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Onderwerp van dit themanummer is het onderzoek, dat tot doel heeft
de effectiviteit van overheidsmaatregelen vast te stellen. Dit betekent.
dat gepoogd zâl worden aan te tonen, welke betekenis weten
schappelijk evaluatie-onderzoek kan hebben. In de inleiding wonu
gebruik gemaakt van een aantal voorbeelden op het terrein van de
generale preventie. De acht verkort weergegeven buitenlands
artikelen die daarna volgen, dienen in de eerste plaats om te laten
zien op welke manieren dit onderzoek kan worden verricht.
Tegelijkertijd bieden zij een aantal resultaten van onderzoek naar
d werking van de generale preventie.
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Evaluatie-onderzoek
een ïnleîdend artikel

In alle landen op de wereld zijn ont
wikkelingen gaande, die er toe leiden dat
de samenleving in toenemende mate
ingewikkeld en complex wordt. Een van
de gevolgen van deze ontwikkelingen
is dat de rol van de overheid als regulator
van het sociale leven voortdurend aan
belang wint. Er zijn tal van overheids
instanties, die in allerlei sectoren van de
maatschappij vele soorten maatregelen
nemen om verschillende doeleinden te
bereiken. Deze overheidsactiviteiten zijn
te vangen onder de verzamelterm: het
voeren van overheidsbeleid.
Justitie als onderdeel van het overheids
apparaat vormt hierop geen uitzondering.
Een belangrijk deel van haar taak wordt
gevormd door het maken van wetten en
het nemen van maatregqlen, die dienen
oi de meest tiiteenlopende ‘ormen van
als pngewenst gedefii1ierd geçlrag te
vorkornen of tegen te gaan. Bij het
nemen en uitveren van deze maatregelen
komen belangrijke vragen naar voren.
Het is in de eerste plaats de vraag in hoe
verre met de genomen maatregelen het
gestelde doel bereikt wordt. In de tweede
plaats is het belangrijk te weten of aan
de toepassing ervan ongewenste neven-

effecten zijn verbonden. Het laatste maar
zeker niet het minst belangrijk is het
probleem van de kosten mede gezien in
relatie met de te verwachten baten.
Het wetenschappelijk evaluatie-onderzoek
kan in belangrijke mate bijdragen tot de
beantwoording van dit soort vragen.
In dit inleidend artikel zal worden stilge
staan bij de mogelijkheden, die de weten
schap het beleid in dit opzicht kan
bieden. Eerst zal bekeken worden hoe
het momenteel staat met dit zogenaamde
evaluatie-onderzoek. Vervolgens wordt
de rol geschetst, die de wetenschap in de
beleidsvoorbereiding en uitvoering kan
spelen. In aansluiting daarop wordt aan
de hand van een aantal concrete voor
beelden aangegeven hoe dit kan
geschieden.
Tenslotte worden in dit nummer ter
illustratie een aantal voorbeelden van
uitgevoerd evaluatie-onderzoek
gepresenteerd.

De huidige situatie

In de eerste helft van dit jaar is op het
Wetenschappelijk Onderzoek- en docu
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mentatiecentrum een literatuuronderzoek
uitgevoerd met als doel het opsporen van
empirisch evaluatie-onderzoek. Dit
onderzoek beperkte zich tot de evaluatie
van de maatregelen, die vanuit het oog
punt van de generale preventie genomen
zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn
neergelegd in een rapport (2), uitgebracht
op de Research Conference on Evaluative
Research, die op 10 en 11 september
1975 te Genève gehouden werd en door
de UNSDRI georganiseerd was.
Een van de belangrijkste conclusies uit
dit rapport is dat generaal preventieve
maatregelen slechts in geringe mate op
hun effectiviteit worden onderzocht. Dit
betekent dat een groot deel van het
beleid op dit terrein gevoerd wordt
zonder dat bekend is of het zijn doel
bereikt; laat staan dat men weet in welke
mate dat gebeurt, bij wie het gewenste
effect bereikt wordt en bij wie niet. In
genoemd rapport wordt verder ingegaan
op de oorzaken van het ontstaan van
deze lacune. Hieruit blijkt dat achterwege
blijven van evaluatie-onderzoek in elk
geval niet geweten kan worden noch aan
het ontbreken van maatregelen, die voor
evaluatie in aanmerking komen, en
evenmin aan het tekortschieten van de
technieken en methoden, benodigd voor
dit type onderzoek. Wat het eerste betreft
is het een feit dat justitiële organen tal
van maatregelen nemen die erop gericht
zijn delinquent gedrag te voorkomen of
of tegen te gaan. Zo motiveren Officieren
van Justitie vaak hun eis met een verwij
zing naar de afschrikkende werking, die
het opleggen van een bepaalde sanctie
naar hun idee heeft. Er zijn grote
publiciteitsacties. zoals ‘glaasje op, laat
je rijden’, of activiteiten van de polïtie,
zoals sneffieidscontroles of het gebruik
van roodlicht camera’s, die er allen op
gericht zijn potentiële wetsovertreders
van hun overtreden af te houden. Verder
kan men denken aan de poging de aan
voer van drugs af te snijden om het ge-

bruik van bepaalae drugs onmogelijk te
maken. Een andeie groep justitie-activi
teiten bestaat uit maatregelen, waarvan
het de bedoeling is te zorgen dat daders
van delicten deze niet meer begaan.
Hiervoor zijn er gevangenissen met
verschillende soorten regiems en t.h.r.
inrichtingen met verschillende soorten
behandeling. De reclassering cmderneemt
met hetzelfde doel ook allerlei activiteiter
Tenslotte zijn er nog overheidsmaat
regelen, zoals het bouwen van clubhuiLen
of het verzorgen van voldoende recrea
tieve voorzieningen. Hierbij is het voor
komen van criminaliteit slechts een OèVCïl

doel of een plezierig neveneffect. Alle
hiervoor genoemde maatregelen hebben
echter met elkaar gemeen, dat zij al of
niet als hoofddoel gedragsbeihvloeding
beogen.
In het volgende gedeelte zal worden
ingegaan op de rol die het evaluatie-onder
zoek in het beleid kan spelen.

De rol van het evaluatie-onderzoek in
het beleid

Het uitgangspunt in deze inleiding terzak
van het overheidsbeleid is dat dit beleid
optimaal dient te zijn. Onder optimaal
wordt verstaan dat met een minimum aan
inspanning een maximum aan resultaat
bereikt moet worden met een minimum
aan neveneffecten. Op het terrein van
Justitie zijn verschillende doeleinden, die
worden nagestreefd. Wij beperken ons
hier tot één van deze doelstellingen,
namelijk een zodanige beihvloeding van

Evaluatie-onderzoek betekent
hier: het waarderen van
overheidsmaat regelen op hun
effectiviteit
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menselijk gedrag dat wotdt bevorderd
dat dit overeenkomstig de rechtsregels
verloopt (15). Dit gebied wordt nog
verder beperkt tot de beihvloeding van het
gedrag van potentiële overtreders.
Deze beihvloeding kan op vele manieren
geschieden. De overheid kan de oorzaken
proberen weg te nemen of pogen het
ongewenste gedrag onmogelijk te maken.
Zij kan de burger voorlichten over de
schadelijkheid van zijn gedrag. Zij kan
het gedrag strafbaar stellen of juist
decriminaliseren. Vele overheidsmaat
regelen zijn mogelijk. Wil deze beihvloe
ding rationeel zijn, dan moet van elke
maatregel, die aangewend wordt, bekend
zijn in hoeverre deze liet ongewenste
gedrag vermindert. Een dergelijk globale
kennis is echter niet voldoende. De he
Jeidsorganen zullen bovendien nog moeten
weten onder welke omstandigheden de
maatregel werkt en of die werking zich
uitstrekt tot een ieder, tot een bepaalde
subgroep of tot bepaalde mensen in
bepaalde situaties.
Een voorbeeld kan het voorgaande
wellich t verduidelij ken. We nemen hier
voor een van de vele organisaties in het
justitiële veld — de verkeerspolitie in
een bepaalde stad. Deze heeft als algemeen
doel onder meer het hevorderen van de
verkeersveiligheid. Zij ziet als één van de
veiligheid verm inderende gedragingen het
met gladde banden rijden in de winter.
De verkeerspolitie kan daarom als sub-
doel kiezen hel bevorderen van het
nakijken en waar nodig verwisselen van
banden die niet goed meer zijn.
Om dit subdoe! te bereiken kunnen
verschillende maatregelen of combinaties
daarvan overwogen worden. Er kan een
publiciteitscampagne georganiseerd
worden, die er op gericht is de mensen te
overtuigen van het gevaar van gladde
banden. Men zou ook een premie kunnen
geven voor elke ingeleverde gladde band.
De verkeerspolitie zou in de herfst bij
haar surveillance speciaal op de banden

kunnen gaan letten. Een andere veel
gebruikte mogelijkheid is het voeren van
een al dan niet door publiciteit begeleide
actie, waarbij op een aantal controle
punten in de stad gedurende een aantal
dagen alle langskomende voertuigen
worden gecontroleerd.
Welke maatregelen de leiding van de
verkeerspolitie ook kiest, zij kan er zeker
van zijn dat zij niet in staat zal zijn elke
auto, die in haar gebied die winter zal
rijden, te controleren op de aanwezig
heid van gladde banden. Dit is ook niet
nodig, omdat het om een deel van de
automobilisten gaat, namelijk de rijders
met gladde banden. 1-let doel van de
maatregel(en) is, deze autotnobilisten
er toe te bewegen de gladde banden te
vervangen. floe zou de wetenschap hier
kunnen helpen? Dit kan op verschillende
manieren gebeuren. Eerst kan nagegaan
worden wat er zoal over het probleem
en de voorgenomen maatregelen weten
schappelijk bekend is. Het gaat hierbij
om antwoorden op vragen als: In hoe
verre staat wetenschappelijk vast dat
gladde banden de verkeersveiligheid
bedreigen’?
Welke gedragsbeihvloedende werking
hebben de verschillende in aanmerking
komende maatregelen in het algemeen en
op het gebied van liet verkeer in het
bijzonder’? Is het aannemelijk dat ten
aanzien van het ongewenste gedrag —

het blijven rijden met gladde banden -

de automobilisten een groep vormen die
op eenduidige wijze reageert op de maat
regel of zijn er subgroepen te onder
scheiden. waarmee speciaal rekening
gehouden zal moeten worden?
Is hierover in de bestaande onderzoeks
literatuur te weinig bekend, daii kan een
onderzoek ondernomen worden. Een of
meer maatregelen kunnen dan bij wijze
van proef worden genomen en tegelijker
tijd wetenschappelijk geëvalueerd
worden. Een voorbeeld van een derge
lijke werkwijze is het gladde banden-
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onderzoek van het Criminologisch
Instituut te Groningen (3). Deze studie
toonde niet alleen aan dat gerichte
politie-acties succesvol kunnen zijn,
maar ook dat er ten aanzien van het
onderhoud en het veilig houden van
hun auto’s verschillende groepen automo
bilisten zijn, die elk om een verschillende
benadering vragen. Het evaluatie-onder
zoek moet niet beperkt blijven tot het
incidenteel onderzoeken van beleids
maatregelen. De beteidsafdelingen zullen
teneinde te voldoen aan de eis van
rationaliteit, er voortdurend op bedacht
moeten zijn of hun lopende activiteiten
doeltreffend zijn. Wetenschappelijke
evaluatie van het beleid zal waar moge
lijk een onderdeel moeten gaan vormen
van dit beleid.
Nog op een andere wijze kan de weten
schap een bijdrage leveren. Zij kan het
keuze-proces meer inzichtelijk maken.
Naast het waarderen op doeltreffend
heid van een maatregel kan ook gekeken
worden naar de kosten (in ruime zin),
die de maatregel voor de samenleving
oplevert. Deze zogenaamde kosten
batenanalyse stelt de beleidsuitvoerder
eveneens in staat, te beoordelen of het
resultaat aan de gestelde verwachtingen
voldoet. Daarnaast maakt een dergelijk
type analyse het mogelijk om verschillen
de maatregelen ten aanzien van hetzelfde
probleem onderling te vergelijken. Om
misverstanden te voorkomen benadruk
ken we hier, dat dit type onderzoek,
evenmin als andere typen wetenschappe
lijk onderzoek de keus door de beleids-
functionaris kan vervangen. Wel kan het
een bijdrage leveren om een rationele
keuze mogelijk te maken.

Uitvoering van evaluatie-onderzoek

Evaluatie-onderzoek wil zeggen dat het
beleid op haar effectiviteit bestudeerd
wordt. Om dit te kunnen bereiken is het

nodig dat een situatie, waarin een maat
regel genomen wordt, vergeleken wordt
met een situatie, waarin dit niet liet
geval is. De vraag is of en in hoeverre
het gedrag in de situatie met de maat
regel anders is dan in die zonder diezelfde
maatregel. Het is daarbij.van het grootste
belang, dat allerlei factoren, die ook
verantwoordelijk kunnen zijn voor het
verschil in gedrag in beide situaties,
onder controle gehouden kunnen worden.
Om aan deze vereisten te voldoen zijn
een aantal onderzoeksmeffioden ont
worpen, waarop in dit artikel niet verder
zal worden ingegaan. Wel zal aan de hand
van een aantal voorbeelden worden aan
gegeven hoe de verschillen in situaties,
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van evaluatie-onderzoek, kunnen worden
geschapen of indien zij al bestaan, hoe
zij kunnen worden benut.
Er zijn drie verschillende manieren
waarop er voor kan worden gezorgd dat
aan de eis van een situatie met en een
situatie zonder maatregel kan worden
voldaan. De meest ideale opzet is die
van het experiment. Hierbij krijgt de
onderzoeker de mogelijkheid de maat
regel te manipuleren, waardoor hij de
verschillen in situaties kan laten ont
staan. Een tweede mogelijkheid is de
invoering van of de verandering in een
maatregel aan te grijpen. De onderzoeker
kan daarbij een controle-situatie zonder
maatregel proberen te vinden om deze
te vergelijken met de experimentele
situatie, die ontstaat door het nemen
van de maatregel. De derde manier
bestaat uit het gebruik maken van
bestaande verschillen in liet nemen of
uitvoeren van maatregelen. Zo zijn er
verschillen tussen steden en regio’s.
Dergelijke verschillen vormen als het
ware natuurlijke experimenten. Van elk
van de drie manieren zal hieronder een
aantal voorbeelden gegeven worden.
Hierbij zal begonnen worden met de
natuurlijke experimenten, daar deze het
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meest aansluiten hij de dagelijkse
werkelijkheid van het beleidsveld.
Een goed voorbeeld van een natuurlijk
experiment is het onderzoek van Steen-
huis (12) naar de generaal preventieve
werking van de korte vrijheidsstraf. Hij
geeft in dit onderzoek goed aan hoe een
verschil in straftoemeting in verschillende
delen van Nederland gebruikt kan worden
om de effectiviteit van het straftoeme
tingsbeleid te waarderen. Uit de verge
lijking van het straftoemetingsbeleid
inzake artikel 26 WVW in het oosten van
het land, waar meer geidboetes voor
overtreding van dit artikel gegeven wor
den, met het beleid in het westen van
Nederland waar meer korte gevangenis
straffen voor dit feit opgelegd worden,
komt naar voren dat aan de korte
gevangenisstraf terzake van dit feit geen
extra generaal preventief effect verbon
den is. Dergelijke verschillen in maat
regeleii en de uitvoering ervan zijn legio
en bieden een goede gelegenheid om de
effectiviteit ‘dan maatregelen te testen.
Beutel t 1) gebruikt in een gedeelte van
zijn onderzoek, dat is opgenomen op
blz. 408, bestaande ‘erschillcn in wetge

ving tussen vcrschltende staten in de

U.S.A. om dc effectiviteit van dreiging
van strenge straffen op het uitgeven van
ongedekte en valse chèques vast te
stellen. In Amerika zijn meer onderzoe
ken gedaan, waarin gebruik gemaakt woidt

van bestaande verschillen in het straf
toemetingsbeleid. De staten of onder
delen daarvan verschillen namelijk in de

straffen, die zij opleggen en in de omvang

van de criminaliteit die zij kennen. Een

dergelijk onderzoek is de in dit nummer

weergegeven studie van Tittie en Rowe

(13), waarin de zekerheid van arrestatie
gerelateerd wordt aan de omvang van de

criminaliteit. Zoals al is gesteld kan de
onderzoeker ook de invoering van of de

verandering in maatregelen aangrjpen.
Er zijn hier twee mogelijkheden.
Ten eerste kan de onderzoeker proberen

een controlesituatie zonder maatregel
te vinden om deze te vergelijken met
de experimentele situatie, die ontstaan
is door het nemen van de maatregel. In
het hierboven genoemde gladde banden-
experiment van Buikhuisen en Van
Weringh (3) werd Leeuwarden als
controle genomen om het effect van de

politie-actie te Groningen vast te stellen.
Het onderzoek maakt duidelijk dat ron
tinemaatregelen, als politie-acties,
geëvalueerd kunnen worden. Daar het
vaak moeilijk zal zijn een vergeLijkbare
controLe situatie te vinden, zoals bijvoor
beeld bij de invoering van een nieuwe
wet, kan de toestand zoals die bestond
voor de invoering van de maatregel, dienen

als controle: dit is de tweede mogelijk
heid. Decker (5) neemt bij de vaststelling

van het effect van de invoering van een

nieuw type parkeermeter de voorgaande
twee jaren als vergelijkingsmaatstaf.
Voor een weergave van dit onderzoek
zie blz. 393. Ook dit onderzoek betreft
een Vrij normale in het geheel niet bij
zondere maatregel. Het illustreert dat

evaluatie als onderdeel van de beleids

voering dit beleid een feitelijke basis kan

verschaffen en het op die manier ten

goede kan komen. Hoe wijzigingen in het

beleid benut kunnen worden laten

Flazebroek en Spruit zien. Zij grepen de

drastische verhoging van de boete — van

2 tot 15 gulden — op het zwartrijden in

de Rotterdamse tram en metro aan om

het effect van die verhoging na te gaan.

Een onderzoekmethode die gebruikt kan

worden bij het vergelijken van situaties
voor en na het nemen van de maatregel

is de timeseries. Ross (10) gebruikt deze

Er zijn, tal van justitiële
maatregelen, die zich lenen voor

evatu atje
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in zijn onderzoek naar het effect van dc
Road Safety Act van 1967 (zie verder
in dit nummer). Deze onderzoekmethode
is uitermate bruikbaar als de afhankelijke
variabele, de gedragsverandering, op een
of andere wijze is vastgelegd. Ongevals
cijfers zijn een dergelijk gegeven. Dezelfde
methode is ook gebruikt, met succes, om
de invloed van gevangenisstraf voor
dronken rijden (9) en die van ontzegging
van de rijbevoegdheid voor snellieids
overtredingen (4) op het voorkomen
van deze delicten te meten. Tenslotte
zijn er de experimenten, waarbij dc
onderzoeker de medewerking van offici
cle instanties nodig heeft. Een voorbeeld
hiervan is het onderzoek in Finland.
van Törnudd (14). Het Openbaar Minis
terie verminderde in drie steden de straf
vervolging terzake van openbare dronken
schap, terwijl het arrestatiebeleid van de
politie hetzelfde bleef. In drie vergelijk
bare steden bleef het vervolgingsbeleid
onveranderd. Op deze wijze werd het
mogelijk het effect van het strafvervol
gingsbeleid van het Openbaar Ministerie
terzake van dit beleid te meten. Een
ander onderzoek, waarin de onderzoeker
in staat gesteld wordt de verschillende
situaties te scheppen, is het op blz. 391
opgenomen onderzoek van Schwartz en
Orleans (11). Zij meten daarin het effect
van twee verschillende henaderingen van
het publiek-strafdreiging en het doen van
een beroep op het geweten —. op het
invullen van het aangiftebiljet inkomsten
belasting. Bovendien vergeleken zij heide
henaderingen onderling. Een van de
aantrekkelijke kanten van het onderzoek
is, dat getoond wordt op welke wijze
gedragsveranderingen op het gebied van
het invullen van belastingaangiften ge
meten kunnen worden. Een ander
belangrijk punt is dat zij laten zien, dat
het mogelijk is op zodanige wijze onder
zoekgroepen te vormen dat het natuur
like proces zo weinig mogelijk verstoord
wordt. De kans dat het onderzoek zelf

en niet de maatregel dc verandering in het
geobserveerde gedrag veroorzaakt wordt
daardoor zo klein mogelijk.
De meeste onderzoeken van dit type zijn
uitgevoerd op verkeersgebied. Op dat
terrein is het wat eenvoudiger om met
maatregelen als surveillance of snelheids
controles te manipuleren.

Consequenties voor het beleid

Zoals in het oorgaande wordt aangegeven
kan liet verrichten van wetenschappelijk
evaluatie-onderzoek bijdragen om te
komen tot het voeren van een optimaal
beleid. Tevens is er de constatering, die
in ander verband gedaan is, dat dit typê
onderzoek weinig (dus te weinig) plaats
vindt. Verder is in deze inleiding mate
riaal aangedragen, waaruit naar voren
komt dat evaltiatie-onderzoek goed
mogelijk is. Verschillende van de in dit
nummer opgenomen onderzoeken kun
nen dit bevestigen. De vraag is, wat er
dient te gebeuren om in de bestaande
situatie verandering te brengen.*) Een
belangrijk punt hierbij is de samenwer
king tussen de onderzoeker en de
beleidsfunctionaris. De onderzoeker zal
zijn onderzoek niet kunnen uitvoeren
zonder de medewerking van de beleids
voerder. In deze samenwerking kan de
onderzoeker een bijdrage leveren tot
een goede analyse van de problemen,
maar met name kan hij aangeven welke
problemen of aspecten van problemen
nauwkeuriger met behulp van onderzoek
bestudeerd moeten worden. Door deze
samenwerking kunnen zij ook een beter
beeld van elkaar krijgen. Nu gaan zij ten
opzichte van elkaar nog dikwijls uit van
stereotype opvattingen. Zo neïgt de
onderzoeker er toe de beleidsman te

*) Deze vraag is op uitgebreide wijze
behandeld in het rapport van Buikhuisen
en d’Anjou (2).
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De samenwerking van
beleidsfunctionarissen en
wetenschappelijke onderzoekers
kan voor beiden vruchten
afwerpen

zien als een autoritaire persoon, die er
op uit is anderen te manipuleren en die
niet geihteresseerd is in onderzoek, be
halve als hij met resultaten daarvan zijn
doelen kan dienen. De beleidsmensen
zien op hun beurt vaak onderzoekers als
theoretici, wier onderzoek te lang duurt
en die lange verhalen houden waar je
weinig aan hebt.
De wetenschappelijke staf van een over
heidsorgaan kan bij het verbeteren van
het wederzijds begrip een belangrijke
rol spelen. De leden van die staf zijn
vaak zelf onderzoeker. Daarnaast komen
zij bij hun werkzaamheden veelvuldig
iii contact met de beleidsafdeling. Zij
kunnen op die wijze de bestaande voor
oordelen afbreken en de relaties tussen
wetenschappers en beleidsmensen ver
beteren. Een voordeel van dergelijke
relaties is dat beiden meer begrip voor
het nut van elkaars werk krijgen.
Een voorwaarde waaraan eerst voldaan
moet worden, is dat de beleidsvoerders
zich afvragen of zij wel doelmatig bezig
zijn. Hierbij komen vragen aan de orde
als: Wat betekent het als er geseponeerd
wordt? Is een korte gevangenisstraf
effectiever dan een geldboete’? Welke
gevolgen heeft de gevangenisstraf? Wat
zijn de effecten van uitbreiding of in
krimping van het clubhuiswerk? enzo
voort. Waar het echter om gaat, is het
volgende: Weten we of de talloze iiaat
regelen, die dagelijks genomen worden,
hun doel bereiken? Zijn ze wel geschikt
om dat doel te bereiken? Welke andere
gei’otgen hebben zij? Wegemz de kosten
wel op tegen de baten?

Een andere voorwaarde betreft het
optreden van de wetenschappelijke
onderzoekers. Zij dienen meer alert te
worden en veel meer de mogelijkheden
die er zijn tot het entameren van onder
zoek, aan te grijpen. Zoals reeds is betoogd
zijn er vele aanknopingspunten voor het
verrichten van onderzoek en deze kunnen
dienen als basis voor het maken van on
derzoeksplannen. Hierbij kan een goede
relatie met beleidsvoerders de onderzoe
ker van pas komen. De samenwerking van
beleidsfunctionarissen en wetenschappe
lijke onderzoekers kan voor beiden
vruchten afwerpen.
De resultaten van evaluatie-onderzoek
leveren materiaal op om beleid op te
baseren, terwijl anderzijds deze resultaten
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
van wetenschappelijke theorieën.
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Beroep op het
geweten, sanctïe
dreiging en afwijkend
gedrag: Een experi
menteel onderzoek*

De laatste tien jaar kon uit een aantal
onderzoeken naar de afschrikwekkende
werking van negatieve sancties gecon
cludeerd worden dat zij enige invloed
in die richting hebben, maar nergens
is gebleken dat zij erg invloedrijke
variabelen zijn. Hun belang schijnt af te
hangen van een aantal voorwaarden,
zoals de zekerheid of de subjectief
geschatte zekerheid dat zij zullen
worden toegepast en een aantal
eigenschappen van de norm, de
betrokkenen en de sanctie zelf.
Bovendien maken sommige onderzoeken
liet aannemelijk dat andere variabelen,
in het bijzonder een gevoel van
verpLichting op grond van geweten of
normbesef, meer bijdragen tot norm-
conform gedrag dan sancties.
Schwartz en Orleans (1967) vonden dat
een beroep op het geweten effectiever
was dan sanctiedreiging bij het
bevorderen van het naleven van wetten

* Dit is een verkorte weergave van het artikel:

Moral appeal, sanction threat and deviance:
an experimental test. In: Social problems,
20 jrg., nr. 4, voorjaar 1973, blz. 487—498.
Voor een korte samenvatting van dit artikel
zie excerpt nr. 609 in nr. 9, 1973.

door Charles R. Tittie en Alan R. Rowe

op de inkomstenbelasting. Gegevens
van Andenaes (1966) en Clark (1969)
maken het aannemelijk dat de meeste
mensen zich conform cle regels
gedragen op grond van hun geweten,
al zijn er ook, die door angst voor
sancties afgehouden worden van
afwijkend gedrag. Zo ook Chambliss’
onderzoek naar parkeerovertredingen.
Hij vond dat een toename van de
zwaarte en de zekerheid van straffen
leidde tot een significante verminde
ring van het aantal overtredingen, maar
dat zij op een groot aantal mensen geen
effect hadden, omdat zij zich toch al
aan de tegels hielden.
Er moet dus nog vastgesteld worden
hoeveel invloed sancties onder
verschillende omstandigheden op gedrag
hebben en hoe belangrijk zij zijn in
verhouding tot andere variabelen. Het
hier beschreven onderzoek wil op beide
terreinen gegevens aandraien.

Gang van liet onderzoek

Drie sociologie-klassen kregen acht
weken lang aan het eind van iedere les
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een test waarmee tien punten behaald
konden worden. Het werk werd
opgehaald en door de docent nagekeken
zonder dat er notities op de papieren
werden gemaakt. Aan het begin van de
volgende les keken de studenten hun
eigen werk na en bepaalden een cijfer.
Voor elke student werd uitgerekend
hoeveel kansen hij had om bedrog te
plegen (één kans voor elke punt onder
de tien per test) en hoe vaak hij hiervan
gebruik maakte.
In de groep die als controlegroep
fungeerde werd nooit iets gezegd over
bedrog, de noodzaak tot eerlijkheid, of
een mogelijke sanctie. In de experimen.
teergroepen A en B werd voor het
nakijken van de vierde test gezegd dat
er op de eerlijkheid van de studenten
werd vertrouwd en dat zij moreel
verplicht waren eerlijk te zijn. Daarna
werd niet over bedrog gerept, tot voor
het nakijken van de zevende test werd
gezegd dat er klachten over bedrog
waren, zodat de docent verplicht was
steekproeven te doen. Voor de achtste
test werd gezegd dat er een geval van
bedrog was ontdekt en zou worden
bestraft.
Om een analyse te kunnen maken werd
voor een aantal series testen het
gemiddeld percentage benutte
individuele kansen op bedrog berekend
en de significantie van de verschillen
tussen de series werd vastgesteld.
Alleen die studenten werden meegeteld
die kans hadden gehad om bedrog te
plegen (dat wil zeggen) dat ze tenminste
aan één test in beide vergeleken series
moesten hebben meegedaan en dat ze
niet toch al een tien hadden.
Om de samenstelling van de klassen te
kunnen vergelijken en na te kunnen
gaan hoe de sanctiedreiging inwerkte op
verschillende categorieën individuen
werden gegevens verzameld over
leeftijd, motivatie om een hoog cijfer te
krijgen, verwachtingen omtrent het te

behalen cijfer, reden voor deelname
aan de cursus (graad van motivatie),
behaalde cijfers, het verschil tussen
verwachte en behaalde cijfers en het
geslacht van de studenten.
Bij het nagaan van de invloed van de
sanctiedreiging op verschillende groepen
individuen werd het percentage verminde
ring in bedrog volgend op de dreiging als
een indicator gebruikt. Voor ieder individ
werd het verschil in bedrog in serie l—-6 e
serie 7—8 gedeeld door de hoeveelheid
bedrog in serie 1—6. Dit percentage werd
gebruikt in plaats van het gewone verschil
omdat de absolute afname beihvloed zou
worden door de omvang van het bedrog ir
de eerste serie.

Resultaten

tiet beroep op het geweten had geen
invloed op de mate van bedrog. Zowel in
de experimentgroepen als in de controle
groep nam het bedrog toe na de derde
test.
De sanctiedreiging had in beide experirrier
groepen een significante invloed. In groep
A daalde het percentage benutte kansen o
bedrog na de dreiging van 34 tot 12
procent en in groep B van 42 naar 31
procent. in de controlegroep ging het
percentage tegelijkertijd omlaag van 30
naar 24 procent, maar in tegenstelling tot
de beide andere groepen was dit verschïi
niet significant. Ook was het verschil in
heide expenimentgroepen significant grote
dan het verschil in de controlegroep.
Dit lijkt steun te geven aan de afschrik
kingstheorie en aan te tonen dat voor
gedrag de norm ‘eerlijk-zijn-in-de-klas’ een

De uitkomsten geven duidelijk
steun aan de
afsch rikkingstheorie
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grotere invloed uitgaat van angst voor een
sanctie dan van een beroep op het geweten.
Om na te gaan of deze resultaten niet te
danken waren aan feilen in de analyse-
methode, werden de berekeningen nog op
een andere manier uitgevoerd. De
uitkomsten kwamen zeer dicht hij die van
de eerste methode.
Een andere mogelijkheid is dat de
experirnentgroepen op andere punten dan
het al of niet uiten van de sanctiedreiging
van de controlegroep verschilden. De
klassen werden vergeleken op leeftijd,
geslacht, reden voor deelname, verwacht
cijfer, motivatie voor een hoog cijfer,
verschil tussen verwacht en behaald cijfer
en studierichting. Er werden geen
significante verschillen gevonden waaraan
de resultaten zouden kunnen worden
toegeschreven.
Daar komt nog bij dat de afname van het
bedrog in de controlegroep tegen het eind
van de cursus ook wel aan angst voor een
sanctie gelegen kan hebben. Een studeiHe
uit een andere klas vertelde dat er
geruchten gingen dat de studenten uit de
controlegroep bang waren dat het zelf
nakijken tot zoveel bedrog had geleid,
dat de docent zeker maatregelen ZOU

nemen voor het eind van de cursus.
We kunnen dus wel aannemen, dat de
uitkomsten van het onderzoek steun geven
aan de afschrikkingstheorie, maar er
moeten nog een paar vragen beantwoord
worden. Om te beginnen: Waarom had de
sanctiedreiging veel meer effect in groep A
dan in groep 13? Omdat er geen significant
verschil in de samenstelling van de groepen
was zijn er maar twee mogelijkheden. De
eerste is, dat groep B twee keer zo groot
was als groep A, en de kans om gepakt te
worden bij een steekproef in B veel
kleiner. Andere onderzoeken hebben
aangetoond dat de pakkans een belangrijke
variabele is bij het voorspellen van het
afschrikwekkend effect van een sanctie.
Verder boezemde de ene docent misschien
meer vrees in dan de andere, en was Zijn

sanctiedreiging daardoor geloofwaardiger.
[nderdaad stond de docent van 13 bekend
als vriendelijk en begrjpend, waardoor het
dreigen met een steekproef in die klas
minder bedreigend geweest kan zijn. Dat
klopt met liet feit dat ook voor de dreiging
in B meer bedrog werd gepleegd dan in A
(42 procent tegen 34 procent) en dat in
B door de verklaring voor de achtste test
dat er iemand was ontdekt en gestraft zou
worden het bedrog nog eens zakte van
32 procent naar 22 procent (in A van
13 procent naar 11 procent). Als dat waar
is, ondersteunen de uitkomsten de theorie
dat de zekerheid om gestraft te worden
een essentieel aspect is bij de afschrikkings
theorie.

1)tPlOcd op type indii’iduen

Bij een analyse van de invloed van de
sanctiedreiging op bepaalde categorieën
individuen werden drie belangrijke
verbanden geconstateerd. Om te beginnen
was er een significant verband tussen het
effect van de sanctiedreiging en het
geslacht, dat bleef bestaan als andere
variabelen constant werden gehouden. Na
de dreiging hield 61 procent van de
meisjes helemaal op met het bedrog en
maar 33 procent van de jongens. Waarom
dit zo is is niet duidelijk, maar het komt
overeen met de uitkomsten van veel recent
sociaal-psychologisch onderzoek. Vrouwen
zijn meer geneigd tot conform gedrag,
gehoorzamer aan gezag en minder bereid
tot het nemen van risico’s.
Verder is er een significant verband
tussen het effect van de dreiging en het
inderdaad behaalde cijfer en tussen dat
effect en het verschil tussen het
verwachte en het behaalde cijfer. Hoe
lager liet behaalde cijfer en hoe groter
het genoemde verschil, des te kleiner
het effect. Dit is zeker in overeen
stemming met de afschrikkingstheorie.
Klassieke criminologen, van wie de
theorie afkomstig is, stelden dat hoe
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meer nut een daad afwerpt, hoe groter
de mogelijke straf moet zijn om die
daad te voorkomen.

Discussie

Hoewel de resultaten de afschrikkings
theorie steunen zijn zij niet overwel
digend. Niet al het bedrog eindigde na
de sanctiedreiging en ook vôhr de
dreiging geuit werd, werden vele kansen
op bedrog niet gebruikt. Dat de
afschrikking niet volkomen was en dat
het effect in beide groepen niet gelijk
was kan iets met de geloofwaardigheid
te maken hebben. Misschien dachten
sommige studenten dat ze bij een
steekproef toch niet gepakt zouden
worden en anderen dat ze zich er wel
uit zouden praten door te zeggen dat het
echt een vergissing was of dat ze het
juiste antwoord niet goed verstaan
hadden. Bovendien kon een steekproef
achteraf niet alle soorten bedrog aan het
licht brengen. Sommigen vulden de
antwoorden pas in als ze in de klas
besproken waren, anderen veegden een
fout antwoord uit en vervingen het
door liet goede.
Ook is het mogelijk dat een deel van het
bedrog gewoon niet vatbaar was voor
afschrikking. Sommigen hadden
misschien zulke slechte resultaten dat de
maximaal voorstelbare straf geen verschil
uitmaakte. anderen waren misschien
reca]citrant of begrepen niet dat een
bedreiging was geuit, weer anderen waren
misschien zo gebrand op goede cijfers
dat zij ieder risico wilden nemen.
Het feit dat een beroep op het geweten
geen resultaat had suggereert dat men
zich weinig gebonden voelde aan de
norm ‘eerlijk-zijn.in-de-klas’. Maar hoe
dan te verklaren dat er v66r de
sanctiedreiging geen maximaal bedrog
werd gepleegd? Misschien waren
somnhigen ook zonder deze dreiging al

bang om gepakt en gestraft te worden.
De plotselinge vrijheid kan ze
achterdochtig gemaakt hebben. Ze
moeten begrepeti hebben dat de docent
de kans had om de tests zelf na te kijken.
Bovendien moeten ze bedacht hebben
dat een maximale score voor alle tests
verdenkingen zou opwekken. Hoewel
het onmogelijk is om dit vast te stellen,
lijkt het dus aannemelijk dat ook
voordat de sanctiedreiging was geuit
veel bedrog achterwege bleef uit angst
voor een sanctie.
Maar liet zou waarschijnlijk onjuist zijn
al het normconforme gedrag toe te
schrijven aan angst voor sancties.
Morele overwegingen waren ongetwijfeld
ook werkzaam. Bij de 107 deelnemers
in de drie groepen waren er samen echter
maar 5 die gedurende de proef niet één-
maal bedrog pleegden en het algemene
peil van het bedrogpiegen voor de sanctie
dreiging (30 tot 40 procent) maakt het
aannemelijk dat het onwaarschijnlijk is
dat studenten zich in de klas eerlijk
zullen gedragen als controle door de
docent achterwege blijft.

Conclusie

De uitkomsten geven duidelijk steun
aan de afschrikkingstheorie en zij komen
overeen met die van andere onderzoeken,
waar zij het aannemelijk maken dat
sancties een belangrijke rol spelen bij
liet handhaven van normconform gedrag
en de sociale orde. Het zou echter fout

Als we de rol van sancties in de
maatschappij willen begrijpen
moet het geslacht als een
kern variabele worden
beschouwd
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zijn hieruit vèrstrekkeiide conclusies te
trekken.
Het ging om een bepaald soort sanctie
(op te leggen door een gezagsdrager),
een bepaald soort aangesproken
personen (jonge volwassenen) en een
bepaald soort norm (niet wettelijk, met
weinig steun in het geweten). Bovendien
betrof het onderzoek gedrag dat
instrumenteel was (gericht op lange-
termijn doelen) en dat niet meebracht
dat men zich diep persoonlijk betrokken
moest voelen bij een stijl van afwijkend
gedrag waaromheen men een identiteit
kon vormen. Tenminste drie van deze
voorwaarden geven theoretisch de
grootste kans dat een formele sanctie
afschrikwekkend werkt.
Vaak is gezegd (Andenaes, Toby) dat
formele sancties vooral resultaat hebben
hij regels die niet vanuit het geweten
ondersteund worden. Als we met
geihternaliseerde normen te doen gehad
hadden, was er waarschijnlijk weinig af te
schrikken geweest: wat er was had de
informele sancties van de andere leden van
de groep al weerstaan en was dus
waarschijnlijk weinig ontvankelijk geweest
voor formele sanctiedreiging.
Ook is aangevoerd (Zimring en Hawkins)
dat sancties alleen van belang zijn voor
bepaalde mensen in iedere populatie en
wel voor hen die de norm niet
geinternaliseerd hebben en dus potentiële
overtreders ervan zijn. Hoe minder de norm
in het geweten berust, hoe groter deze
‘marginale’ groep is en hoe groter de kans
dat de sanctiedreiging een significant
effect heeft.
Verder is instrumenteel gedrag dat weinig
identificatie met ‘afwijkend zijn’
meebrengt, het meest gevoelig voor
formele strafdreiging. Daarom kan van de
uitkomsten het best gezegd worden, dat
zij de afschrikkingstheorie ondersteunen
voor een bepaald soort situatie en wel voor
één die de waarschijnlijkheid dat formele
sancties gedrag zouden beinvloeden

maximaliseerde. Toch zijn de uitkomsten
belangrijk, omdat zij ander recent
onderzoek ondersteunen, waar het wijst op
het belang van sancties als variabelen
waarmee rekening gehouden moet worden
bij het opstellen van theorieën over sociaal
gedrag. Bovendien wijzen de uitkonisten op
een paar variabelen die betrokken moeten
worden in het sanctieondetzoek. Tot nu
toe is bij onderzoek naar afschrikkend
effect geen rekening gehouden met het
nut dat bepaalde gedragsvorrnen kunnen
hebben voor verschillende personen die
dat gedrag stellen. Bovendien liet het
onderzoek een belangrijk verschil tussen de
seksen zien. Als we de rol van sancties in
de maatschappij willen begrijpen moet het
geslacht als een kernvariabele worden
beschouwd.
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Wettelijke sanctÏes*

Men kan in de wet omschreven sancties
behalve vanuit juridisch ook vanuit
sociaal-wetenschappelijk oogpunt
beschouwen. Om dit te doen werd een
experiment uitgevoerd waarvan hier de
voorlopige resultaten worden weergegeven.
Wil men een model ontwikkelen om de
effecten van strafwetten te voorspellen,
dan moet men in de eerste plaats weten,
wat de invloed van het straffen is op
gehoorzaamheid aan de wet.
Voor het verrichte onderzoek werden de
federale wetten op de inkomsten
belasting gekozen. De bedoeling van dit
‘belastingproject’ was, theoretisch
significante variabelen te bestuderen.
De voornaamste doelstelling was het
effect van strafdreigingen te bepalen en
deze te vergelijken met een beroep op
het geweten als determinant van
gehoorzaamheid aan de wet. De
gebruikte techniek was die van een
veldonderzoek en de sleutel hiertoe was
gelegen in het verzamelen van gegevens
over het daadwerkelijke belastingbetalen
van de onderzochten. Met behulp van de
Internal Revenue Service werd cijfer
materiaal over groepen belastingbetalers
verkregen.
Deze bevatten zowel de experimentele
groepen als een controlegroep. Er waren
drie experimentele groepen: 92

door Richard D. Schwartz en
Soizya Orleans

belastingbetalers in een placebo-groep,
89 in een strafgroep en 92 in een
gewetensgroep. Van twee soorten
uitkomsten kan verslag worden
uitgebracht: van de antwoorden op de
interviews en van werkelijke aangiftes
bij de belastingdienst.

Op de beantwoording van de interviews
gaan we nu wat nader in. De antwoorden
werden afgeleid uit een interne analyse
van de interviews zelf. De resultaten
duiden erop dat verschillende sociale
variabelen de instelling van de belasting
betalers beihvloedden ten opzichte van
het betalen van belasting en/of de wijze
waarop zij antwoordden op verschillende
vragen die betrekking hadden op hun
motivatie tot betalen.
Deze variabelen zijn sociale klasse,
opvoeding, beroepsprestige en gods
dienst.
Sociale klasse en ontwikkelingsniveau
Opvallend hierbij is het verschijnsel, dat
in de hoogste sociale klasse een direct
beroep op de verantwoordelijkheid geen
* Dit is een verkorte weergave van een artikel
met als oorspronkelijke titel: 0fl legal sanc
tions.
In: The University of Chicago law review, 34e
jaargang, nr. 2, winter 1967, blz. 274-300.
Voor een korte samenvatting van dit artikel
zie excerpt nr. 549.
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duidelijk sterker plichtsbesef teweeg-
brengt, in tegenstelling tot straf-
bedreiging. Dit zou wel eens een
belangrijk mechanisme van sociale
controle kunnen betekenen.
Strafbedreiging ter preventie van
misdrijven is wellicht het meest
effectief wanneer een beroep gedaan
wordt op een gevoel van morele
verplichting. Als men de beide variabelen
sociale klasse en ontwikkeling tezamen
beziet kan men daaraan de volgende
uitleg geven: Slechter geschooLde mensen
uit de werkende klassen zijn wellicht
meer geneigd te beantwoorden aan een
beroep op het geweten en wel door een
grotere piëteit of nafviteit of door een
overtuiging dat optreden door de
overheid noodzakelijk is voor de oplos
sing van sociale problemen. De beter
ontwikkelden daarentegen, die tot een
hogere klasse behoren, zullen ofwel
dergelijke verplichtingen allang hebben
geaccepteerd. ofwel weerstand bieden
tegen een (impliciet) dwangmatig
opgelegde attitudeverandering. Met
betrekking tot straf tillen minder
ontwikkelde personen, behorend tot
de werkende klasse, waarschijnlijk
minder zwaar aan het idee dat de
strafvervolging tegen henzelf gericht
wordt en zijn zij minder geneigd de
vrees voor straf om te zetten in
normatieve redenen voor berusting.
Beroep
Het bleek dat de zelfstandige onder
nemers sterkere normen hadden dan
degenen die in dienst van anderen
waren; werd er echter een beroep op
het geweten gedaan, dan nam het norm-
gehalte van de niet voor zichzelf
werkenden met 38 procent toe,
tegenover slechts twaalf procent bij de
zelfstandige ondernemers. Dit verschijn
sel is zeer belangweldcend. Het houdt
in, dat het in opgang komen van
corporaties als vorm van onderneming
gehoorzaamheid aan de belastingwet

helpt verklaren, of zelfs de vervulling
van de algemene verplichting van
burgerschap in complexe samenlevingen.
Godsdienst
in het algemeen getuigden katholieken
meer dan protestanten en joden van een
normatieve oriëntatie. Bij strafbedreiging
kwam hierin slechts weinig verandering en
wanneer een beroep op hun geweten werd
gedaan, werd de normatieve reactie van de
katholieken zelfs geringer. Bij protestanten
en joden werd het normgehalte juist groter
bij een beroep op hun geweten; groter nog
dan dat van de katholieken toen op hen
een dergelijk beroep gedaan werd.

Men bedenke dat de onderzoeksgroepen
relatief klein zijn en afkomstig uit
welgestelde segmenten van de bevolking.
Niettemin veronderstelt onze marginale
analyse enkele duidelijke variëteiten:
-— Culturele en sociaal-structurele
factoren correleren met attitudes ten
opzichte van de wetgeving.

- Een beroep op het geweten heeft
dikwijls meer effect op groepen die
aanvankelijk weinig normatief
geöriënteerd waren dan op groepen die
meteen al sterk normatief geöriënteerd
zijn.
— Strafbedreiging heeft een gemengd
effect op normatieve oriëntaties en is in
staat om bij verschillende categorieën
mensen een gevoel van morele verplichting
op te roepen.

Het blijft nu de vraag, hoe deze reacties
zich verhouden tot daadwerkelijke
gehoorzaamheid aan de belastingwet.

Een beroep op liet geweten kun
in eer nog dan strafbedreiging
een effectief instrument zijn om

gehoorzaamheid aaiz de wet te
waarborgen
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Om hierop het antwoord te vinden
hebben we een vergelijking gemaakt
tussen de experimentele groepen en de
controlegroep voor wat betreft belasting-
opgaven gedaan véér en na het interview.
Hoewel niet alle resultaten statistisch
signiflcant zijn, vallen de resultaten toch
uit in een patroon dat hoogst aannemelijk
moet worden geacht. Het blijkt ten eerste,
dat na het interview personen die met
straf bedreigd waren in grotere getale
belastingopgaaf deden dan de controle
groep en ook, dat ze hogere inkomsten-
opgaven deden dan de controlegroep.
Ten tweede blijkt, dat een beroep op het
geweten een sterker effect op het

Maatregelen tegen
het gebruik van nep-
munten in parkeer
meters*

Het toenemend gebruik van parkeer
meters gaat in veel Amerikaanse steden
gepaard met een toename van vandalisme
jegens, inbraak in en zelfs diefstal van
dit soort apparaten.
Het werpen van nep-munten in deze
meters vormt echter het grootste
probleem. In de stad New York
deponeerde men in 1958 62.060 nep-
munten in de meters. Dit aantal was in

opgegeven inkomen heeft dan de straf
bedreiging. Ten derde kan worden
vastgesteld, dat een minderheid van leden
van de beide experimentele groepen haar
aftrekposten sterker vergrootte, dan
gemiddeld in de controlegroep werd
gedaan.
Deze drie bevindingen kunnen dienen als
bewijsmateriaal bij liet verdedigen van de
volgende proposities:
1. Gehoorzaamheid aan de wet kan
worden vergroot door strafbedreiging.
2. Een beroep op het geweten kan meer
nog dan strafbedreiging een effectief
instrument zijn om gehoorzaamheid aan
de wet te waarborgen.

door Joltn F Decker

1969 tot 4.211.182 gestegen, terwijl
het in 1970 tot iets onder de vier

* Dit is een verkorte weergave van het artikel:
Curbside deterrence? An analysis of the effect
of a slug-rejector device, coin-view window, and
warning labels on stug usage in New York City
parking meters.
In: Criminology, tOe jrg., nr. 2, augustus 1972,
btz. 127—142.
Voor een korte samenvatting van dit artikel
zie excerpt nr. 538.
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miljoen zakte. Deze sterke toename van

liet illegaal gebruik van parkeermeters

kan niet worden toegeschreven aan een

toename van het aantal parkeermeters

of een intensiever gebruik ervan. In 1961

waren er in de stad New York ongeveer

57.000 parkeermeters. Tegenwoordig

zijn er zo’n 72.000, een toename van

rond de 26 procent. In 1961 werden er

ongeveer 71 miljoen munten in de

New Yorkse parkeermeters geworpen

en in 1970 ongeveer 119 miljoen, een

toename van 68 procent. Als het

gebruik van nep-munten in gelijke

proportie zou zijn toegenomen zouden

in 1970 104.000 nep-munten moeten

zijn aangetroffen. Het waren er echter

bijna 4 miljoen.

Maatregelen tegen het gebruik van
nep-munten

De stad New York heeft op twee
manieren geprobeerd het illegaal gebruik
van parkeermeters tegen te gaan. Ener
zijds zijn proeven gedaan met meters,
die bepaalde soorten nep-munten
weigeren. Een speciaal mechanisme
voorkomt dat de meter parkeertijd gaat
aangeven als er een nep-munt met een

Tabel. Aantal nep-munten per 1000 Ïnworpen

gat erin (het meest gebruikte soort) in
de meter wordt gestopt. Het betreffende
object wordt meteen zichtbaar achter
een muntvenster.
Een andere proef betrof liet aanbrengen
van waarschuwingsetiketten op parkeer

meters. Er werden etiketten vervaardigd

van drieërlei soort. Deze wezen de
potentiële daders erop, dat liet gebruik
van nep-munten een overtreding
betekende van respectievelijk: federale
rechtsregels, het recht van de staat
New York of van de verordeningen van
de stad New York.
Tevens was op de etiketten vermeld dat
overtreding met geldboete en detentie
kon worden bestraft.

Analyse van de twee gebruikte methodes

Om de doelmatigheid van de met liet
weigeringsmechanisme en muntvenster

uitgeruste parkeermeter (Duncan-meter)
te onderzoeken werden 10 sectoren
met elk 100 tot 400 van dit soort

meters gedurende 1968, 1969 en 1970
bestudeerd. De nieuwe meters werden
in de loop van de eerste zes maanden
van 1969 geihstalleerd. In elke sector
bleek het gebruik van nep-munten in

Sektor Jaar Afname in procenten na

installatie nieuwe meters

1968 1969 1970 (1968—1969)

1 33,7 23,8 13,3 29,4

2 19,4 13,4 6,7 30,9

3 34,8 25,9 16,1 25,6

4 215,3 65,1 153,4 69,6

5 182,0 53,5 60,7 70,6

6 55,9 12,6 13,5 77,5

7 138,5 28,4 25,2 79,5

8 68,1 28,1 23,6 58,7

9 91,2 31,7 34,1 65,2

10 68,1 24,4 24,4 64,2
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1969 vergeleken met 1968 afgenomen
te zijn.

Eei verhoudingsgewijs sterke
vermindering van het gebruik van
nep-munten (1969 t 1968) valt te
constateren in sectoren 3 en 4. Deze
sectoren zijn de economisch meest
gedepriveerde van de in het onderzoek
betrokken gebieden. De geringste
afname van het gebruik van nep-munten
was in dezelfde periode waar te nemen
in de meest welvarende sectoren 1,
2 en 3.

In het kader van de etiketten-methode
werd onderzocht of het aantal nep
mtinten, dat in van waarschuwingen
voorziene meters werd aangetroffen
geringer was in vergelijking met voor
gaande jaren of andere, niet geëtiketteerde
parkeermeters in een controÏe-sektor.
Vier sectoren (één sector per soort etiket
plus de controle-sector) werden gedurende
de eerste vijf maanden van 1971
onderzocht. De etiketten, die
waarschuwden tegen overtreding van het
recht van de staat New York en die welke
betrekking hadden op de verordeningen
van de stad New York bleken onmiddellijk
na het aanbrengen ervan enig effect te
sorteren, zij het slechts voor korte tijd.
De etiketten, die de federale delicts
omschrijving bevatten, hadden geen
enkele afschrikwekkende werking.

Conclusie

Het afgenomen onwettïge gebruik van
parkeermeters wordt in de gebieden waar
ze gebruikt zijn aan de Duncan-meters
toegeschreven. Daar alle meters in het
bestudeerde gebied echter zowel met
een weigeringsmechanisme als met een
muHtvenster waren uitgerust, was niet
uit te maken welke van deze twee
voorzieningen hierop het meest van

1-let wijzen vait potentiële
overtreders op hun
strafbaarheid heeft weinig
afschrikwekkende waarde

invloed was. Sommige tflènefl dat een
muntvenster vandalisme uitlokt en dat
parkeermeters in de toekomst alleen van
een weigeringsmechanisme dienen te
worden voorzien. Alvorens bestaande
meters te wijzigen lijkt het zinvol twee
onderzoeken te verrichten: ten eerste
een onderzoek naar het gebruik van
nep-munten in meters met alleen een
weigeringsmechani.sme en ten tweede een
onderzoek naar vandalisme jegens meters
met alleen een muntvenster.

Uit bovenvermeld onderzoek kwam naar
voren dat het waarschuwen van potentiële
overtreders door het wijzen op hun straf
baarheid weinig afschrikwekkende
waarde heeft. Dit moet waarschijnlijk
worden toegeschreven aan de geringe
pakkans en de nog veel kleinere kans 01)
een veroordeling tot de maximumstraf.
J)at zou erop kunnen duiden dat
potentiële gebruikers van nep-munten ook
niet erg door muntvensters worden
afgeschrikt. Het doel van die vensters is
immers ook de vrees gepakt te worden te
versterken.
Daarom lijkt een weigeringsrnechanisrne
te verkiezen hoven één waarvan het
welslagen af1angt van hoe bang de
potentiële dader is om gepakt te zullen
worden. Deze constatering is moeilijk in
overeenstemming te brengen met een
criminologie die zich baseert op een
afsch rikkings/resocialisatie-niodel. Zij
leidt tot de veronderstelling dat het
zinvol is, serieus aandacht te gaan
besteden aan programma’s die steunen op
een preventie-model en rekening houdeu
met de vormgeving van ons fysieke milieu.
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Het verkeersongeval,
de wet en de weten
schap*

Vanwege de grote afname van het aantal
verkeersongevallen als gevolg van de
BritiscÏi Road Safety Act 1967 (R.S.A.)

bestaat er grote belangstelling voor de
werking van deze wet. Dit is voor de
auteur een reden om de gegevens die
hierover bekend zijn onder de loupe te
nemen. Hiermee wil hij een bijdrage
leveren aan zowel de literatuur over de
effectiviteit van de wettelijke controle
in het verkeer als aan de literatuur over
de werking van de wet’.

Andere pogingen om een wettelijke
controle uit te oefenen op het rijden
onder invloed zijn steeds mislukt door
de inefficîëntie in de vervolgingsfase. De
wet van 1967 werd voorgesteld na een
uitgebreide studie door de regering van
de gebreken in de vorige wetten. De
essentiële vernieuwing in deze wet was
een herdefiniëring van het onder invloed
rijden, zodanig dat dit door een
laboratoriumproef kon worden vast
gesteld.
De wet had een afname van het aantal
zaken voor de hogere rechtbanken tot
gevolg en een toename in het aantal
veroordelingen in eerste instantie.
Hiermee kan worden aangetoond dat de

door Lattrence Ross

wet steun geeft aan de hypothese, dat de
subjectieve zekerheid dat men gestraft
wordt het aantal overtredingen van de
wet beperkt.
In het algemeen zijn bij de bestudering
van de verkeersveiligheid weinig
eenvoudige oorzaak-gevolg relaties
gevonden. Het beste kan men ongelukken

in het verkeer beschouwen als het
resultaat van zeer verschillende oorzaken,
die op een min of meer systematische
manier in onderling verband wer-kzaam
zijn. Bij de meeste veiligheidsmaatregelen
ontbreekt het echter volgens de attteur
aan een systematisch onderzoek naar de
gang van zaken bij voorgaande verkeers
ongelukken.
De R.S.A. uit 1967 maakt hierop een
uitzondering, doordat zij gebaseerd is
op de resultaten van een onderzoek naar
de relatie tussen het drinken van alcohol
en het deelnemen aan het verkeer.
De auteur wijst erop dat in de

* Dit is een verkorte weergave van het artikel:

Law, science and accidents: the British Road

Safety Act of 1967.
In: The journal of legal studies, Iie jrg., nr. 1,

januari 1973, blz. 1-78.
Voor een korte samenvatting van dit artikel zie

excerpt nr. 528.
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wetenschappelijke litera 1uur het ‘onder
invloed zijn’ gedefinieerd is door het
alcoholpercentage in het bloed. Het
‘oordeel’ dat iemand onder invloed van
alcohol is, kan al hij een veel lager
percentage geveld worden. Dat iemand,
wanneer hij in hoge mate onder invloed
van alcohol is, niet meer aan het verkeer
mag deelnemen is altijd al geaccepteerd.
Maar dat iemand, die slechts matig onder
invloed is, ook een gevaar in het verkeer
vormt, wordt pas de laatste tijd erkend.
De resultaten van verschillende
wetenschappelijke onderzoeken hebben
duidelijk het gevaar van alcoholgebruik
voor het wegverkeer aangetoond en aan
de verschillende twijfels hierover een
einde gemaakt.
Uit eerder verricht onderzoek in
Engeland bleek, dat het verband tussen
alcoholgebruik en ongelukken zo groot
was, dat mogelijke andere variabelen
van minder belang waren bij de
verklaring van het aantal ongelukken.
Het bleek, dat de groep met een
alcoholpercentage in het bloed van 0,15
en hoger achttien maal zoveel kans op
een ongeluk had dan de groep zonder
alcohol in het bloed.
Het aantal verkeersongevallen in
Groot Brittannië is na de invoering van
de R.S.A. nauwkeurig bijgehouden. De
getallen over de laatste drie maanden
van 1967 waren aanzienlijk lager dan
over dezelfde maanden van 1966.
Oktober was 12 procent lager, november
13 procent, december 21 procent. Voor
de drie maanden samen was het verschil
met 1966 16 procent. Het aantal doden
was 23 procent lager.
Men kan zich voorstellen, dat er
verschillende andere oorzaken van deze
vermindering in het aantal ongelukken
en het aantal doden denkbaar zijn. Eén
van de oorzaken kan gelegen zijn in de
gebeurtenissen die samenvielen met het
invoeren van de wet. Zo kan slecht weer
of een economische depressie, of een

belastingverhoging op de benzine het
aantal ernstige ongelukken doen
afnemen. Daarnaast kunnen lange
termijnontwikkelingen hun werking op
de ongevalcijfers hebben. Of het
instrumentarium dat wordt gebruikt
voor het meten van het.aantal ongevallen
kan in de loop der tijd veranderd zijn.
Zo kan ook liet meten zelf zijn
uitwerking hebben. Een toetsing van de
vooroordelen tegenover negers kan
bijvoorbeeld zelf een verandering in de
betreffende meningen veroorzaken.
Zo moet bij de interpretatie van de
getallen ook nog rekening gehouden
worden met de regressie en de instabilitei
van de statistische gegevens. Hiermee
wordt bedoeld, dat wanneer één keer een

Met name de sociale drinker is
af te schrikken door
sanctiedreiging

extreme afwijking van de trend wordt
gemeten, de volgende afwijking altijd
wel kleiner zal zijn, zonder dat dit een
dalende lijn behoeft te voorspellen.
Deze verschillende verklaringen voor de
vermindering van het aantal verkeers
ongelukken kunnen goeddeels worden
geêlimineerd door de onderzoeksopzet
met het ‘time-series model’. Daarnaast
moet de werking van de R.S.A. onder
verschillende gezichtshoeken geëvalueerd
worden. Vanuit liet gezichtspunt van de
politie had de wet zowel positieve als
negatieve aspecten
De opsporings- en vervolgingsprocedure
die gevolgd moest worden bij voorgaande
wetten, was zeer moeilijk en ineffectief.
De voorzieningen die bij de nieuwe wet
werden getroffen, zoals de ademtest,
maakten het zowel de politie als de
specialisten gemakkelijker om
dronkenschap vast te stellen. Dit
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voorkwam twisten tussen de specialisten
onderling, waardoor de politie weer
minder gefrustreerd werd, terwijl de kans
op vervolging van de dader groter werd.
Een negatief aspect vormde het
controleren. Hiertoe moet de politie vaak
optreden, zonder dat ei een directe
aanleiding is. De politie is bang op deze
manier veel sympatie van de burgers te
vediezen. Uit eindelijk werd de wet door
het parlement aangenomen met drie
expliciet genoemde omstandigheden
waaronder de politie een ademtest mocht
afnemen. Zij vereisen een redelijke mate
van zekerheid met betrekking tot de kans
op het veroorzaken van een ongeluk
onder invloed van alcohol; uit de praktijk
blijkt, dat zonder dat een ongeluk
plaatsvindt men niet vaak tot een controle
konit. Vaak blijft men hij het vermoeden
van alcoholgebruik de weggebruiker
enige tijd volgen, totdat hij alsnog een
verkeersovertreding begaat (hiivoorbeeld
te hard rijdt).
De veroordelingen onder de R.S.A. zijn
dus niet zo eenvoudig als men op het
eerste gezicht zou denken. De politie
moet voor haar controle vaak veel tijd
uittre kken.
Er vvas een scherpe stijging in het aantal
positieve testtesultaten tijdens de eerste
maanden na het inwerkingtreden van de
wet waarschijnlijk als gevolg van de
toenemende vaardigheid in het hanteren
van de test. Bij alcoholtesten door middel
van een ademtest bleken in het verleden
vele vergissingen plaats te vinden. Doordat
hij de R.S.A. de alcohol ademtest,
wanneer hij positief is, gevolgd wordt
door een laboratoriumtest door middel
van een bloed- of urine-onderzoek, kan
het aantal vergissingen hier worden
nagegaan.
Het blijkt daarbij, dat ondanks de neiging
van de politie om in geval van twijfel aan
de bestuurder het voordeel van de
twijfel te laten, toch nog een belangrijk
aantal vergissingen wordt gemaakt.

Dit probleem heeft zijn weerslag op de
public relations van de politie, doordat
zoveel bestuurders ten onrechte ongemak
ondervinden. Eén en ander pleit dan ook
voor een snelle herziening van de test-
apparatuur door de Britse autoriteiten.
Het aantal veroordelingen met betrekking
tot liet rijden onder invloed nam, zoals
we zagen, met de nieuwe wet dramatisch
toe. De vraag is nu, of een zeer groot
aantal rijders onder invloed, voordat de
wet van 1967 in werking trad, toen niet
met justitie in aanraking kwam. Hierover
is bekend, dat toen eerder een tenlaste
legging werd opgesteld met als inhoud
gevaarlijk rijden in het algemeen. Het
voordeel van deze tenlastelegging was,
dat zij niet afiuing van een medisch
getuigenis. Hieruit blijkt, dat in tegenstel
ling tot de algemene indruk de R.S.A.
niet liet politie-optreden in gevallen van
djclen onder invloed intensiveerde, maar
eerder de wijzen van optreden heeft ver
anderd. \‘an een minder zware tenlaste
legging zonder bewijsproblemen in de
vorm van unvoorzichtig rijden naar een
tenlastelegging die de formele inhoud van
rijden onder invloed’ heeft.
De dagvaardingen voor het rijden onder
invloed worden in Engeland uitgebracht
bij de ‘illagistrates C’oitrts, die somen
gesteld zijn uit benoemde ‘Justices of
the Peace die in kamers van drie recht-
spreken. De magistraten treden gewoon
lijk part-time als zodanig op. liet blijkt
dat er na 1967 naast de grote toename
in het aantal tenlasteleggingen ook een
grote toename in het aantal veroorde
lingen voor rijden onder invloed was,
ondanks het feit dat het hierbij om een
groot aantal minder dronken rijders ging.

De ademtest kan plaatsvinden wanneer
de bestuurder rijdt maar ook wanneer
hij probeert te rijden. De bestuurder
weet echter niet altijd zelf dat hij onder
invloed is. De regering heeft nagelaten
om ademtestapparaten ter beschikking
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te stellen voor een eigen controle door
de burgers zelf. Ook zijn er geen
overzichtstabellen van de toelaatbare
hoeveelheid alcoholhoudende drank
gepubliceerd.
Uit interview met rechters bleek dat
men de R.S.A. een t;niek stuk wetgeving
vond, dat een situatie creëerde waarvan
zij vonden dat hen weinig aarzeling ten
aanzien van een veroordeling werd
gelaten. Dit is volgens de auteur vaiiuit
rechtssociologisch standpunt bezien,
misschien het meest belangrijke aspect
van de wet. Er wordt bij de R.S.A. een
wetenschappelijke procedure in het
rechtsproces geïntroduceerd. Het
misdrijf ‘rijden onder invloed’ wordt
gedefinieerd met behulp van de uitslag
van een chemische test.
Het feit dat het aantal ongelukken,
veroorzaakt door rijden onder invloed,
gedurende de laatste paar jaar afneemt
kan alleen maar verklaard worden door
een verandering in het gedrag van de
weggebruikers.
Er zijn vier redenen denkbaar die deze
afname zouden kunnen verklaren. Ten
eerste zou het verkeer afgenomen kunnen
zijn. Dit bleek niet het geval te zijn. Ten
tweede zou men minder kunnen zijn
gaan drinken. Uit het time-serie onder
zoek bleek dat dit inderdaad als eerste
reactie op de wet het geval was, maar
dat men daarna weer evenveel is gaan
drinken. Ten derde kan men al of niet
onder invloed van alcohol voorzichtiger
zijn gaan rijden en ten vierde kan men
minder zijn gaan rijden, wanneer men
onder invloed van alcohol was. De
juistheid van deze laatste twee oorzaken

Het pttbtiek begint te ontdekken
dat zij de kans op een
veroordeling wegens rijden
onder invloed overschat heeft

kan minder goed worden vastgesteld,
omdat de aanwijzingen daarvoor minder
direct zijn waar te nemen. Als men het
rijden en drinken als gevolg van de wet
meer is gaan scheiden, dan is dit een
voorbeeld van een preventieve werking
van de wet. Toch zijn de resultaten
moeilijk te waarderen. In sommige
gevallen hebben triviale sancties een
belangrijke werking bij de gedrags
verandering; in andere gevallen schijnen
belangrijke ingrepen in de vrijheid of het
bezit van de veroordeelde een geringe
uitwerking op hem te hebben. Zoals de
literatuur aangeeft hangt de preventieve
werking sterk af van de subjectieve
perceptie van de pakkans. Deze
subjectieve perceptie wordt onder andere
beïnvloed door de objectieve toename
van het aantal veroordelingen, maar
daarnaast ook door de publiciteit en
dergelijke.
De R.S.A. had niet het gevolg, dat de
straffen hoger werden bij het rijden
onder invloed; wel had deze wet tot
gevolg dat de subjectieve perceptie van
de kans op straf sterk verhoogd werd.
De daling van het aantal verkeers
ongevallen in de seizoenspieken en in de
weekeinden wijst erop dat met name de
sociale drinker af te schrikken is door
sanctiedreiging. De resultaten van het
evaluatieonderzoek tonen aan, dat de
probleemdrinkers ook op deze wijze niet
van het drinken kunnen worden afgebracht
maar mogelijk wel van de combinatie
drinken en rijden.
In tegenstelling tot gegevens uit
buitenlands onderzoek was er in
Engeland geen toename in het aantal
veroordelingen voor het rijden zonder
rijbewijs. De R.S.A. is een spectaculair
effectieve wet, maar helaas zijn er vele
tekenen dat het eerste effect van de wet
aan het verminderen is.
Het publiek begint te ontdekken dat zij
de kans op een veroordeling overschat
heeft.
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Er wordt gedacht aan verschillende
manieren om de werking weer te
hernieuwen, maar men vreest voor een
meer intensieve controle in verband met
de public relations van de politie.
Hèt middel om de effectiviteit van de wet
te verhogen is een optimalisering van het

Pakkans en misdaad
cijfers: Een nadere
toetsing van de
afschrÏkkingstheorie*

Recente sociaal-wetenschappelijke
studies geven aan dat sancties of de
dreiging daarvan effect hebben op het
conformeren aan normen. De mate
van dit afschrikkend effect blijkt echter
afhankelijk te zijn van een aantal
factoren, waarvan de waarschijnlijkheid
van bestraffing wel de belangrijkste is.
Met name wordt in de literatuur aange
geven dat deze waarschijnlijkheid een
bepaald kritisch, doch onbekend niveau
moet bereiken, voordat sancties een
afschrikkend effect sorteren.

Dit is een verkorte weergave van het artikel:
Certainty of arrest and crime rates: A further
test of thedeterrence hypothesis.
In: Social forces, 52e jrg. juni 1974, blz.
455—462.
Voor een korte samenvatting van dit artikel
zie excerpt nr. 553.

politie-optreden. De public-relations
problemen van de politie kunnen dan
voor een deel worden opgelost door
middel van een minder zware sanctie.
Bovendien zou andere test-apparatuur
gebruikt kunnen worden.

door Charles R. Tittie en Alan R. Rowe

Dit artikel beoogt de afschrikkings
theorie nader te toetsen en het niveau
vast te stellen waarop de waarschijnlijk
heid van sanctionering een samenhang
gaat vertonen met kleiner wordende
misdaadcijfers.
Hierbij is gebruik gemaakt van de
arrestatie- en misdaadcijfers in 1971
voor alle regio’s en gemeenten met een
inwonertal groter dan 2500 zielen in
de staat Florida.

Variabelen

Het percentage aan de politie bekende
misdaden dat tot een oplossing is
gebracht (de pakkans), wordt gebruikt
als een indicator voor de waarschijnlijk-
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lieid van sanctionering van een bepaalde
criminele handeling. Onder het oplossen
van een misdaad wordt verstaan het in
hechtenis nemen door de politie van
degene die de misdaad heeft begaan.
Hoewel aan de pakkans als criterium
voor de waarschijnlijkheid van sanctio
nering bezwaren kleven, verdient zij
toch de voorkeur boven andere criteria.
Het misdaadcijfer is het aantal aan de
politie bekende misdaden op 1000
inwoners.
Tenslotte zijn een aantal con trole
variabelen in de analyse betroldcen. Deze
variabelen hangen vaak samen met het
misdaadcijfer en mogelijk ook met de
pakkans, waardoor schijnsamenhangen
zouden kunnen ontstaan tussen de
pakkans en het misdaadcijfer. De
controle-variabelen zijn: de geslachts
samenstelling van de bevolking (1), de
leeftijdssamenstelling (2), de leeftijds
en geslachtssamenstelling samen (3), de
omvang van de bevolking van de stad
(4), het percentage werkende vrouwen
(5), de sociaal-economische status van
de bevolking (6) en de raciale samen
stelling.

Resultaten

Bestudering van de relatie tussen de
pakkans en het misdaadcijfer laat een
correlatie zien van —.65 voor de regio’s
en een correlatie van —.19 voor de
steden. De grootte van deze correlaties

Er bestaat een kritisch niveau
waarboven de pakkans moet
uitstijgen, wil er een
aanzienlijke verandering
optreden in de omvang van de
criminaliteit

blijkt echter voor een belangrijk
gedeelte verklaard te worden door
variaties die optreden indien de pakkans
groter is dan 30 procent. De correlatie
tussen pakkans en misdaadcijfer voor
regio’s met een pakkans die groter is
dan 30 procent bedraagt —.58 tegen
slechts —.13 voor regio’s met een
pakkans van onder de 30 procent.
Hetzelfde geldt voor de steden, waar de
correlaties tussen pakkans en misdaad
cijfers —.48 en —.19 bedragen,
respectievelijk voor steden met een
pakkans van boven en onder het
kritisch niveau van 30 procent.
Concluderend kunnen we stellen dat er
een kritisch niveau bestaat waarboven
de pakicans moet uitstijgen wil er een
aanzienlijke verandering optreden in de
omvang van de criminaliteit.
Een en ander is nog te verduidelijken als
we de doorsnee-misdaadcijfers in
ogenschouw nemen voor de gevallen
boven het kritisch niveau van 30 procent
en de gevallen daaronder. Dit doorsnee
misdaadcijfer bedraagt 32.5 voor de
regio’s met een grote pakkans tegen
slechts 17.5 voor de regio’s met een
lage pakkans. De overeenkomstige
doorsnee-misdaadcijfers voor de steden
bedragen respectievelijk 33.0 en 17.8.
Partiële correlaties laten zien dat deze
resultaten niet te wijten zijn aan de
werking van de controle-variabelen. Een
uitzondering hierop vormt de sociaal-
economische status van de bevolking. In
regio’s met een grote pakkans wordt de
samenhang tussen pakkans en misdaad-
cijfer ietwat gereduceerd als we de
sociaal-economische status van de
bevolking in rekening brengen, terwijl
in regio’s met een lage pakkans deze
samenhang zelfs geheel teniet gedaan
wordt. Dit geldt niet voor de steden:
hier blijft de samenhang tussen misdaad-
cijfer en pakkans volledig onaangetast als
we de sociaal-economische status van de
bevolking in de analyse betrekicen.
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Conctusie

De bevindingen van deze studie tonen
aan dat de waarschijnlijkheid van sanctio
nering een belangrijke invloed heeft op
de mate van gehoorzaamheid aan de wet,
maar dat deze invloed pas merkbaar
resultaat heeft wanneer de pakkans
uitstijgt boven een bepaald niveau.
Het is echter zeer wel mogelijk dat deze
conclusie van een onjuiste oorzakeljke
volgorde uitgaat. Met andere woorden, de
mate van gehoorzaamheid aan de wet zou
het niveau bepalen dat de pakkans kan
bereiken in plaats van omgekeerd; indien
er weinig criminaliteit bestaat is het voor
de politie mogelijk om hun werk
efficiënter te verrichten.
Deze alternatieve verklaring veronderstelt
dat de omvang van het politiepersoneel
niet afhankelijk is van het aantal
gepleegde misdaden. In feite echter
bestaat er een sterke positieve correlatie
tussen de hoeveelheid politie-personeel
per 1000 inwoners en de hoeveelheid
criminaliteit, zodat de conclusie gerecht
vaardigd lijkt dat de pakkans conformiteit
afdwingt en niet omgekeerd.

Hoewel uit de gegevens blijkt dat sancties
een onafhankelijke invloed hebben op de
mate van gehoorzaamheid aan de wet, is
het duidelijk dat de waarschijnlijkheid van
sanctionering niet de enige relevante
variabele in dit opzicht is. Zo blijkt uit
onze gegevens dat de sociaal-economische
status van de bevolking de beste voor-

speller is van criminaliteit op regionaal
niveau, en dat de stadsgrootte de beste
voorspeller is van het stedelijk misdaad-
cijfer. De meeste theorieën op het terrein
van deviant gedrag leggen eenzijdig de
nadruk op motivatie als verklarende
factor, terwijl slechts weinig studies de
mogelijkheid in rekening brengen dat
gedrag verhinderd kan worden uit vrees
voor de kosten daarvan, zelfs indien de
motivatie tot dat gedrag aanwezig is.
De meest saillante kritiek op deze
eenzijdige theorieën echter is, dat ze
geen verklaring kunnen geven voor
‘negatieve gevallen’. Immers niet allen,
die op grond van de in deze theorieën
vervatte veronderstellingen gedisponeerd
zouden moeten zijn tot crimineel gedrag,
vertonen dit gedrag ook. De ontbrekende
schakel wordt wellicht gevormd door de
vrees voor straf.
Indien we de afschrikkingstheorie aan de
bestaande deviantie-theorieën koppelen
zou wellicht een beter verklaringsmodel
van deviant gedrag ontstaan.

Indien we de
afschrikkingstheorie aan de
bestaande deviantie-theorieën
koppelen zou wellicht een beter
verktaringsmodel van deviant
gedrag ontstaan
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Het effect van de
gemakkelijke
verkrijgbaarheïd van
pornografie op de
frequentie van
zedendelicten:
De ervaring in
Denemarken*

Men is van oudsher bang dat pornografie
bij sommige mensen zulke bizarre
reacties opwekt, dat zij zedendelicten
gaan plegen. Als dat zo was, had het
moeten blijken in Denemarken, waar in
de laatste jaren de pornografie
gemakkelijk verkrijgbaar is geworden.
Uit de statistieken blijkt echter, dat na
1967 liet aantal zedendelicten aanzien
lijk is verminderd (van 85 gevallen per
100.000 inwoners in 1966, naar 50 in
1970). Betekent dit nu tevens steun
voor de theorie, dat pornografie als een
uitlaatklep kan dienen, waardoor de
zedendelicten afnemen? In dit artikel
wordt (voor zedendelicten tegen
vrouwen, gepleegd in Kopenhagen)
nagegaan a.) of er inderdaad een afname
was en b.) waarom die toen en daar
plaats vond.
Ook vnhr 1965 was er in Kopenhagen al

* Dit is een verkorte weergave van het artikel:
The effect of easy availability of pornography
on the incidence of sex crimes The Danish
experience.
In: The journal of social issues, 29e jrg., nr. 3,
1973, blz. 163—181.
Voor een korte samenvatting van dit artikel
zie excerpt nr. 499 in nr. 8, 1974.

door Ben Kutchinsky

een aarzelende daling in liet aantal
zedendelicten, maar daarna werd die heel
duidelijk. In tabel 1 worden de cijfers
van een aantal delicten vergeleken voor
1959, 1965 en 1969.
Deze cijfers geven weer, hoeveel delicten
de politie geregistreerd heeft; wat de
politie registreert, is het resultaat van een
gecompliceerd selectie-proces: iemand
besluit al dan niet een strafbaar feit te
plegen, het object van dat feit ‘besluit’
zich al dan niet als slachtoffer te
beschouwen en al dan niet aangifte te
doen en de politie besluit de aangifte al
dan niet te registreren als strafbaar feit.
Deze keten begint en eindigt met de
beslissing van de wetgever om bepaalde
daden al dan niet strafbaar te stellen en
dus in de criminele statistiek op te
nemen. Op ieder van deze beslissings
punten kunnen veranderingen plaats
vinden die er toe leiden dat er minder
feiten in de statistiek voorkomen.
Twee redenen voor mogelijke
vermindering kunnen meteen worden
uitgesloten: veranderingen in de wet en
in de officiële registratieprocedures
waren er niet. Dan blijven er drie
mogelijkheden over:
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label 1. Aantal bij de politie bekende zedendelicten tegen vrouwen in Kopenhagen

• 1959 1965 1969 afnamein%
1959— 1969

verkrachting 32 24 27 —

exhibitionisrne 249 203 104 58,2
luren 99 76 20 79,8
coitus minderjarigen 51 31 19 62,7
indecente taal 45 40 13 71, t
incest — 4 1 —

andere delicten tegen
vrouwen 137 125 60 56.2

andere delicten tegen

meisjes 282 220 87 69,1

1• Er zijn inderdaad minder feiten
gepleegd (dan kan het uitlaatkiepeffect
gewerkt hebben).
2. De slachtoffers hebben minder
aangegeven (ze voelen zich minder gauw
slachtoffer, of gaan er minder gauw mee
naar de politie).
3. De politie neemt minder aangiften
dan vroeger op in de statistiek.
Voor vier soorten delicten: exhibitio.
nisme, gluren en ontucht tegen
respectievelijk vrouwen en meisjes, die
samen 85 procent uitmaken van de
heteroseksuele zedendelicten bekend
bij de politie in Kopenhagen, werd
nagegaan of de attitudes van het
publiek tegenover deze delicten
veranderd waren, zowel wat betreft het
‘zich slachtoffer voelen’ als wat betreft
de bereidheid om aangifte te doen, en
of de attitude van de politie veranderd
was.

Attitudes van het publiek tegenover
zedendelicten

Een representatieve steekproef uit de
Kopenhaagse bevolking tussen de 1$ en
de 60 jaar, bestaande uit 198 mannen en
200 vrouwen werd geihterviewd met

betrekking tot de vraag wat zij in het
algemeen als ‘zedendelict’ beschouwden
en in hoeverre zij hiervan op het moment
van het interview en vroeger aangifte
zouden doen. Ook werd gevraagd naar de
eigen ervaring als slachtoffer van zeden-
delicten.
Evluhitio,usme
Geschat werd, dat in 1959 ongeveer 10
procent van de gevallen werd aangegeven,
in 1969 4 procent, waarmee de daling
van circa 60 procent van de bij de politie
bekende gevallen verklaard is. De
verandering in attittide bleek ook uit het
feit, dat ouderen exhibitionisrnevaker als
een strafbaar feit beschouwden en ook
meer geneigd waren om het aan te geven.
Gituen
Slechts een klein gedeelte van de daling
van 80 procent ttissen 1959 en 1969 kon
verklaard worden uit een verandering van
attitudes. Geschat werd, dat minstens
40 procent van de gevallen werd
aangegeven, al wil dat nog niet zeggen
dat de politie deze ook registreerde. De
attitudes van de verschillende leeftijds
groepen verschilden niet veel. Gluren
wordt eigenlijk meer als een inbreuk op
de privacy gezien dan als een zedendelict.
Een verandering van opvattingen over
seks en zedendelicten heeft dtis niet veel
invloed.
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Ontucht met vrouwen
De vermindering van 65 procent bleek
helemaal of bijna helemaal verklaard te
kunnen worden uit een afname van het
aangiftepercentage. Dit percentage was
laag, vrouwen vonden de feiten minder
ernstig dan mannen en oudere vrouwen
vonden ze erger dan jongere en waren ook
meer geneigd tot aangifte, terwijl de
slachtoffers vooral jonge vrouwen waren.
Ontucht met meisjes
Slechts een klein deel van de vermindering
van 69 procent in tien jaar kan verklaard
worden uit een geringer aantal aangiften.
Van de ondervraagden vond 93 procent
een omschreven geval van aanranding van
een kind een misdrijf. Dit sluit de
mogelijkheid van een verandering van de
sociale definitie van het feit uit. Boven
dien bleken de ondervraagden hun
opvattingen over het aangeven ervan niet
gewijzigd te hebben. Vooral ouders van
jonge kinderen bleken een grote neiging
tot aangeven te hebben. (93 procent van
de ouders tussen de 25 en 29 jaar zou
aangifte doen, tegen 39 procent van de
niet-ouders în die groep). Natuurlijk
kunnen de slachtoffertjes zelf veranderd
zijn in hun opvattingen over de feiten,
maar het meest waarschijnlijk is dan
toch, dat zij gemakkelijker dan vroeger
met hun ouders over deze feiten praten,
wat bij een onveranderde attitude van de
ouders juist tot meet aangiftes zou
moeten leiden.
conclusie
Het onderzoek heeft aangetoond dat bij
twee van de onderzochte feiten (gluren

en ontucht met meisjes) de vermindering
in het aantal geregistreerde feiten niet
verklaard kan worden uit een verminderd
geneigdheid tot liet doen van aangifte hij
het publiek.

Veranderingen in attitudes bij de politie

Bij een onderzoek naar de attitude van
vijftig jonge politiemannen bleek dat zij
zedendelicten tamelijk ernstig vinden.
Bij een ander onderzoek werd door
politiemensen uit alle rangen verklaard
dat ontucht met kinderen altijd wordt
geregistreerd als het wordt aangegeven.
Hogere rangen zeiden hetzelfde ten
aanzien van gluren, maar lagere rangen
zeiden dat bij dit feit ook wel eens wordt
volstaan met het kalmeren van het
slachtoffer.
Voor exhibirionisme en ontucht tiiet
vrouwen kan worden geconcludeerd dat
het mogelijk is dat de vermindering in de
lichtste gevallen veroorzaakt kan zijn
door de gecombineerde effecten van een
‘luchtiger’ attitude van het publiek en de
politie. Die van het publiek lijkt daarbij
verreweg het belangrijkste. Bij gluren is
er geen verandering bij het publiek, maar
enige verandering in de niet-officiële
behandeling door de politie is niet
uitgesloten. Het meest waarschijnlijk is
een verandering in het dader-gedrag
(zie hieronder). Bij ontucht met meisjes
is een verandering in attitude noch bij
het publiek noch bij de politie aanwezig
en moet er dus een vermindering zijn in
het aantal gepleegde feiten.

In 1965. toen voor het eerst op
grote schaal harde foto-porno
it’erd verkoch t. verminderde de
ontucht met vier— en vijfiarige
meisjes met 56 procent

Bevestiging van de conclusies

In een vergelijkend onderzoek werden
alle zedendelicten geregistreerd door de
politie in Kopenhagen in 1959, 1965,
1969 en 1970 geanalyseerd aan de hand
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van beschikbare dossiers en de ernst van
ieder feit werd vastgesteld via objectieve
criteria.
Ontucht met vrouwen
Als de vermindering in het aantal
geregistreerde gevallen inderdaad
veroorzaakt wordt doordat vrouwen de
zaak luchtiger opnemen, moet de
vermindering vooral te vinden zijn bij de
minst ernstige zaken. Dit bleek inderdaad
het geval. Als jonge vrouwen, seen nieuwe
generatie slachtoffers’, de zaak minder
ernstig opnemen moet de vermindering
vooral te vinden zijn in zaken waarin jonge
vrouwen liet slachtoffer zijn. Ook dit werd
aangetoond.
Ontucht met meisjes
Als er geen vermindering van de
aangifteneiging is, moeten de zaken
vroeger en nu even ernstig zijn. De
ernstigheïdsscore voor dit feit in 1959
was hetzelfde als in 1969. Ook was er,
terwijl ernst en leeftijd van het slacht
offer bij dit soort delicten samenhangen,
niet een grotere teruggang in het aantal
feiten gepleegd tegen oudere meisjes dan
tegen jongere meisjes. Opmeikeljk was
hierbij dat de vermindering van het
aantal feiten tegen jongere kinderen dat
werd geregistreerd, vroeger in het
decennium plaats vond dan die van
feiten tegen oudere meisjes. Dit geeft een
sterke ondersteuning voor de conclusie
dat er een echte vermindering van het
aantal feiten heeft plaatsgevonden. in
1965, het jaar waarin het eerste hard
pornografische foto-tijdschrift in
Denemarken op de markt verscheen
(2 miljoen exemplaren verkocht)
vernünderde de ontucht met meisjes
van vier tot vijf jaar met 56 procent.

Op zoek naar de oorzaken

We moeten zoeken naar één of meer
causale factoren, die de gluurders en de
aanranders van kleine meisjes beihvloeden

maar niet, of bijna niet, de exhibitionis
ten en de aanranders van vrouwen. En
zo moeten we ook één of meer causale
factoren zoeken die slachtoffers van
exhibitionisme en ontuchtig benaderde
vrouwen wel, en slachtoffers van gloren
en ontucht met meisjes niet beihvloeden.
De eerste groep factoren heeft te maken
met een algemene verandering in
seksuele zeden en attitudes in
Denemarken. Het lijdt geen twijfel dat
deze verandering er is, maar voor de
meeste mensen is het meer een
verandering in attitude dan in gedrag.
Men kan zich voorstellen, dat sommige
zedendelinquenten hiervan hebben
geprofiteerd doordat zij gemakkelijker
de door hen gewenste seksuele relaties
konden aangaan, maar het is ondenkbaar
dat dit bijvoorbeeld een reductie van
60 procent in het aantal gevallen van
ontucht met kinderen met zich gebracht
heeft. Wel kunnen de attitudes van slacht
offers van vooral minder ernstige feiten
beihvloed zijn en wij hebben dat inder
daad gevonden voor exhibitionisme en
ontucht met vrouwen, maar niet voor
ernstige feiten zoals verkrachting en
feiten tegen kinderen en beangstigende
feiten zoals gluren.
Deze veranderde attitude kan dus wel de
vermindering van exhibitionisme en
ontucht met vrouwen verklaren, maar
niet die van gluren en ontucht met
meisjes. Als verklaring hiervoor dringt
de grote beschikbaarheid van pornografie
zich op. In de zestiger jaren waren er
twee pornogolven in Denemarken. De
eerste begon in 1961 en betrof boeken.
De tweede begon in 1965: miljoenen
fototijdschnften met harde pornografie
kwamen beschikbaar in toenemende
aantallen, afwisseling en gedurfdheid.
In hoeverre heeft dit nu potentiële
zedendelinquenten beihvloed? Dat
pornografie een volwaardig substituut
voor gloren is behoeft geen discussie,
maar hoe zit het met de voormalige
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aanranders van kleine meisjes? Er zijn
twee tegenwerpingen in te brengen tegen
de theorie dat zij gunstig beihvloed zijn.
De eerste is dat zedendelinquenten als
regel niet beter bekend zijn met
pornografie, noch er meer door geprik
keld worden dan andere mannen.
Onderzoek wijst eerder in de tegen
gestelde richting. Dit zou dan samen
hangen met het lage opleidingsniveau
van de delinquenten. Dat gaat echter
alleen op voor boeken en niet voor de
in zo grote hoeveelheden verkrjgbare
fototij dschriften.
Een tweede tegenwerping is dat de foto’s
in de zestiger jaren zonder uitzondering
volwassenen afbeeldden, terwijl het hier
om feiten tegen kinderen gaat. Bij
onderzoek is echter gebleken (Gebhard
en anderen) dat bij de meerderheid van
deze delinquenten het plegen van een
feit met een kind niet was wat zij
eigenlijk wilden. Het diende als een
substituut voor een geprefereerde, maar
onbereikbare normale heteroseksuele
ervaring. Verder zijn zij meestal
moralistisch en conservatief, gevangen in
een conflict tussen geweten en gedrag en
reageren zij in tegenstelling tot andere
zedendelinquenten tamelijk positief op
pornografie, en masturberen Zij Vrij veel,
waarbij hun fantasieën niet in het
bijzonder op kinderen betrekking hebben.
Zowel de ‘foto-pornogolf als de grote
vermindering van het aantal feiten tegen
kinderen vond plaats tussen 1965 en
1969. Tussen 1969 en 1970 was er geen
verschil in de beschikbaarheid van foto-

Aanranding van een kind
diende voor de meerderheid der
delinquenten als substituut voor
een onbereikbare normale
heteroseksuele ervaring

porno en ook was er geen vermindering,
maar ook geen significante vermeerdering
van liet aantal feiten tegen kinderen.
Waarom beihvloedde de beschikbaarheid
van pornografie nu niet de exhibitionisten
en de aanranders (inclusief de verkrach
ters) van vrouwen? Voor de
exhibitionisten zit het plezier juist in
bekeken worden. De meesten van hen
zullen dus niet beihvloed zijn. Volgens
Gebhard en anderen is er een groot
verschil tussen daders tegen vrouwen en
die tegen kinderen. De eersten zijn niet
socio-seksueel gedepriveerd, maar eerder
sterk heteroseksueel en uitsluitend
geüiteresseerd in het uitleven van hun
seksuele verlangens met volwassen
vrouwen. Andere uitlaatmogelijkheden
waren onbelangrijk. Het zijn simpele
hnpulsieve opportunisten met weinig
verbeeldingskracht, die een directe
bevrediging van hun verlangens zoeken
langs de makkelijkste weg; die
voorbestemd zijn om vroeg of laat voor
het een of andere onbelangrijke feit
gepakt te worden en bij wie het seksuele
element min of meer toevallig is. Met
andere woorden, de laatsten van wie
verwacht kan worden dat zij pornografie
kunnen gebruiken als een stihsittiut or
hun delict.

Conclusie

De onverwachte uitkomst van deze
analyse is dat de gemakkelijke verkrijg
baarheid van pornografie in Denemarken
waarschijnlijk de directe oorzaak was van
een aanzienlijke vermindering van ten
minste één ernstig iedendelict, namelijk
ontucht met kinderen (220 in 1965
tegen 87 in 1969). Dit betekent, dat een
groot aantal van dit soort feiten in de
tweede helft van de zestiger jaren niet
heeft plaats gevonden doordat de
potentiële daders voldoende seksuele
bevrediging kregen via het gebruik van
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pornografie, waarschijnlijk gecombineerd
met masturbatie.
De taak die nog vooi ons ligt is het
onderwerpen van deze implicatie aan
een aantal directe testen. Dat moet
betrekkelijk eenvoudig zijn. In
Denemarken kunnen we onder andere
het gebruik van pornografie door
recidivisten en niet-recidivisten in
zedenzaken vergelijken (nog niet
gepub]iceerde gegevens tonen aan dat
het aantal recidivisten net zo veel is
teruggelopen als het aantal first
offenders). In landen waar pornografie
niet gemakkelijk verkrijgbaar is kunnen
gecontroleerde experimenten worden

Enkele mogelijkheden
van experimentele
rechtswetenschap
als een nieuwe tak
van sociale
wetenschap*

Experimentele rechtswetenschap omvat
twee hoofdterreinen van activiteilen:
(1) het op zodanige wijze naar voren
brengen van ontdekkingen van zowel
natutir- als sociale wetenschappen, dat
deze kunnen dienen als gereedschap bij

* Dit is een verkorte \vereave van de hoofd
stukkcn X en Xl uit ‘Sorne Potentialitie of
experirnental jurisprudence as a new branch of
social Science. 1 incoin Nëhraska 1957, bi?..
224—380.

uitgevoerd waarbij pornografie wordt
gebruikt bij de therapie van ‘kinder
aanranders’ en gluurders die tot probation
zijn veroordeeld.
De pornografie en de manier waarop
deze aan de potentiële delinquenten ter
beschikking wordt gesteld in zulke
experimenten zou dan waarschijnlijk
vrij veel moeten lijken op het ‘Deense
experiment’. Het is aannemelijk dat de
aard en de hoeveelheid van de porno
grafie en vooral ook de ontspannen
attitudes van de gemeenschap tegenover
porno een belangrijk aspect zijn hij
ieder ‘substitutie’ proces.

door fr”cdc’riclc K. Beutel

het maken en handhaven van wetten:
(2) het tntvoeren van onderzoek naar
de effectiviteit van wetten, zoals deze
tvorden tiitgevoerd ter bereiking van het
doel, waarvoor zij zijn ingevoerd en het
ontwikkelen via onderzoek en experiment
van de zogenaamde ‘jural laws’, die deze
sociale verschijnselen beheersen
Via een aantal pilotstndies werd een
terrein gezocht waarop de ideeën met
betrekking tot de experimentele rechts-



wetenschap in praktijk konden worden
gebracht. Er werd gekozen voor die
wetten, waarin de ctitgifte van onvol
doende gedekte cheques strafbaar wordt
gesteld.

Opzet van liet onderzoek

Het sociale probleem, dat bij deze
wetten in het geding is. omvat de mate,
waarin dit type cheques liet functioneren
van de zakenwereld belemmert en de
effectiviteit van de strafwet in het
behandelen van deze belemmering
veroorzaakt door hen, die dergelijke
cheques uitgeven. Uit een vroegere analyse
bleek dat een aantal factoren hierbij een
rol speelt. zoals de omvang van het
probleem, de houding van de gemeen
schap omtrent dit probleem, de sancties,
de mate en wijze van wetshandhaving,
de persoon van de overtreder en de
gevolgen en kosten van de wetshand
having.

In liet onderzoek werden de volgende
bronnen van informatie gebruikt:
A. de banken;
B. de zaken en de zelfstandige beroeps
uitoefenaars;
C. de handhavers van de wet.
Bij alle onderzoekssubjecten werd een
persoonlijk interview afgenomen,
waarvoor verschillende vragenlijsten
werden gebruikt.
Buiten Nehraska werden dezelfde
gegevens hij de genoemde instanties
verzameld in
1. vier counties in de staat Cilorado.
Deze grenzen aan Nebraska en zijn in
een aantal opzichten met vier counties
in Nebraska vergelijkbaar. Colorado
verschilt in zoverre van Nebraska, dat
het uitgeven van onvoldoende gedekte
cheques er geen misdrijf maar een
overtreding is;
2. De staat Vermont. In deze staat past

men geen strafrechtelijke sancties toe,
maar bestaat een gelegaliseerd inixings
systeem;
3. De staat New Hampshire. Op papier
zijn er in deze staat twee systemen:
zowel dat van Nebraska als dat van
Ve rmont.

Resultaten van het onderzoek

Het onderwerp van liet onderzoek
vormden de volgende soorten cheques,
die in het vervolg met de verzamelterm
‘foute’ cheques zullen worden aangeduid:
a. vervalsingen’ — valse handtekeningen;
b. onvoldoende gedekte cheques — de
uitgever heeft xve! een bankrekening,
maar met onvoldoende geld daarop;
c. checjues zonder rekening — cle
uitgever heeft geen rekening hij de bank.

Aard an liet probleem van de îoute’
cheques

Er doen vele verhalen over de omvang
van dit probleem de ronde, maar daaraan
liggen slechts weinig feitelijke gegevens
ten grondslag. Uitgaande van de door de
bank geweigerde cheques is één op cle
200 uitgegeven cheques een ‘foute’
cheque. In 90 procent van de gevallen
betreft dii onvoldoende gedekte checlues,
in luiln negen procent cheques zonder
rekening en in nauwelijks één procent
een vervalste cheque. De ‘toute’ cheques
zijn qua bedrag kleiner dan cle goede en
de meeste daarvan worden direct na
aanmaning betaald. liet jaarlijkse uitein
delijke verlies ten gevolge van inning van
deze cheques is conunercieel in relatie
met de omzet (0.09 procent) niet van
belang.

Vervalste cheques zijn alsnog hij het onderwerp
opgenomen, daar de behandeling ervan door de
banken, zakenliede,, en de wetshandhavers niet
van die van de nnvoldoende gedekte cheques
onderscheiden kon ‘sorden.
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Gewoontes rond het accepteren en
uitgeven van cheques

De zakenlieden bleken erg gemakkelijk in
liet accepteren van cheques. Er werden
zelfs papieren geaccepteerd, die in liet
geheel geen cheques bleken te zijn. De
banken waren soepel in het aanvaarden
van overschrijding van het saldo. Overal
liggen de chequesboekjes van de
verschillende banken voor het grijpen.

Veel consumenten vertonen dezelfde
zorgeloz houding. In het algemeen wordt
het probleem van de ‘foute’ cheques door
geen van de betrokkenen als ernstig
gezien.

De strafwet inzake ‘foute’ cheques

De wetten in Nebraska zijn zeer streng.
Het uitgeven van vervalste, rekeningloze
en onvoldoende gedekte (groter dan 35
dollar) cheques is een misdrijf. Het
uitgeven van onvoldoende gedekte
cheques kleiner dan 35 dollar is een
overtreding.

De handhaving van de wetten met
betrekking tot ‘foute’ cheques

Slechts twee procent van de ontvangen
‘foute’ cheques wordt door de zaken
wereld overgedragen aan de organen van
wetshandhaving, namelijk aan de officier
van justitie en de sheriff. Zij kunnen
vervolgens op verschillende manieren
handelen. Hierbij zijn zij onderhevig aan
politieke en sociale druk, niet in het
minst door het feit dat zij in grote mate

Fr is geen bewijs voor de
afschrikkende werking van
dreiging met zware straffen

voor hun herverkiezing afhankelijk zijn
van de zakenwereld.
De belangrijkste wijze, waarop het O.M.
en de sheriff de aan hen overgedragen
cheques behandelen, bestaat uit het al of
niet gratis innen van de cheques. Deze
praktijk, die moeilijk te verenigen is met
de vereisten van hun ambt, wordt zeer op
prijs gesteld door de zakenlieden, die
uiteraard meer geihteresseerd zijn in hun
geld dan in een strafvervolging.
Een andere manier — eventueel na een
mislukte inning — is het aanhangig maken
van een strafvervolging. Hierbij kunnen
grote verschillen in het uitvoeren
geconstateerd worden. De meeste ‘foute’
cheques betreffen in feite kleine over
tredingen, zodat er nogal wat gevallen
zijn waarmee de functionarissen zich niet
willen bemoeien.
Anderen stellen dat de bestaande strenge
wetten nog moeilijker uitvoerbaar zijn
dan die van de drooglegging.
De rechtbanken zijn afhankelijk van de
beslissingen van het O.M. of van de
sheriff. In het algemeen laat de gerechte
lijke praktijk het volgende beeld zien.
Degenen, die alsnog betaalden, kwamen er
gemakkelijk af maar zij die dit niet deden
of konden, werden streng veroordeeld.

De uitgevers van ‘foute’ cheques

Er kunnen hier twee groepen worden
onderscheiden:
(1) zij, die in de gevangenis terecht
komen en (2) zij, die tijdig betalen en
daardoor de gevangenisstraf voorkomen.
De eerste groep omvat de habituele
uitgevers van ‘foute’ cheques en
financieel onverantwoordelijken. Zij
wijken in een aantal opzichten
— intelligentie, leeftijd, opleiding — af

‘Professionals nemen slechts ongeveer
zeventien procent van het totale verlies aan
‘foute’ cheques voor hun rekening.



van de normale gevangenisbevolking.
Uit hun straflijst komt naar voren dat
zij niet in staat waren te voldoen aan de
financiële regels van de maatschappij.
Ook hebben zij dikwijls een alcohol-
geschiedenis. Het zijn vaak ‘brekebenen’,
die naar de gevangenis worden gestuurd
omdat de plaatselijke wetshandhavers van
hen af willen.
De tweede groep bestaat uit quasi-
verantwoordelijke personen, die slordig
zijn in financiële zaken. In het algemeen
is enige druk voldoende om hen te laten
betalen. Dit kan er echter toe leiden, dat
zij in een vicieuze cirkel raken en lang
zamerhand in de eerste groep terecht
komen.

Kosten van wetsliandhaving in relatie
tot de schade voor het zakenleven

De kosten van het handhaven van de
wetten met betrekking tot de ‘foute’
cheques gaan ver uit boven liet totaal
aan verliezen ten gevolge van deze
cheques. Daar het afschrikkend effect
van deze wet blijkt te ontbreken, rijst
cle vraag of deze uitgaaf wel gerecht
vaardigd is.

Vergelijking van de staten met elkaar

Uit een vergelijking tussen de staten
onderling komt het volgende naar voren:
A. Er is geen bewijs voor de afschrik
kende werking van de dreiging met
zware straffen. Er zijn andere factoren, die
de omvang van het probleem van de
‘foute’ cheques bepalen. Ook heeft het
feit of het uitgeven van dergelijke cheques
een onrechtmatige daad, een overtreding
of een misdrijf is geen invloed;
B. De zwaarte van de strafdreiging bleek
de inning door de met de handhaving
van de wet belaste functionarissen niet
te vergemakkelijken. Er zijn zelfs

aanwijzingen, dat dit zonder strafrecht
beter gaat;
C. De doelmatigheid van de innings
praktijken van de met de handhaving
van de wet belaste functionarissen is
een van de belangrijkste factoren in het
voorkomen van ‘foute’ cheques.
Hierbij speelt liet feit dat de meeste
cheques door plaatselijke inwoners
worden uitgegeven een grote rol;
D. Minder strikte wetshandhaving,
veroorzaakt door te strenge straffen
voor lichte feiten, blijkt zich uit te
breiden. Ook ernstiger feiten zoals
vervalsingen blijken lakser vervolgd te
worden. Tenslotte blijkt de gerechte.
lijke afhandeling efficiënter te zijn in
de staat met een lichtere strafbedreiging.
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Zwaarte van formele
straffen als onder
drukkende reactie op
afwïjkend gedrag*

Dit artikel is een reactie op de kritiek
van Professor Paul E. Meehi betreffende
een eerder artikel van Bowers en Salem
in law and society review (1970, blz.
21—40).
Hierin werd geconcludeerd dat de
zwaarte van formele straffen geen
direct maar een indirect afschrikwekkend
effect heeft op afwijkend gedrag, doordat
de straffen inwerken op het nomiatieve
klimaat van de groep waarin zij worden
toegepast.
De kritiek van Meehi hield in dat lezers,
die geen sociaal wetenschappelijke
achtergrond hebben, misleid zouden
kunnen worden doordat Bowers en
Salem hun resultaten, verkregen uit
‘cross-sectional’ analyses, in oorzakeljke
verbanden interpreteerden.
In dit artikel wordt een aantal problemen,
verbonden aan het interpreteren van
dergelijke resultaten, nader belicht.

* Dit is een verkorte weergave van het artikel:
Severity of formal sanctions as a repressive
response to deviant behavior.
In: Law and society review, 6e jrg., nr. 3,
februari 1972, blz. 427—441.
Voor een korte samenvatting van dit artike’
zie excerpt nr. 535.

door Wiltiam 1 Bowers en
Richard G. Salem

Met name wordt aangetoond hoe met
‘cross-sectional’ resultaten predicties
van een causaal model getoetst kunnen
worden en hoe de oorzakeljke aannames
geëvalueerd kunnen worden.
Oorspronkelijk werd uitgegaan van twee
afschrikking-opwekkende modellen:
1. liet ‘directe-afschrikkings-model’
(zie flg. la). Hierbij wordt aangenomen,
dat formele sancties direct afschrik
wekkend werken op afwijkend gedrag.
Hoe zwaarder de straffen, des te minder
afwijkend zal men zich gedragen.
2. het ‘indirecte-afschrikkings-model’
(zie fig. 1 b). Hierbij wordt aangenomen,
dat formele straffen alléén doordat zij
een invloed uitoefenen op het norma
tieve klimaat van de groep effect kunnen
hebben op afwijkend gedrag. Het forma
tieve klimaat vormt dus een oorzakeljke
verbinding tussen formele straf en
afwijkend gedrag.

Deze modellen werden geëvalueerd aan
de hand van de volgende resultaten:
a. er werd een negatieve correlatie
gevonden tussen zwaarte van straf en
wangedrag;
b. er werd een positieve correlatie
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Figuur 1

a) Het ‘directe-afschrikkings-model’

Formele
straf

atief Afwijkend
klimaat gedrag

b) Het indirecte-afschrikkings-model’

gevonden tussen zwaarte van de straf en
de mate waarin afwijkend gedrag werd
afgekeurd door de leden van de groep;
c. er werd een negatieve correlatie
gevonden tussen de mate waarin
afwijkend gedrag werd afgekeurd door
de groep en de mate van afwijkend
gedrag;
d. er werd zo goed als geen correlatie
gevonden tussen straf en afwijkend
gedrag wanneer de mate, waarin dit
gedrag werd afgekeurd, constant werd
gehouden.

Deze resultaten weerleggen duidelijk het
‘directe-afschrikkings-model’. Nog niet
duidelijk is het nu echter of het tweede
model wèl opgaat. Hiervoor moet eerst
de aanname, dat formele sancties op het
normatieve klimaat van de groep
inwerken, bevestigd worden. Formele
sancties kunnen dit klimaat op twee
manieren beihvloeden, namelijk door
selectief te werken op de personen, die
de groep aantrekt, 6f doordat zij
veranderingen in het normatieve oordeel
van de groepsleden veroorzaken

antecedente tussenliggende afhankelijke
variabele variabele variabele

Formele
straf

Normatief Afwijkend
klimaat gedrag
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gedurende de tijd dat zij deel uitmaken
van de groep. Blijkt deze aanname niet
op te gaan dan moeten de — op het oog —

indirecte effecten van de zwaarte van
de straf toegeschreven worden aan andere
factoren.
De eerste mogelijke invloed van formele
straffen op het normatieve klimaat,
namelijk de selectie van personen die
door de groep worden aangetrokken,
werd onderzocht. De groepsleden waren
studenten aan Amerikaanse universiteiten.
De geaardheid van deze groep werd
bekeken op het drankgebruik en de mate
van ‘lieg-gedrag’ van de studenten tijdens
hun middelbare schooltijd. Er bleek
geen verband te bestaan tussen deze
vormen van gedrag en het strafsysteem
op de universiteiten, waar de studenten
uiteindelijk gingen studeren. Op grond
van dit resultaat kan alleen gezegd
worden dat er geen sprake is van een
voorselectie-effect van het strafsysteem.
Nadere analyse van de gegevens leverde
op, dat evenmin gesproken kan worden
van een zogenaamd ‘conversie-effect’,
dat is dat het strafsysteem het norma
tieve oordeel van de studenten tijdens
hun studie vormt overeenkomstig de
normen van dit systeem.
Ook het ‘indirecte afschrikkings-model’
bleek dus onhoudbaar. Hoewel de
relaties tussen straf. normatief klimaat
en afwijkend gedrag aan de predicties
van dit model voldoen, tonen de
empirische gegevens de oorzakeljke
rangordeningen die hierbij verondersteld
worden niet aan. De conclusie die hieruit
getrokken moet worden is, dat de
effecten van formele sancties op
afwijkend gedrag aan andere factoren

moeten worden toegeschreven.
We kunnen nu twee mogelijke vormen
van een afschrikkings-model postule ren,
waarbij de effecten op afwijkend gedrag
moeten worden toegeschreven aan andere
factoren. Ten eerste is daar het
‘vergeldings-model’ (Retributive Justitie
Model; zie fig. 2a). Straffen fungeren
hierbij slechts als vergelding. Hierbij is
het normatieve oordeel van een groep
maatstaf voor het straffen van afwijkend
gedrag. Naarmate het gedrag deze norm
in grotere mate overtreedt zal de
vergelding zwaarder zijn. Ten tweede is
er het ‘onderdrukkende reactie-model’
(Repressive Response Model; zie fig. 2b).
Formele sancties zijn een gevolg van of
reactie op afwijkend gedrag. Neemt het
afwijkende gedrag toe, dan worden de
straffen zwaarder; neemt het afwijkend
gedrag af, dan worden de straffen
lichter. Volgens dit i;odel kunnen
formele straffen ook beihvloed worden
door het normatieve klimaat van de
groep (zoals in het vergeldings-model).
Het voegt echter toe, dat formele
sancties onafhankelijk en positief
gerelateerd zijn aan de mate van
afwijkend gedrag in zijn sociale samen
hang.

Deze modellen werden geëvalueerd
volgens de methode van ‘path-analyses’.
Hierbij worden de correlaties tussen
variabelen. waartussen een causate
rangordening wordt verondersteld,
gedifferentieerd naar directe, indirecte
en aan andere factoren toe te schrijven
effecten. De evaluatie werd beperkt tot
analyses van de gegevens omtrent het
drankgebruik. Er werd geen direct
afschrikwekkend effect gevonden van
formele straffen op dronkenschap en
wanordelijk gedrag. Vrijwel alle ruwe
correlaties tussen straf en afwijkend
gedrag bleken, na constant houden van
de factor ‘normatief klimaat’,
onbeduidend.

Formele straffen hebben geen
enkel afschrikwekkend effect op
afwijkend gedrag
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Figuur 2

normat lef
klimaat

normatief
klimaat

tussenliggende
variabele

formele
straf

Form ele
straf

afh an kel like
variabele

De resultaten bevestigen dus liet
vergeldingsmodel, waarbij het norma
tieve klimaat bepalend is voor de straf
en voor de mate van deviantie van het
gedrag.
De resultaten gaan wat betreft de
aannames van liet onderdrukkende
reactie-model wel in de verwachte
richting maar zijn niet statistisch
significant. Dit bleek bij nadere
beschouwing te verklaren door de
manier waarop het afwijkende gedrag
werd gemeten. Dit was namelijk een
cumulatieve maat, waarbij niet gedifferen

tieerd was naar drinkgedrag vôôr, tijdens
en na de invoering van het strafsysteem
aan de universiteit.
Wil men nu nagaan of formele straffen
ingesteld ‘worden als reactie op
afwijkend gedrag, dan moet er een maat
van dit gedrag gehanteerd worden, die
meet gewicht geeft aan de periode v66r
de invoering van het strafsysteern. tlier
voor gebruikten we het drankgebruik
tijdens de middelbare school-periode,
zoals beschreven door de studenten zelf.
Wij beschouwden dit als het drinkgedrag
van de studenten hij het aankomen op de

a) Het i’ergeldings-rnodel

antecedente
variabele

afwijkend
* gedrag

afwijkend
gedrag



Men gaat er vaak vanuit, dat
het afschrikwekkende effect van
informele sancties ook geldt
voor formele sancties

universiteit. Het drinkgedrag op de
middelbare school is dan de voorafgaande
(antecedente) variabele. Hierdoor
ontstaat een gevoelige toetsing van
formele straffen als reactie op vooraf
gaand afwijkend gedrag. Verder werd het
drinkgedrag tijdens het verblijf op de
universiteit gemeten. Zo ontstond een
gevoeliger toetsing van de afschrik
wekkende effecten van het strafsysteem.
Bij dezë wijze van analyseren bleek dat
studenten, die tijdens hun middelbare
school-periode alcohol gebruikten, meer
geneigd waren naar universiteiten te gaan
waar relatief milde oordelen heersten
over drankgebruik en omgekeerd, dat op
scholen, waar een mild normatief
klimaat heerste, zachtere strafsystemcn
gehanteerd werden. Na correctie voor
verschillen tussen het normatieve
oordeel op de verschillende scholen
bleek het drinkgedrag tijdens de
middelbare school positief samen te
hangen met de formele straffen. Formele
sancties blijken dus een reactie te zijn
op afwijkend gedrag.
Verder wezen de resultaten uit, dat
formele straffen geen enkel afschrik
wekkend effect haddert op afwijkend
gedrag.

Het kenmerk van het onderdrukkende
reactie-model’ is, dat het werkt alsof
formele sancties een afschrikwekkend
effect hebben. Dit erd door de
resultaten echter niet bevestigd. Men
kan een drietal redenen bedenken
waarom over het algemeen zo wordt
vastgehouden aan deze werking van het
model.

Ten eerste sluit de argumentatie aan bij
de rationee]-instrumentalistische gericht
heid in het westerse denken. De mens
wikt en weegt voor- en nadelen tegen
elkaar af alvorens tot bepaald gedrag te
komen. Om afwijkend gedrag tegen te
gaan moet er dan ook voor gezorgd
worden dat dit steeds moeilijker is uit
te voeren. Hiertoe dienen zware straffen.
Ten tweede gaat men ervan uit, dat het
afschrikwekkende effect van informele
sancties, die ieder mens als klein kind en
in zijn persoonlijke relaties ervaart, ook
geldt voor formele sancties. Dit is een
misvatting. Met name een delinquent
heeft geleerd de straffende autoriteit te
minachten en beschouwt deze als onder
drukkend en ver van zijn bed’.
Tenslotte hebben degenen, die de
sancties opleggen er belang bij in de
afschrikwekkende werking ervan te
geloven en dit geloof uit te dragen.
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Lîteratuuroverzïcht

Uitleen van tijdschriften

Algemeen
Strafrecht en strafrechtspÏeging
Criminotogie
Gei’angeniswezen
Reclassering
Psychiatrische zorg
Kinderbescherming
Politie
Drugs

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

Algemeen

515
Groenendijk, C.A. De rechterlijke macht in
Nederland: tussen balie en burocratie.
Beleid en maatschappij, 2e jrg., nr. 6, juni
1975, blz. 15 1-165 (N).

In een poging tot beantwoording van vragen
omtrent recrutering, opleiding en promotie
structuur hij de rechterlijke macht werd een
onderzoek uitgevoerd met behulp van een tot
1 december 1973 bijgewerkte naamlijst van
leden van de rechterlijke macht. In totaal
omvatte het 783 personen, de hier beschreven
onderzoeksresultaten echter betreffen vooral
de 490 leden van de zittende magistratuur.
Achtereenvolgens komen aan de orde: de toe
gangswegen tot een rechtersfunctie, de beroeps-
sectoren waaruit rechters worden gerecruteerd,
de loopbanen in de rechterlijke macht, enkele
sociale kenmerken van verschillende rechters-
functies en een vergelijking met de recrutering
van andere hogere rijksambtenaren. Volgens
de schrijver kunnen enkele uitkomsten van
het project (waarvan hij een opsomming geeft)
misschien van nut zijn bij de discussie rond
een eventuele herziening van de rechterlijke
organisatie.
Met literatuuropgave.

516
Leenen, H.J.J. Juridische aspecten van
medische experimenten op de mens.
Medisch contact, 30e jrg., nr. 24, 13juni
1975, blz. 746-750 (N.).
Medisch contact, 30e jrg., nr. 25, 20juni
1975, blz. 763-767 (N.).

De schrijver vraagt zich af, waar dc grens van
het toelaatbare ligt bij medische experimenten
op de mens. Naast een omschrijving van liet
begrip ‘experiment’ en een afbakening van
het proefterrein somt hij de voorwaarden op
waaraan bij dergelijke experimenten moet
worden voldaan. De auteur schenkt aandacht
aan de spanning tussen algemeen en individu
eel belang, aan de redelijkheid en aan de
toestemming annex voorlichting van de
patiènt. Verder gaat hij in op de toelaatbaar
heid van medische experimenten bij bijzondere
proe fpersnnen gevangenen, militairen, minder
jarigen, geestelijk gestoorden. Tot besluit enige
civielrechtelijke notities en een paragraaf over
het toezicht.
Met literatuuropgave.

517
Leloup, J.J.H. Vliegtuigkapingen, terreurdaden,
gijzelingen; een psychiatrische visie.
Intermediair, llejrg., nr. 25, 20juni 1975,
blz. 11-23 (N.).
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Volgens de schrijver is de bedreiging van dc
ene mens door zijn medemens een ingebouwd
risico van het menselijk bestaan. Ook wanneer
geruchtmakende daden van terreur de gemeen
schap opsclirikken, zal de overheid voor een
genuanceerde benadering moeten kiezen.
Geweld kan niet met geweld gekeerd worden;
geweld als reactie op geweld roept juist vaak
tveer nieuw getveld op. Het overheidsoptreden
hoeft volgens de auteur niet slap of taf te zijn;
liet kan een grote dosis agressie bevatten, maar
dan een genuanceerde agressie die niet ontaardt
in geweld, dat altijd destructief is. Dc burgers
zullen naar zijn mening tot het besef moeten
komen dat er geen scheidslijn te trekken is
tussen potentiële geweidsdebnquenten en
‘gewone’ mensen en dat de overheid nooit
absolute vèiligheid zal kunnen waarborgen.
Dit brengt met zich mee dat men zich meer
bcwust moet zijn van de potentiële provocatie
die ons handelen voor anderen betekent, en
van de grote gevaren die een ‘harde aanpak’
van de kant van de overheid op kan leveren.

518
Till-d’Aulnis Je Bourouill, tl.A.M. van. Abortus
en actiep’e euthanasie.
Nederlands juristenblad, 50e jrg., nr. 16,
19 april 1975, blz. 505-514.

1)c schrijfster onderscheidt tweeërlei indicaties
vom het plegen van abortus. De eerste is de
sociale, de tweede de euthanatische indicatie.
Na een bespreking van termijnen, aantallen cmi
huidige werkwijze met betrekking tot abortus
en nadat de auteur zich heeft afgevraagd,
wanneer de rechtsbcscherming van de vrucht
moet beginnen, kunst zij tot de volgende
conclusie. De abortus op cuthanatische mdica—
0e zou nu direct al een andere naam en een
andere regeling moeten krjeen dan dc aborttms
op sociale indicatie. Vantut ethisch en juridisch
gez ich tspunt zijn pre— en postnatale actieve
euthanasie alleen te rechtvaardigen door de
niet—te-verhelpen emstige lijdenssitoatie van de
moriturus, en dan alleen als uiterste noodop
lossing. Dit is dan niet ‘geoorloofd’, maar
‘desnoods toelaatbaar’. Euthanasie is nooit te
rechtvaardigen door de moeilijkheden van
anderen: die moeten op een andere manier
verholpen worden.

519
Witt. S. (]ntersuclmungen miber den .4 1/who!-
konsunz m’on Kiode, mi wiJ Jugendtich en.
Nachrichtendienst des Den tschcn Vereins ftir
offensliche und private 1-ursorge, 55e rg.,
nr. 7, juli 1975, btz. 185-187 C[1.R.D.).

In opdracht van het Beiers ministerie van
binnenlandse zaken werden in 1973 2700
personen van 12 tot 24 jaar ondervraagd naar
hun consumptie van aleohoi. In Hamburg
werden in 1971 en 1973 10.000 scholieren
van dertien jaar en ouder ondervraagd. De
schrijfster bespreekt beide oridersoeken en

vergelijkt c met elkaar. Er blijkt uit, dat het
alcoholgebruik onder de Duitse jeugd in de
laatste jaren gestadig is toegenomen. In het
ttveede deel van het artikel bespreekt zij een
onderzoek naar negatieve invloedsfactoren
niet betrekking tot de alcoholconsumptic.
1-let beroep van ouders, het soort scholing en
de gezinsgrootte hebben geen beslissende
invloed. Onvolledighcid van het gezin speelt
waarschijnlijk wel een rol. Jongens drinken
aanzienlijk veel meet dan meisjes. De schrijfster
besluit met het voorstellen van een aantal
maatregelen ter bestrijding van het toenemend
drankgebruik; tot op heden zijn die er volgens
haar nauwelijks in West—Dtntsland.

Strafrecht en strafrechtspleging

520
De Beaufort, L.A.R.J. Vooronderzoek en
persoonlijke i’rjheid naar Surinaams rech t.
Rechtsgeleerd magazijn Themis, nr. 4, 1975,
blz. 324-3 26 (N.).

De schrijver bespreekt hoe het recht op
persoonlijke vrijheid in het Surinaams straf—
proces gedurende het vooronderzoek gehan
teerd tvordt. Het eigen karakter van liet
Surinaams strafprocesrecht kom t tot uiting
bij de voorlopige informatiën en de rechtsin
gang. De positie van de verdachte blijkt sterk
heihvloed te worden door het niet in acht
nemen van het genuanceerde verschil tussen de
voorlopige informatiën en instructie en door
het achterwege laten van de vordering tot het
verlenen van rechtsingang. De verwarring
tussen deze instituten heeft de ontwikkeling
van het recht op persoonlijke vrijheid sterk
beknot. De auteur betoogt dat de ten aanzien
van de rechtsinstituten in Suriname geldende
regels duidelijker bepaald dienen te worden
en dat dit nu reeds mogelijk is. Zo acht hij
liet inschakelen van een meervoudig reehterlijk
college bij de contrôle op liet voortduren van
de voorlopige hechtenis een belangrijke
waarborg.

521
Harremoes, E. 1. ‘aetii’ité du Comité européen
pour les problènies crbnbmels du Conseit de
L ‘Europe.
Revue de science eriminelle et de Uroit pénal
eomparc, nr. 2, april-juni 1975, blz. 327-
342 (T.).

In het kader van de Raad van Europa wordt
sedert jalen gewerkt aan de harrnonisatie van
dc strafrechtssvetgeving en -praktijk en aan een
grotere doeltreffendheid van het strafrecht in
1 uropa. De7e activiteiten hebben geresulteerd
in verscheidene conventies, een twintigtal
resoluties en vele ptiblicaties. ln dit artikel
zalalyseert de schrijver de werkzaamheden in
de periode 1966-1974. De conventies in deze



periode voor ratificatie opengesteld, zijn: de
Europese conventie over de internationale
waarde van strafrechtelijke veroordelingen, die
over het overnemen van strafrechtelijke
vervolgingen, die over de repatriëring van
minderjarigen, die over de onverjaarbaarheid
van misdaden tegen de mensheid en van oorlogs
misdaden. Resoluties zijn met name aangeno
men met betrekking tot de harsnonisatie van
het strafrecht inzake verkeersovertredingen.
Op het terrein van het gevangeniswezen is
onder meer veel aandacht besteed aan de
minimumregels voor de behandeling van
gedetineerden. De activiteiten op criminologisch
terrein concentreren zich vooral op de coördi
natie en uitwisseling van wetenschappelijk
onderzoek, op het houden van internationale
conferenties over speciale onderwerpen en de
publicatie van criminologisch onderzoek.

522
Hattum, W.F.C. van. Afschaffing van de
gevangenisstraf
Nederlands Juristenblad, 50e jrg., nr. 20,
17 mei 1975, blz. 6 13-622.

Met gebruikmaking van verschillende argumen
ten stelt de auteur dat de vrijheidsbeneming
als straf door opsluiting in gesloten inrichtingen
verouderd is. Zij dient zijns inziens zo snel
mogelijk maar geleidelijk te verdwijnen. Hij
stelt als vervangend instituut de verplichte
arbeid zonder opsluiting voor. Deze arbeid
acht hij een middel om de delinquent voor te
bereiden op de terugkeer in de maatschappij.
De auteur noemt verschillende experimenten
die op dit gebied gedaan zijn en die zeer succes
volle resultaten hebben opgeleverd. Op grond
van deze resultaten stelt lsij dat de verplichte
arbeid in betrekkelijk kleine groepen dient te
geschieden, die onderling geen con tact mogen
hebben. De leiding zal moeten berusten bij
een persoon met slechts een klein aantal mede
werkers. Het stagen van een dergelijk project
blijkt namelijk in belangrijke mate afhankelijk
te zijn van die ene persoon en het vertrouwen
dat deze geeft aan de veroordeelden. De op
brengst van de verplichte arbeid zal moeten
dienen tot schadeloosstelling van de benadeel
den of de gelaedeerden.

523
Fégat, A. Les pouvoirs do juge de l’application
des peines et leur évotution.
Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, nr. 2, april-juni 1975, blz. 311-
325 (F.).

De instelling van de execufierechter in Frank
rijk betekende dat dc rol van de strafrechter niet
langer beperkt was tot de procesfase maar zich
ook uitstrekte tot de behandelingsfase. De
bevoegdheden van de zogenaamde executie-
rechter die vooral betrekking hebben op de
modaliteit van de strafsanctie, zijn door twee
wetswijzigingen in 1970 en in 1972 verder uit-

gebreid. De auteur bespreekt de nieuwe moge
lijkheden en analyseert hun betekenis voor de
rol van de execufierechter. Eén van de naar zijn
mening belangrijkste vernieuwingen bestaat uit
de bevoegdheid van de executierechter om straf-
vermindering te verlenen. De vermindering ligt
per jaar gevangenisstraf op drie maanden en bij
straffen onder het jaar op zeven dagen per
maand.

524
McCalt-Smith, A. en P. Magee. The Anglo-Irish
law enforceme,tt report in historical and
political COntext.

The criminal law review, april 1975, blz. 200-
214 (G.B.).

Het door de meeste statuten aangehangen
principe dat politieke delinquenten niet word en
uïtgeleverd behoeft volgens de schrijvers her
ziening waar het om bedrjvers van politieke
gewelddaden gaat. Doordat steeds meer
politieke activisten schijnen te gaan denken
dat tvillekeurig geweidgebruik voor politieke
doeleinden gerechtvaardigd is zijn sommige
regeringen gaan inzien dat lset onderdrukken
van terrorisme een gemeenschappelijk belang
is. Men kan het alleen moeilijk eens worden
over een definitie van het ‘politiek delict’.
De schrijvers schetsen de achtergronden van de
Noord-Ierse kwestie. De gewelddaden die met
dit conflict gepaard gaan deden de Ierse
Republiek en Engeland zoeken naar een
geschikte aanpak van de bedrijvers van dat
geweld. Dit resulteerde in de instelling van de
Law Enforcement Commission, die in 1974
rapport uitbracht. De commissie adviseerde
tot de zogenaamde extra-territoriale methode,
die inhoudt dat gerechten in de Ierse Repu
bliek en in Noord-Ierland bevoegd worden
verklaard tot het berechten van limitatief op
gesomde delicten, waar ook in Ierland begaan.
Het uitleveren van politiek gemotiveerde ge
weldplegers werd, gezien dc gevoelige ver
houdingen, nog niet haalbaar geacht. Het ad
vies van de commissie is zowel in de Ierse
Republiek als in Engeland uitgemond in wets
ontwerpen, die volgens de schrijvers goede
aanzetten zijn voor een succesvolle strijd
tegen geweldplegers op de Britse eilanden.
Met literattturopgave.

525
Mulder, D. De psychosomatiek van de
verhoorsituatie.
Het tijdschrift voor de politie, 37e jrg., nr. 6,
juni 1975, btz. 193-204 (N.).

Wanneer een politieman iemand verhoort,
gebeurt dit volgens de schrijver om informatie
ergens over te krijgen en niet om inschikkeljk
gedrag te bewerkstelligen bij degene die ver
hoord wordt. Er kunnen echter verhoorsmetho
dieken worden toegepast die een zodanig
storende invloed op de hersenfunctie uit
oefenen, dat niet de juiste maar wél de
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gewenste informatie het resultaat is.
Uitvoerig bespreekt de schrijver het zogenaamde
organische hersensyndroom en noemt een
aantal omstandigheden die functiestoornissen
van de hersenen kunnen veroorzaken zoals
honger, slaapgebrek, angst en uitputting. Zijn
deze omstandigheden eenmaal teweeggebracht
dan is het soms gemakkelijk om welke
bekentenis dan ook aan de verdachte te
ontlokken.

526
Richert, J.P. La procédure do plea-bargaining’
en droit alnéricain.
Revue de science criminelle et de droit penal
comparé, nr. 2, april-juni 1975, blz. 375-392
(F.).

Het plca-bargainins’ speelt een belangrijke rol
in ht Amerikaanse strafrechtssystecrn: de
meeste strafrechtelijke veroordelingen komen
via deze procedure tot stand. Het tot stand
komen van een ‘ncgotiated plea’ kan op
verschillende svijzen plaatsvinden, maar het
resulteert altijd in een voortijdige veroordeling
in ruil voor een strafvermindering. Deze trans
actie bekort het proces aanzienlijk, aangezien
liet uitspreken van de schuldvraag en vaak ook
de instructiefase achterwege kan blijven. Toch
roept het plea-barcuining zowel juridische als
morcle vragen op. Een hervorming van dit
systeem hangt dan ook in de lucht. Zo stelt
het National Advisory Comnmission on Criminal
Justice Standards and Goals voor in eerste
instantie door zekere maatregelen het verschijn
sel te beperken en in 1978 het systeem hele
maal af te schaften.
Met literattiuropgave.

527
Rood, M.G. Euthanasie
lntermediair, 11e jrg., nr. 31, 1 augustus 1975,
blz. 39-41 (N.).

De schrijver behandelt enkele juridische
aspecten van euthanasie. In verband met wet
geving op dit gebied stelt hij zich de volgende
vragen: Is de mens vrij zelf het moment van
zijn dood te kiezen? Hoe kan hij dat doen
bezien vantmit onze strafwetgeving? Als
euthanasie zou is ouden toegestaan. moeten het
dan alleen artsen zijn die mogen handelen of
nalaten? Na een bespreking van deze vragen
concludeert de schrijver, dat onze wetgeving
zeker verandering behoeft. Naar zijn mening
dient de wetgever vooreerst hulp bij zelfmoord
en vrijwillige euthanasie uit de strafsvet te
halen. Daarna kan onder oven gezien worden
of ten aanzien van de onvrijis illiec euthanasie
niet volstaan kan worden met de huidige
strafwet, waarbij de medicus die verantwoord
handelt in de uitoefening van zijn beroep,
vrijuit gaat.
Met hiteratutiropgave.

528
Ross. 1.. Last, science and accidents: the
British Road $afety Act of] 967
The journal of legal studies, lie jrg., nr. 1,
januari 1973, blz. 1-78 (U.S.A.).

In een onderzoek naar liet effect van de invoe
ring van de Road Safety Act 1967 in Groot-
Brittannië vindt de auteur een daling van het
aantal verkeersongevallen. Door gebruikmaking
van dc time-serie onderzoek methode, gaat hij
na in hoeverre deze afname verband houdt met
de invoering van de nieuwe wet. Hierbij bleek,
dat met name de sociale drinker, die alleen
bij speciale gelegenheden drinkt, af te schrikken
is door de sanctiedreiging, die van deze wet op
het rijden onder invloed uitgaat. Fén van de
belangrijkste aspecten van deze afschrikking
bleek de subjectieve pakkans te zijn. Hierdoor
was de daling in het aantal ongevallen liet
grootst in de eerste maanden na de invoering
van dc svet. Daarna ontdekte liet publiek dat
zij de kans op een veroordeling had overschat.
Een meer intensieve controle zou liet effect
van de wet op een hoog peil kunnen houden
zo besluit de auteur. Het verlies aan sympathie
voor de politie, dat deze intensieve controie
mogelijk zou kunnen veroorzaken, kan worden
opgeheven door ccii minder zware sanetie.
hen uitgebreidere weergave van dit artikel is
te vinden 01) blz. 396.

529
Schippers, L.F. Lfficië,mte behandeling van
m’erkeersom’ertredingen in en ije westerse landen.
Algemeen politieblad, 124e jrg., nr. 10,
10mei1975, blz. 239-246 (N.).

Een overbelasting van instanties die zich met
de behandeling van verkeersovertredingen
bezighouden, heeft er in een aantal landen toe
geleid, dat naar efficiëntere methoden van
afdoening sverd gezocht. Volgens de schrijver
speelde daarbij een rol, de vraag of verkeers
overtredingen wel in het strafrecht thuis horen.
Achtereenvolgens behandelt hij de methoden
van België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,
Italië. Engeland, Canada en Amerika.
Met literatuuropgave.

530
Spielmann, A. Le principe de l’opportunité de
l’e.vécutio,m des pehies.
Revue de droit pénal et de criminologie, 55e
jrg., no. 4,jantmari 1975, blz. 316-324 (B.).

De tenuitvoerlegging van straffen heeft altijd in
handen van het openbaar ministerie gelegen.
Door een toenemende autonomie van liet
gevangenisis ezemi kreeg liet OM. steeds minder
te maken met de praktijk van de strafexecutie.
Een samenhangende en effectieve aanpak van de
penitentiamre bejegeninv vereist volgens de
schrijver een voortdurende en nauwe samen
werking tussen de gerechten. de parketten en
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de strafinrichtineen. De wet van 1964, waarbij
het O.M. met de tenuitvoerlegging van straffen
en de penitentiaiic behandeling wordt belast,
betrekt de magistratuur bij de feitelijke bejege
ning van gedetineerden. Het openbaar ministerie
kan ook ten aanzien van dc strafexecutie het
opportunïteitsbeginscl hanteren. Het niet ten
uitvoer leggen van straffen kan aldus als
penologisch middel worden gehanteerd.
Beslissingen omtrent non-executie van vrijheids
straffen dienen aan dezelfde kriteria te worden
getoetst als beslissingen betreffende het al of
niet vervolgen. Voorzover de non-executie
reeds in de praktijk is gebracht lijkt het de
auteur een werkzaam middel.

531
Veen, Th.W. van. De papieren muur breekt door.
Nederlands juristenblad, 50ejrg., nr. 21,
24 mei 1975, blz. 645-652.

Met de ‘papieren muur’ bedoelt de schrijver de
zeifbeperking die de Hoge Raad zich tot voor
enige jaren bij cassatie had opgelegd. Rechterlijke
beslissingen konden alleen worden aangevochten
op grond van de inhoud zelf van die beslissingen
en wegens vormgebrcken bij het proces ter
zitting ontstaan, voorzover van die gebreken
uit het proces-verbaal van die zitting bleek. Na
bespreking van een aantal casus uit de juris
prudentie geeft de schrijver een opsomming van
gelegenheden waarbij zijns inziens het door
breken van de muur vooral belangrijk is. Ten
slotte constateert hij dat de papieren muur
thans doorbroken is daar waar het betreft de
controle op de inhoud van het vonnis zelf en
op de processuele voorschriften, die bij de
berechting in acht genomen moeten worden en
dat de Hoge Raad bij herhaling uitdrukkelijk
art. 433 lid 3 Sv. noemt wanneer hij de muur
doorbreek t.

532
Veen, Th.W. van. Ontbreken van materiële
is’ederrecli telijkh eid.
Delikt en delinkwent, 5e jrg., nr. 4, april 1975,
blz. 189-207 (N.).
Delikt en delinkwent, 5e jrg., nr. 5, mei 1975,
Nz. 274-290 (N.).

De schrijver geeft een overzicht van de gevallen
waarin sedert 1967 een beroep op ontbreken
van materiële wederrech telijkheid is gedaan,
voorzover daarvan uit de geptibliceerde juris

prudentie blijkt. Hij gaat na op welke wijze
het verweer is gevoerd en hoe er door de rechter
op is geantwoord. Aan deze verzameling en
rubricering van de jurisprudentie is liet eerste
deel van de beschouwing gewijd. Het tweede
deel bestaat uit enkele kanttekeningen op die
jurisprudentie. De auteur schetst het spectrum
van situaties, waarin een beroep op ontbreken
van materiële wederrechteljkheid is gedaan.
Hij geeft aan waarom een algemene ongeschre
ven rechtvaardigheidsgrond moeilijker aanvaard
baar is dan een algemene ongeschreven schuld-

uitsluitingsgrond. Tenslotte stelt hij voor onder
scheid te maken tussen tweeërlei soort beroep
op ontbreken van materiële wederrechteljkheid.
Met hiteratuuropgave.

533
Walczak, S. La politique psnitentiaire et les
sanctions probatoires en Pologne.
Revue de science criminele et de droit pmnah
compar, nr. 2, april-juni 1975, blz. 343-35 7
(F.).

Het voornaamste kenmerk van de nieuwe
Poolse strafrech tswetgeving is volgens de
schrijver gelegen in het streven naar het terug
dringen van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
ten gunste van strafsancties als de vrijheids
beperking, de voorwaardelijke niet-veroordeling,
de voonvaardeljke niet-tenuitvoerlegging, de
voorwaardelijke invrijheidstelling, de onder
toezichtstelling en de plaatsing in een centrum
van heropvoeding. Onder de voonvaarden die
de gedetineerden in hun proeftijd dienen te
respecteren speelt de arbcidserplichting een
belangrijke rol. De beslissingen ten aanzien van
de gedetineerden tijdens de uitvoering van de
opgelegde sancties vallen onder de competentie
van de strafrech ter en roet van de administratie.
1-loetvel het nog te vioeg is om definitieve
conclusies te trekken over de doeltreffendheid
van deze nieuwe sanctiemogelijkheden, consta
teert de schrijver toch een omwenteling in het
penitentiairc beleid voor wat betreft de toe
passing van de vrijheidsstraf: in 1973 was
minder dan tien procent van alle uitgesproken
sancties een onvoorwaardelijke vrjheidsstrat.

Criminologie

534
Bianchi, H. Feoomenologie in flashback.
Nederlands tijdschrift voor cflminologie,
l7ejrg., nr. 3, juni 1975, blz. 132-136.

Dit artikel is een repliek op Hoetnagehs’ be
strijding van een eerder artikel van Bianchi
(zie de excerpten 485 in nr. 8, 1974 en
424 in nr. 7, 1975). De schrijver tracht
Hoefnagels verwijt te weerleggen, dat hij
anachronisme bedrijven zou. Een dergelijk
verwijt verraadt naar zijn mening een positi
vistische kijk en moet categorisch worden
afgewezen. Vaar het volgens Bianchi om gaat,
is de vraag of mensen in een bepaalde periode
een keuzemogelijkheid hadden en wat ze ge
kozen hebben. Dit geldt mutatis mutandis
voor elke geschiedschrijving, dus ook ten aan
zien van de Utrechtse existentieel-antropolo
gsch-fenomenologische school. De auteur
heeft in zijn bijdrage deze school niet iets van
een trap achteraf willen geven; zijn stelling is
eerder geweest dat hij liet betreurt dat de
Utreehtse criminologen van indertijd slechts



eckozen hebben voor één richting van de
fenomenologie. Bianchi bestrijdt Hoefnagels
bewering dat de nieuwe fenomenologie een
continuum vormt met de Utrechtse school.

535
Bowers, W.J. en l;.G. Salem. Severity of
forina! sanctioos as a repressive reponse to
deviant behavior.
Law and society, 6e jrg., nr. 3, februari 1972,
blz. 427-441 (U.S.A.).

Dit artikel is een reactie op de kritiek van
Mcclii op een eerder artikel van de schrijvers
in een voorgaand nummer van Law and
society. Hierin werd geconcludeerd dat de
zwaarte van formele straffen geen direct
effect op afwijkend gedrag heeft. De kritiek
van Meehl hield in dat lezers, die geen
sociaal-wetenschappelijke achtergrond hebben,
misleid zouden kunnen worden doordat
Bowers en Salem hun resultaten in oorzakeljke
verbanden interpreteerden. De schrijvers
willen daarom hier een aantal problemen,
verbonden aan het interpreteren van
dergelijke resultaten, nader belichten. Met
name tonen zij aan hoe met ‘cross-sectional’
resultaten predicties van een causaal model
getoetst kunnen worden en hoe de oorzake
lijke aannaines gcëvaluecrd kunnen worden.
Met litcratuuropgave.
Een uitgebreidere weergave van dit artikel
is te vinden op hlz. 412.

536
Burke. P.J. en A.T. Turk. Factors aljecting
postarrest dispositions: a in ode! Jr analysis.
Social problems, 22e jrg., nr. 3, februari 1975,
blz. 313-332 (USA.).

In dit artikel wordt de ‘log—lincaire analyse’
van Goodman voor hiörarchischc modellen
toegepast op het probleem van de relatie
tuasen ongunstige sociale positie en misdadig
heid. De predictie-variabelen in dit onderzoek
waren leeftijd, ras, beroep en eerdere gevange
nisstraf van de arrestant. Criteriumvariabele
was de soort overtreding. Het feit dat iemand
al eerder een gevangenisstraf had gekregen,
bleek een directe invloed te hebben op de
huidige maatregel, dus ongeacht liet soort
delict dat nu gepleegd was kreeg de dader een
zwaardere straf dan anderen. Personen onder
de 25 jaar, die een proces krijgen hebben
meer kans op gevangenisstraf dan ouderen in
dezelfde positie omdat zij een ernstiger delict
pleegden. Dit bleek uit liet feit, dat het ver
schil tussen jongeren en ouderen verdween na
constant houden vati liet soort delict. Verder
bleek, dat ongeacht het delict — mannen
van 25 tot 49 jaar minder snel een gevangenis
straf krijgen en meer kans op een geldboete
hebben dan jongeren en ouderen. Een
mogelijke verklaring hiervoor is volgens de
auteurs de belangrijkheid van deze groep voor
het productieproces in de maatschappij of de

omstandigheid dat zij zich verbaal beter
kunnen verdedigen. Het beroep van de arres
tant hangt eerder samen met de zwaarte van
het delict dan met de maatregel. Mensen met
een lagere status kregen bij niet-constant
houden van liet soort delict zwaardere straffen
dan degenen met een hogere status. Dit
resultaat verdween bij het constant houden
van liet soort delict. Ook ras bleek geen
direct effect te hebben op dc soort veroor
deling, hoewel deze variabele te ingewikkeld
met de andere variabelen interacteert om
te concluderen, dat er geen discriminatie
bij de rechtspraak zou optreden.
Met litcratuuropgave.

537
Clarke, S.H. Some iniptications for North
C’arolina of recent research in juvenite
detinquency.
Journal of research in crhne and delinquency,
12e jrg., nr. 1, januari 1975, blz. 5 1-60
(U.S.A.).

Aan het eind van de jaren zestig/begin jaren
zeventig ging men in Noord-Carolina op
grote schaal ‘youth service bureau’ program
ma’s toepassen ter oplossing van het misdaad-
probleem. De meeste aandacht werd daarbij
geschonken aan de categorie weglopers
spijbelaars en dergelijke, daar men juist deze
groep de schadelijke gevolgen van een contact
met de justitie wilde besparen. Een ander
argument om de aandacht op hen te concen
treren was ondermeer de veronderstelling
dat hun wangedrag gemakkelijk zou kunnen
ontaarden in echt crimineel gedrag. De
schrijver onderzoekt met Wolfgang — Figlio —

Scllin gegevens of deze gedachtengang wel
jttist s’as en concludeert dat dit niet het geval
is. Reeidivc alleen al komt namelijk in derge
lijke gevallen veel minder voor dan bij
werkelijk crimineel gedrag; bovendien blijkt
nergens uit dat er gevaar voor escalatie
bestaat. Volgens de schrijver zou men ter
terugdringing van de criminaliteit meer
bereiken, als men zich niet in de eerste fase
op deze zogenaamde ‘status offenders’ richtte,
maar veeleer op jeugdigen die een eerste echte
misdaad hebben begaan.

538
Decker, J. F. Curbside detcrrence? An analj’sis
of the effect of a slug-rejector device, coin
view window, and warning labels on stug usage
in New York Citm’ park ing me ters.
Criminology, lliejrg. nr. 2, atigustus 1972,
btz. 127-142 (USA.).

Het werpen van nepmtmten in automaten is in
Amerika een groot probleem. Dc stad New York
heeft op twee manieren geprobeerd liet illegaal
gebruik van parkeermeters tegen te gaan. In de
eerste plaats door liet plaatsen van zogenaamde
Duncan-meters, met een ingebouwd weigerings
mechanisme plus een muntvenster, en ten tweede



door het plakken van etiketten op meters, met
vermelding van de te verwachten sanctie bij
misbruik. De Duncan-methode blijkt inderdaad
voor een afname van het onwettig gebruik te
hebben gezorgd. Het wijzen op de strafbaar
heid daarentegen blijkt een weinig afschrik
wekkende werking te hebben. De auteur ver
onderstelt dat met name het weigeringsmecha
nisme van de Duncan-methode tot een afname
van het misbruik heeft bijgedragen.
Een uitgebreidere weergave van dit artikel is
te vinden op blz. 393.

539
Garctt, M. en J. F. Short, jr. Social class and
deÏinqziency: predic tions and ou teom es of
police-juvenile encounters.
Social problems, 22e jrg., nr. 3, februari 1975,
blz. 368-383 (USA.).

In drie Amerikaanse steden werd een onderzoek
uitgevoerd naar het beeld dat politiefunctio
narissen hebben van jeugdige delinquenten, naar
de verwachting over delinquent gedrag van
jongeren uit verschillende milieus en naar de
uitkomsten van voorspellingen van politie
functionarissen over recidives van jongeren met
wie zij eerder in contact waren geweest. Het
algemene beeld van de jeugdige delinquent, dat
zeer consistent door alle politiemensen werd
gegeven, is dat van een jongen uit de lagere
economische klasse, verwaarloosd door zijn
ouders en zonder enig respect voor ouderen en
bezittingen van anderen. De verwachtingen van
de politiemensen over hypothetische gevallen
van vier jongens uit verschillende sociale milietis
kwamen met dit beeld overeen: het ongunstigst
waren de verwachtingen voor de jongeren uit dc
lagere klasse. Bij hogere, midden- en arbeiders-
klasse ktvam geen consistent beeld naar voren
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de ene
groep meer of minder dan de anderen geneigd
zou zijn tot misdadig gedrag. Wel verschilden
deze wat betreft de verwachtingen over het
soort van delinquent gedrag. Van de voorspel
lingen over recidives van jongeren met wie men
feitelijk in contact was geweest, bleek na zes
jaar minder dan vijftig procent bewaarheid.
Jongens waarvan men verwachtte dat ze zouden
recidiveren bleken sneller gepakt te worden dan
jongens van wie men dit niet verwachtte en die
wét opnieuw een delict pleegden. Ook hier
kwamen de meeste verwachte en feitelijke
recidives voor bij de lagere klasse.
Met literatuuropgave.

540
Haferkamp, H. Selbstbilder von Mitgliedern
krimineller und nonnaler Gnippen.
Monatsschrift fOr Kriminologie und Strafrechts
reforrn, 58e jrg., nr. 3, juni 1975, blz. 163-
174 (B.R.D.).

De schrijver gaat uit van de hypothese dat
leden van groepen delinquenten in een zeer

gediffercntiecrde maatschappij zichzelf niet
alleen zien in betrekking tot hun deelname in
die groep maar dat ze over een zelfbewustzijn
beschikken dat overeenstemt met hun sociale
situatie. Ze zouden zich behalve op de groep
nauwelijks op hun eigen voorkomen verlaten,
dikwijls echter op sclsolings- en werkprocessen
en op algemene kenmerkeit van hun gedrag. De
auteur test deze hypothesen door middel van
toepassing van de Twenty-statement-test op
leden van twee groepen delinquenten en een
controlegroep. Hij bespreekt de resultaten;
ten dele worden de veronderstellingen bevestigd,
ten dele ontkend.
Met literatuuropgave.

541
Heller, N.B. en J.F. McEwen. Applications of
crime seriousness information in police
departments.
Journal of research in crime and delinquency,
l2ejrg., mir. 1, januari 1975, blz. 44-50 (U.S.A.).

De schrijvers gaan na hoe de politie gebruik kan
maken van kennisgeving omtrent de ernst van
misdrijven. Hun onderzoek is gebaseerd op een
project dat was opgezet door het Nationaal
lnstittittt voor wetshandhavîng en strafrecht.
Aan de hand van de ernst-index van Wolfgang
en Sellin werden gedurende acht weken mis
daadmeldingen gecodeerd. Gebruikmakend van
dit materiaal stelden de schrijvers statistieken
op waarin de ernst van de diverse misdaad
categorieën werd bepaald. Voor de praktijk
gingen zij na hoe van dergelijke gegevens over dc
ernst gebruik kan worden gemaakt. Zij deden
dit ten aanzien van de overdracht van zaken aan
detectives, de plaatsing van wijkagenten en de
bepaling van omvang en ligging van politierayons.
Tenslotte doen de auteurs enkele voorstellen
voor toekomstig nader onderzoek op dit
gebied.

542
Helhner, J. Der Einjluss des fremdenverkehrs
auf die Kriminalitöt.
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechts
reform, 58e jrg., nr. 3, jtmni 1975, blz. 174-181
(B.R.D.).

De schrijver doet verslag van een studiereis die
hij met een groep studenten naar Bad Harzburg
maakte. Zijn doel was enkele gegevens te
verzamelen over de criminele geografie. Het
bleek, dat de misdaad in Bad Harzburg niet
boven het gemiddelde uitkomt, hoewel de plaats
een drukbezocht toeristencentrum is. De schrij
ver verklaart dit uit een vrij gave sociale structuur
van de stadsgemeenschap enerzijds en door het
soort mensen dat er komt anderzijds. Tenslotte
vraagt de auteur zich af of het dark-number in
Bad Harzburg misschien groter is dan in
gemeenten, waar veel minder vreemdelingen-
verkeer is.
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543
Landau, B. The adolescent Jèmate offender:
our dilemma.
Canadian journal of criminologv and
corrections, 17e jrg., nr. 2, april 1975,
blz. 146-153

De verschillende rolopvattingen ten aanzien
van jongens en meisjes zijn volgens dc
schrijfster duideüjk merkbaar in het
opsporings- en vervolgingsbeleid. Jongens
van veertien a vijftien jaar bijvoorbeeld worden
niet vervolgd wegens het hebben van ecn
heteroseksuele relatie waarmee beide partijen
instemmen. Voor meisjes in die leeftijdsgroep
daarentegen wordt zoiets als een zedendelict
gezien. De schrijfster gaat na wat er in liet
algeoieen an meisjes terechtkomt die voor de
jeugdrechter verschijnen. Zij onderzoekt dc
resultaten van verschillende studies op dit
gebied en concludeert, dat er meer onderzoek
moet worden gedaan dat kan bijdragen tot
een verstandige keuze tussen het opleggen van
een straf of het nemen van een maatregel tot
behandeling.
Met literatuuropgave.

544
Lissenberg, 1. C’riiniuologie en het Willem
Poinpe lust ituu t voor StraJiechtsss’eten
schappen.
Nederlands tijdschrift voor criminologie,
17e jrg., nr. 4, augustus 1975, blz. 165-169.

De schrijfster geel’s een ovcrzicliije van de
historische ontwikkeling van liet instituut. De
nadruk viel er tot voorkort op praktische
resultaten en dit heeft volgens haar als nadelig
ncvenvcrscliijnsel gehad, dat er weinig gedaan
werd aan theorievorming. De criminologic
fungeerde in de bloeitijd van de Utrechtsc
school voornamelijk als liulpwetenschap voor
het straf(proces)recht. in liet huidige Pompc
Institutit spreekt men daartegen van een
wederzijdse litilprelatie tussen strafrecht,
eriminologie en forensische psychiatrie. Men
houdt zich vooral bezig niet dc structurele
context cii met name met machtsstructuren.
Het bestaande systeeni wordt ter discussie
gesteld en in de praktijk gaat men ervan uit dat
macht gewantrouwd moet worden. Dit
betekent niet, dat men liet strafrecht wil zien
afgeschaft. Het criminologie-onderwiis wil aan
liet strafrechtonderwijs een extra dimensie
geven. Anders dan vroeger houdt men zich ntt
bezig met liet aangeven van de sociaal-culturele
en politieke context, waarin beginselen en
rechtsopvattingen tot stand gekomen en
geëvolueerd zijn, en gerealiseerd worden.

545
Maisch. H. en H. Schbler-Springorum. The
m’ictim in the judicial procedure.
International journal 01 criminology and
penologv, 3e jrg., nr. 1, february 1 975.
hlz. 63-69.

Volgens de schrijvers wordt in de vct te
weinig aandacht aan de positie van het slacht
offer besteed. Het wordt slechts gebruikt als
stuk bewijsmateriaal, svaarbij men er vanuit
gaat dat niemand beter dan liet slachtoffer
zelf betrouwbare informatie kan leveren.
Rechters en OM. moeten zich echter realiseren
dat juist liet getuigenïs van liet slachtoffer vaak
vertekend en subjectief zal zijn. Daarnaast
bestaat het gevaar dat liet getuigenis van het
slachtoffer ter terechtzitting voor hem een
even grote, zo niet grotere schade aanricht dan
het delict zelf. Ter verbetering van de situatie
van jeugdige slachtoffers doen de schrijvers een
reeks voorstellen. Verder kan in een aantal
gevallen volgens hen worden volstaan met
bandopnamen en soms zelfs zou het slacht
offer het recht moeten hebben getuigenis
te weigeren. Ten aanzien van dc speciale
omstandigheden van positie, rol en functie van
het veronderstelde slachtoffer dat geconfron
teerd wordt niet de veronderstelde dader, moet
naar hun mening nog veel studie worden
verrich t.
Met litcratuuropgave.

546
Midglay, J. Crime and the social stro cture of
South AJrieau Suciett.
Nederlands tijdschrift voor criminologie,
l7ejrg., nr. 4, augustus 1975, blz. 170-181.

Het is in Zuid-Afrika bijna uitsluitend de
blanke minderheid die van de economische
groei profiteert. [let opklimnien langs de
maatschappelijke hidder, waarvan het belang
in dit op liet westen georiënteerde land steeds
meer benadrukt wordt, wordt de niet-blanke
bevolkingsgroepen bijna onmogelijk gemaakt.
Zij verdienen lagere inkomens voor hetzelfde
werk als de blanken en bovendien zijn tal
van functies voor blanken gereserveerd. De
schrijver geeft hiervan cijfermateriaal. Hij
vraagt zich af, welke in hct kader van Merton’s
anomie-theorie de relatie is tussen de structuur
van dc Zuid—Afrikaanse gemeenschap en het
vc6rkonien van criminaliteit. Als de gekleurde
bevolkingsgroepen liet normatieve systeem van
de blanken internaliseren, zouden volgens deze
theorie de frustraties die zij als gevolg daarvan
ondervinden, reacties opleveren die uitlopen op
crimineel gedrag. Het blijkt zo te zijn, dat bij
de oorspronkelijke bantoe-bevulking van
dergelijke in terualisering liet minst sprake is;
zij accepteren kritiekloos hun plaats in dc
stanistructuur en dtms in de maatschappij en de
regering stimuleert liet tribalisme om dit zo
te houden. De gemengde bevolkingsgroepen
echter (aziaten en mulatten) hebben dc westerse
oriëntatie volledig overgenomen. Zij worden
evenwel in gelijke mate gediscrimineerd als
de negers. Inderdaad klopt het met de theorie
van Merton, dat voor deze groepen de misdaad
cijfers het hoogst zijn. De auteur illustreert
dit met statistische gecevens.
Met literatuuropgave.
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547
Murphy, B.C. Foundations of scientific
corrcctioizs classification and prograrnm ing:
structured apptications of the taw of efjct
and differential association to legal and
iltegal earnings.
Canadian journal of criminology and
corrections, l7ejrg., nr. 2, april 1975,
btz. 154-164.

Een analytisch model van gedrag, gebaseerd
op een wetenschappelijke theorie, is volgens
de schrijver een voorwaarde voor een objcc
dcve en betrouwbare classificatie op grond
waarvan men aan delinquenten een geschikte
vorming kan geven. Hoewel de gedragswetten
nog niet precies bepaald zijn, zijn er naar zijn
mening toch enkele beschikbaar in een zodanige
vorm, dat ze gemakkelijk toegepast kunnen
worden in het gevangeniswezen. Voor dergelijke
vernieuwingen doet hij enkele suggesties.
Met literatuuropgave.

548
Remschmidt, H., W. Mersehmann en R. Walter.
Zurn Dunketjèld kindlieher Detinquenz. Eine
Erhebung an 483 Prnbanden.
Monatsschrift für Krirninologie und Straf
rechtsrefonn, 58e jrg., nr. 3, juni 1975,
blz. 133—153 (B.R.D.).

Bij 337 jongens en 146 meisjes tussen de
veertien en achttien jaar, bezig met een
middelbare school- of vakopleiding, tverd met
behulp van een dark-number vragenlijst een
onderzoek gedaan naar de criminaliteit die
zij v66r hun veertiende jaar hadden gepleegd.
Deze lijst bestond uit 66 items en omvatte
alle delicten die door de politie in een tijds
bestek van tien jaar in Marburg waren geregi
streerd voor kinderen die de strafbare leeftijd
nog niet hadden bereikt. De resultaten van het
onderzoek waren onder meer: vijftig procent
van de deelnemers beantwoordde meer dan
21 vragen positief. Van de 66 items werden er
46 met een frequentie van tussen de elf en
84 procent met ja beantwoord. De meisjes
ondcrscheiddcn zich niet alleen in aantal,
maar ook met betrekking tot het soort
toegegeven delicten van de jongens. Niet kon
worden nagegaan, in hoeverre de leeftijd
invloed uitoefend op de hoeveelheid
toegegeven misdrijven.
vtet literatuuropgave.

549
Sehwartz, R.D. en S. Orleans. On lege!
sanctions.
The University of Chicago law review, 34e jrg.,
nr. 2, winter 196?, blz. 274-300.

De schrijvers vroegen zich af, wat effectiever
is als men gehoorzaamheid aan de wet wil
afdwingen: het dreigen met sanctionering of
het doen van een beroep op het geweten.
Om hierachter te komen verzamelden zij cijfer-

materiaal over belastineopgaven gedaan door
de te onderzoeken groepen. De groepen
werden door middel van een interview zo
danig beihvloed, dat bij een ervan een straf-
bedreiging plaatsvond en bij een andere een
beroep gedaan werd op het geweten. Vervol
gens werd nagegaan hoe men nâ de interviews
zijn belastingformulieren invulde. Het bleek
dat de met straf bedreigden eerlijker waren
geworden vergeleken bij de placebo- en
controle-groep. De groep echter waarbij een
beroep op het geweten werd gedaan, vertoonde
een nog grotere gehoorzaamheid aan dc wet.
Met literatuuropgave.
Een uitgebreidere weergave van dit artikel
is te vinden op blz. 391.

550
Silverman, R.A. Vie tim-offender relations/zips
in face-to-face delinqu en t acts.
Social problents, 22e jrg.. nr. 3, ftrbruari 1975,
blz. 383-393 (U.S.A.).

De relatie slachtoffer-dader werd aan de hand
van rcchtbankdossiers onderzocht op ras,
leeftijd, sociaal-economische klasse, bekend
heid met elkaar en sexe. Voor een harde inter
pretatie van de resultaten was het materiaal
niet geschikt; de resultaten dienen volgens de
schrijver dan ook te worden gebruikt als
leidraad bij het vormen van hypotheses voor
verder onderzoek; hiertoe doet hij een aantal
suggesties. De meeste misdrijven werden
gepleegd met mensen van dezelfde bevolkings
groep als de dader. Blanken werden door
negers alleen belaagd voor roof en diefstal.
In tegenstelling tot ander onderzoek kwamen
hier geen gevallen voor waarin de dader blank
en liet slachtoffer gekleurd was. Ook werden
de meeste misdrijven gepleegd tegen personen
uit dezelfde buurt (sociaal-economische
klasse) en int de bekendenkring van de dader.
Dit waren tevens de ernstigste delicten. Van
de onderzochte groep delinquenten (jongeren
tot 18 jaar) sverden de meeste misdrijven
gepleegd door jongens van 15 tot 18 jaar.
Het meest frequent werden volwassenen
(18 jaar en ouder) overvallen maar het ernstigst
waren de misdrijven tegen jongeren in dezelfde
leeftijdsgroep als de dader. Een andere ernstige
groep misdrijven vormde die van mannen tegen
vrouwen gericht; liet betrof hier voornamelijk
lichamelijke geweldpleging en roof. Misdrijven
gepleegd door vrouwen kwamen aanzien lijk
minder voor; zij hadden voornamelijk vrouwe
lijke slachtoffers en hun misdrijven svarcn
minder ernstig dan die van mannelijke daders.
Met literatuuropgave.

551
Snd, B. Over criminatisering.
Nederlands tijdschrift voor criminologie,
17e jrg., nr. 4, augustus 1975, blz. 145-164.

De schrijver stelt zich als doel de weten
schappeljke status van liet begrip cnmtnah
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tering aan een nader ondcrzock te onder
werpen. Daartoe gaat lul na, hoe eriminalisering
gedefinieerd kan worden. Vervolgens bespreekt
hij bestaande theoretische pogingen om
criminalisering in de criminologie toe te
passen, met behulp van recente Duitse en
Anglo-Saksische literatuur. Dc conclusie van
de auteur is, dat men criminalisering niet,
verkeerd of onvolledig definieert ofwel nalaat
het begrip te toetsen.
Met literatuuropgavc.

552
Thomas. C .W., J. Scherwood Williams en
1. Haen. MisdaadaJschrikking; een herjormu
lering van de ajtehrikkingstvpotogie van

Charnbtiss.
Nedertandl tijdschrift voor criminologie,
17e jrg., nr. 3, juni 1975, blz. t 11-124

Om onderzoek te doen naar de mogelijkheid
om criminaliteit te voorkomen zou volgens
de schrijvers de aandacht liet best gericht kun
nen worden op de omstandigheden en condi
ties welke van invloed kunnen zijn op de sterkte
‘an de samenhang tussen de variabelen straf en
afschrikking. Hiertoe stellen de auteurs ccii

wijziging voor van een taxonomie, die
aanvankelijk door Chambliss werd gepresen
teerd. Op basis van een eonceptueel model
ponercn zij de hypothese dat er een sterke
samenhang bestaat tussen de mate van expressie
in en de mate van betrokkenheid bij de straf-
daad. Zowel de expressie als de betrokkenheid
hangt volgens hen samen met d mate van
afschrikking. Hun bevindingen vertonen een
opmerkelijk vaste lijn voor stat betreft de
r.ingschikkiuveii van afschrikkingsgcvoeliglieid
tli Lij van vruevere studies alleidden. Ook
werd gevonden dat hoe groter de mate van
expressiviteit is, des te lager de kans is dat de
dader afgeschrikt kan worden door dreiging met
legale sancties.
Met litc—atuuropgavc.

Tittle, CR. en A.R. Ruwe. Certainti’ of arrest
and crinie rates: A flirther test of the deterrenee
h’pothesrs.
Soeial torces, 52e jre., juni 1974, blz. 455-462
(USA.).

De bedoeling van dit onderzoek was, de
afschrikkingstheorie nader te toetsen en het
niveau vast te stellen waarop de waarschijnlijk
heid van sanctionering een samenhang gaat
vertonen met kleiner wordende misdaadeijters
Hiertoe is gebruik gemaakt van de arrestatie- en
misdaadcijfers in 1971 voor alle regio’s en
gemeenten met een inwonertal groter dan
2500 in de staat Florida. Als variabelen werden
pakkans, misdaadcijfer en een aantal controle
variabelen in de a’laiyse betrokken. Het blijkt
dat er een kritisch niveau bestaat waar de
pakkans bovenuit moet stijgen, wil er een
aanzienlijke verandering optreden in de omvang

van de criminaliteit. Hoewel uit de gegevens
blijkt dat sancties een onafhankelijke invloed
hebben op de mate van gehoorzaamheid aan de
wet, is het duidelijk dat dc waarschijnlijkheid
van sanctionerhug niet de enige relevante
variabele is. De afschrikkingstheorie is volgens
de schrijvers een eenzijdige theorie, die aan de
bestaande deviantie-theoricën gekoppeld moet
worden als men een beter verklaringsmodel
van deviant gedrag wil construeren.
Met literatuuropgave.
Een uitgebreidere weergave van dit artikel is
te vinden op blz. 386.

554
Wellford, C. Labelling theo,’j’ and criminology.
Social problems, 22ejrg., nr. 3, februari 1975,
blz. 332-345 (U.S.A.).

Dit is een analyse van de bruikbaarheid van de
labelling theorie als verklaringsmodel voor
criminologische vraagstellingen door de aan
names hiervan af te zetten tegen empirisch
onderzoeksmateriaal. De aanname. dat het
bestempelen van bepaald gedrag als delinquent
een relatieve kwestie is doordat de normen en
waarden tussen culturen zo verschillen en er
dus niet gespioken kan worden van ‘zuiver’
delinquent of niet-delinquent gedrag, kan
volgens de schrijver door bevindingen uit
zogenaamde cross-culturele onderzoekingen
weerlcgd worden. In haast iedere samenleving
worden aanslagen op liet leven en de eigen
dommen van anderen moreel en wettelijk ver
oordeeld. Verder zijn volgens de aanhangers
van de labellingtheorie beslissende factoren hij
het definiéren van gedrag als al dan niet misda
dig de normen van de eezagsdragers, het belang
dat de heersende klasse bij zo’n omschrijving
heeft, liet ras, de leeftijd en de sociale status
van de overtreder. Hiertegen voert de auteur
aan, dat de meeste onderzoekingen in de
westerse wereld uitwijzen, dat de rechterlijke
beslissing afhangt van factoren, die gerelateerd
zijn aan de overtreding en niet aan de dader.
Alleen hij bepaalde vonnissen speelde de per
soon van dader een rol, namelijk bi] de
beslissing over doodstraf en bij liet vaststellen
van de duur van vrijheidsberoving voor minder
zware misdrijven. De algemene conclusie van
de schrijver is, dat de labelling theorie zeker
niet van toepassing is op veroordelingen van
zware misdrijven. Zij lijkt meer geschikt voor
minder crnstige delicten, alhoewel hiervoor ook
de conflict-theorie geschikt zou zijn.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen

Zie ook excerpt nr. 563.

555
Anttila, 1. Pro bar jou and parole: social control
or .soc,al service?
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International j ournal of criminolocy and
penology, 3ejrg., nr. 1, februari 1975, bi?.
79-84.

Lange tijd geloofde men in de Scandinavische
landen in de juistheid van de gevangenisstraf.
De laatste tien jaar echter zijn piobation en
pamte (beide een soort voorwaardelijke
invrijheidstelling met toezicht), als sanctie het
meest in zwang. De schrijver waarschuwt er
voor dat men deze sancties niet ook, zoals
vroeger de gevangenisstraf, gaat zien als het
enig zaligmakend middel. Welk strafrechtelijk
systeem men ook toepast, 01) de omvang en
ontwikkeling der criminaliteit kan het maar
een beperkte invloed uitoefenen. Het is volgen.s
de schrijver duidelijk, dat de traditionele
straffen tekort schieten. Eén van de beste
atternatieven vindt hij de geldboete. Daar
jongeren echter vaak weinig of geen geld
hebben, zou voor hen een nog andere sanctie
beter geschikt zijn; die te zoeken was de taak
van de Finse staatscommissie voor probation
en parole (1972). Deze sprak zich uit tegen
het stellen van jeugddelinquenten onder
toezicht. Zij wil parole en probation geheel
afgeschaft zien. De auteur is van mening, dat
als men mensen wil helpen, men ze zelfde
voorwaarden moet laten dicteren; het geld dat
men bespaart met de afschaffing van probation
en parole kan beter besteed worden aan vrij
willige sociale dienstverlening aan de jeugdige
delinquen ten.
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Foster, Th. W. lfake-belicre fanillies: a
respo nar of women and girls to the depriiat loos
of bnprisonrn en t.
International journal of criminology and
penology, 3e jrg., nr. 1, februari 1975, blz.
71-78.

De schrijver vergelijkt en evalueert eegevens
tilt een vijftal onderzoeken, die hij van belang
acht voor een beter begrip van het verschijnsel,
dat vrousven in gevangenschap familiestruc
turen plegen te gaan nabootsen, zoals die in de
vrije maatschappij voorkomen. Hij stelt zich
hierbij de volgende vragen: Waarom ontstaan
dergelijke pseudo-families; hoe vaak komen ze
voor: hoe groot is het gedeelte van de
gevangenispopulatie dat van dergelijke families
deel uitmaakt: welke functies vervullen de
families voor de vrouwen; zijn er relaties
tussen deze famhies. subculturen in gevangenis
sen en de Amerikaanse cultuur in het algemeen.
De schrijver concludeert dat de pseudo-familie
begrepen kan ssorden als een collectieve
manifestatie van de latente culturele
identificatie van de deelneemsters. Lange
termijn-effecten ervan met betrekking tot de
doelstellingen van resocialisering blijven
onbekend en onderzoek op dit gebied zou
naar zijn mening niet overbodig zijn.

557
Paulus. P., V. Cox, G. McCain e.a. Some
çtjëcts of crowding in a prison enr’ironnielit.
Journal of applied social psychologv. 5e jrg.
nr. 1, januari/maart 1975, bis. 86-9 1 (USA.).

Gedetineerden van een federale pen itentiaire
inrichting werden ondervraagd naar hun
opvattingen omtrent onderbevolking in de
gevangenis. In het algemeen legden gedetineer
den die in een dichtbevolkte omgeving
leefden minder tolerantie ten aanzien hiervan
aan de dag dan zij die in een relatief minder
drukke omgeving waren geplaatst. Ook kon uit
het onderzoek worden afgeleid dat Iset moment
svaarop men bij bepaalde woonomstandigheden
van overbevolking gaat spreken, wordt mede-
bepaald door de affectieve reactie op de
omgeving.
Met literatuucopgave.

558
Rink. J. E. Het ree/it op begeleiding - en iiet
,néér dan dat -- ren de gedetineerde adolescenr.
Maandblad voor de geestelijke volksgezond
heid, 3oejrg., nr. 5, mei 1975, bIs. 279-284
(Nl.

De schrijver stelt zich twee vragen. Een eerste:
In hoeverre wordt reeds tijdens cle detentie
het recht op persoonlijke verwerking van
problemen en vragen dermate onderkend dat
aan de gedetineerde adolescent voldoende
rtumte en gelegenheid gelaten wordt voor
zo’n verwerking? Ten tweede: In hocvcrcc
wordt tijdens deze verwerking in voldoende
mate het recht van de adolescent op waarlijke
zélf-verwerking odderkend en gegarandeerd?
Ten aanzien van de tweede vraagstelling noemt
hij een viertal redenen, waardoor gedetineerde
adolescenten het risico lopen ten onrechte
van hun psychische privacy te worden beroofd.
De auteur wijst erop, dat de therapeut sverkt
met personen die liet recht en de vrijheid
moeten hebben zich in relationeeI opzicht
een eigen positie te kiezen. In deze zin dienen
de adolescenten naar zijn mening te ervaren
dat de therapeut er enkel is als begeleider
— en niet meer dan dat.

559
Trubert, J. Coltoque internationale sur
l’architecture des prisons.
Revue de science criminelle et de droit penal
cnmpaté. nr. 2, april-juni 1975, blz. 445-449
fF.).

In januari 1975 is in Frankrijk een internatio
naal eolloquium gehouden over de
architectuur van gevangenissen. Gezien het
feit dat de gevangenisbevolking voor het
grootste deel uit stedelingen bestaat achtte
men het op dit colloquium verstandig, nieuwe
gevangenissen in de stadsopbouw te integreren.
Men realiseerde zich dat dit consequenties
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heeft voor de architectuur van nieuw te
bouwen inrichtingen: kleine bescheiden
complexen met beperkte capaciteit verdienen
de voorkeur. Veel aandacht kregen de
experimenten in de Verenigde Staten en
Canada met zogenaamde lecféénheden. De
gedetineerden worden hiertoe verdeeld in
kleine groepen die over een zekere vrijheid
van handelen beschikken binnen een bepaald
gedeelte van de gevangenis. Hoewel men van
mening is dat de architectuur van gevangenis
sen alléén de penitentiairc problemen niet kan
oplossen, verwacht men wel dat zij de
toepassing van nieuwe behandelingsmethoden
ken vergemakkelijken.

560
Wittop Koning, 3. P. Hongerstaking.
Balans, 6e jrg., nr. 5, mei 1975, blz. 17-20 (N.).

Bij de bespreking van het probleem honger
staking maakt de schrijver onderscheid naar de
categorie gedetineerden waartoe de potentiele
patiënt kan behoren, te weten die der voorlopig
gehechten en die der veroordeelde gedetineer
den. Dc volgende punten toetst de auteur aan
de wettelijke regelingen zoals die in Nederland
van toepassing zijn: ten eerste de toelaatbaar
heid van de kunstmatigc voeding tegen de wil
van de betrokken gedetineerde, ten tweede dc
toelaatbaarheid van de kunstmatige voeding
onder dwang. ten derde de verplichting tot
dwangvoeding en tenslotte de grenzen van de
plicht tot dwangvoeding.

Reclassering

Zie ook de cxuerpten nr. 555 en nr. 558.

561
Feijibrief, G. J. Politie (‘11 ,‘eelasserinç’.
Het tijdschrift voor de politie, 37e jrg., nr. 7/8,
juli/augustus 1975, blz. 255-26 1 (N.).

Als men spreekt over politie en reclassering, is
het volgens de schrijver logisch om te bezien
wat de doelstellingen van beide zijn. De
doelstelling van de Algemene Reclasserings
vereniging is het bevorderen van liet welzijn
van de leden van de samenleving voorzover dit
welzijn samenhangt met het bestaan en
functioneren van dc stra frechtspleging. De
ARV tracht dit doel onder meer te
verwezenlijken door: het beihvloeden van
opvattingen, verlsoudingen en structuren in
de samenleving, waaronder begrepen de
organen van de strafrechtspleging alsmede het
ontwikkelen van alternatieven van Stra t
rechtelijke reactie op strat’baar gesteld gedrag.
Deze doelstelling acht de auteur voor de
politie als handhaver van de rechtsorde
moeilijk te verteren. Behalve dat hij bezwaren
heeft tegen het afschaffen van strafsancties

is hij ook van mening dat een keus moet
worden gemaakt tussen het bestrijden van de
criminaliteit en liet beschermen van de
verdachte, omdat naar zijn mening het één
onverenigbaar is met het andere.

562
Neumann, K. Heimerziehung und Krinnnatitdt.
Praxis der Kinderpsychologie und Kinder
psychiatrie, 24ejrg., nr. 5, juli 1975, blz.
18 1-184 (B.R.D.).

De schrijver nam een willekeurige steekproef
van 253 jongens, die svaren veroordeeld tot
plaatsing in een tehuis. Hij deed bij deze
groep een ernpirisch onderzoek met als doel te
bepalen in welke mate opvoeding in zo’n
tehuis in staat is criminele carrieres te
voorkomen ofwel af te breken. Hij maakte
hierbij onderscheid naar weinig en sterk
verwaarloosde jeugd. Uit de resultaten leidt
hij af, dat dc tehuizen geen anticriminele
effecten sorteren. Integendeel, het effect
lijkt te zijn dat het verblijf in een dergelijk
tehuis tot meer misdadigheid aanmoedigt. Met
name is dit het geval voor jongeren die vr
de plaatsing slechts in geringe mate werden
verwaarloosd.
Met literatuuropgave.

563
Vérin, J. Le colloque de la fondation Ditchley
sur le traitement des detinquants en milieu
ouvert.
Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, nr. 2, april-juni 1975, blz. 456-464
(F.).

In maart 1975 is onder auspiciën van de
Ditchley stichting in Engeland een colloquiorn
gehotiden over de behandeling van delincluenten
in een open milieu. De ervaringen in
Amerika, Engeland, Zweden, Noorwegen,
Nederland en Frankrijk werden hier vergeleken.
In dit artikel wordt met name aandacht
geschonken aan de situatie in de Verenigde
Staten en Engeland. Ten aanzien van de
ontwikkelingsmogelijkheden van de
behandeling in een open milieu in de toekomst
werd door sommigen de wens uitgesproken
dat een aantal van deze maatregelen niet
langer onder de verantwoordelijkheid van
jtistitie zouden vallen maar deel gaan
uitmaken van het pakket sociale diensten. Ook
de weerstanden die de behandeling van delin
quenten in een open milieu oproepen, waren
onderwerp van discussie. Onder hen die zich
beroepsmatig met delinquenten bezig houden
kon onderscheiden worden naar positieve
attitudes van de uitvoerders van de behande
ling en min of meer negatieve attitudes van
politie, openbaar ministerie en rechterlijke
macht. De publieke opinie svcrd een te
complexe categorie geacht om via een
algemene voorlichtingscampagne te kunnen
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beihvloeden. Het leek effectiever om de
diverse groepen in de maatschappij afzonder
lijk te benaderen en voor te lichten.

laten van normale bestaansprikkels en
4) zestig patiënten is het ideale aantal voor
een behandelingsinrichting voor psychisch
gestoorde delinquenten.

Psychiatrische zorg

564
Boling, L. en C. Brotman. A fire-setting
epidemie in a State mental health center.
American journal of psychiatry, 132e jrg., nr.
9, september 1975, blz. 946-950.

In korte tijd staken vier interne patiënten in
een centrum voor geestelijke gezondheid in
Amerika dertien branden aan. De schrijvers
trachten na te gaan wat aan deze ‘epidemie’
ten grondslag heeft gelegen. De vier patiënten
hadden niet eerder brand gesticht; wel
vertoonden zij een aantal kenmerken waaraan
veel pyromanen voldoen: een primitieve en
impulsieve persoonlijkheid en afwezigheid van
een vaderfiguur. De auteurs gaan na, in
hoeverre veranderingen en conflicten in de
inrichting van invloed kunnen zijn geweest
op het vernielzuchtig gedrag. W’iarscli ijnliik
heeft instabiliteit in de organisatie een grote
rol gespeeld. De schrijvers achten derhalve
voor alle psychiatrische inrichtingen, waar
zich een brandstichting voordoet, snel en
krachtig optreden van het inrichtingsbestuur
geboden, opdat herhaling voorkomen kan
worden.
Met literatuuropgave.

565
Hendriks, P. A. M. De (nieuwe) dr. Henri van
der Hoeven Kliniek.
Balans, 6ejrg., nr. 5, mei 1975, blz. 1-5 (N.).

De in 1955 geopende Ur. Henri van der
Hoeven kliniek voor de behandeling van
psychisch gestoorde delinquen ten verhuisde
in december 1974 naar een nieuw gebouw.
Tachtig procent van de patiënten is ter
beschikking van de regering gesteld. Ze zijn
opgedeeld in zeven leefgroepen en gehuisvest
in woonhuizen. Een aparte bevcilingsstaf is
er niet; de veiligheid wordt gezocht in een
kritisch overhevelen van verantwoordelijk
heid naar, en in een zorgvuldige persoon
lijke omgang met de patiënten. Het arsenaal
aan behandelingsmogeljkheden is dc laatste
jaren sterk uitgebreid, niet alleen door de
tntgroei van bestaande sectoren maar ook
door het binnenhalen van nieuwe middelen.
De schrijver eindigt met vier door hem
toegelichte stellingen die stroken met de
tïlosolïe’ achter de kliniek: 1) voor
resocialisatie heb je de societas nodig, 2)
alleen die verantwoordelijkheden zijn voor
de staf, die de patiënten niet zelf kunnen
dragen, 3) zorg voor zo min mogelijk
schadelijke neveneffecten door het intact

566
Liss, L. en A. frances. Court-mandated
treatnient: dilenzinas for hospitat
psychiatry.
American journal of psychiatry, 132e jrg.,
nr. 9, september 1975, blz. 924-927.

De schrijvers bieden klinisch materiaal om
de problemen te belichten die zich voordoen
bij dc behandeling en begeleiding van
verschillende types geestelijk gestoorde
delinquenten. Zij veronderstellen dat een
door de rechter opgedragen inrichtings
behandeling vaak destructief werkt en te
maken heeft noch met de behoeften van de
patiënt, noch met die van de inrichting en
de maatschappij. Dat er niet een nieuw
soort inrichtingen svordt gecreëerd, waarin
men probeert de methodes van gewone en
van penitentiaire inrichtingen te combineren.
wijten zij aan communicatiegebrek tussen de
betrokken disciplines. De geestelijk gestoorde
delinquent zit naar hun mening vast in de
wisselwerking tussen deze beide systemen en
is bijgevoig niet alleen zelf het slachtoftèr
ervan, maar maakt ze op zijn betirt ook tot
slachtoffer.
Met literatuuropgave.

567
Quinsey, V. II. en B. Sarhit. Behai’iorat
ctia,,ges associated witli the introduction of
o token economv in a mininium securitv
psychiatrie institu tion.
Canadian journal of criminology and
corrections, 17e jrg., nr. 2, april 1975, blz.
177-182.

Twaalf mannelijke patiënten in een maximaal
beveiligd psychiatrisch ziekenhuis konden
punten (token) verdienen als zij zich tot
tevredenheid en naar svens van de directie
gedroegcn. Deze punten konden worden
ingeruild tegen artikelen. Nadat zestien
weken met dit systeem was gewerkt, viel
er ook daarna nog een opvallende
vooruitgang in het gedrag te constateren.
Volgens de schrijvers zou liet, gezien vanuit
klinisch oogpunt, nuttig zijn het token
systeem in meer maximaal beveiligde
psychiatrische ziekenhuizen in te voeren.
Met literatuuropgave.

568
Ritzet, G. Cfzirerbringung nach per. 63
2. STrRG: Bessening oder Sieherung?
Monatssehrift für Kriminologie und
Strafrechtsreform, 58e jrg., nr. 3, juni 1975,
blz. 182-1 89 (B.R.D.).
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De schrijver schildert de naar zijn mening
armzalige situatie met betrekking tot de
huisvestuic van geestelijk gestoorde
delinquenten en zet uiteen wat daar volgens
hem de oorzaken van zijn. Hij geeft een
kort overzicht van de nieuwe voorzieningen
op dit gebied. zoals die zijn te vinden in het
tweede wetboek voor Strafrechtsliervorming.
Ook bespreekt luj een aantal punten die hij
noodzakelijk acht voor een verbetering van
de zorg voor deze mensen.
Met titeratuuropgave.

Kinderbescherming

569 -

Hoefnagels. 43. P. Verandert dc kinder
hest -It erin ing.’

Maandblad geestelijke Volksgezondheid,
30e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 1975,
blz. 386-390 (N.).

Sinds 1970 streeft men er in de kinder—
bescherming naar, minder kmderen korter
in inrichtingen te ltcn verblijven en
justitiële maatregelen zelden, dus marginaal,
te gebruiken om hulpverlening in te zetten.
De schrijver gaat na, wat hiervan terecht—
gekomc-n is. Kwantitatiet is er volgens hem
vooruitgang te constateren de justitiele
kinderbescherming is inderdaad kleiner
geworden. Of de kinderbescherming
hiermee echter voldoende marginaal is
geworden, blijft voor hem de vraag.
Voorlopig is de justitiële kind-’rhescherming
nog een chaos. Veranderingen zullen volgens
de auteur van h md hen af moe ten gebeuren:
ten c’eiste door ecn Ingreep van liet
ministerie van financiën en ten tweede
door steeds grotere mogelijkheden te
scheppen vooi de gewone vormen van hulp.
die ve nu geestelijke gezondheidszorg en
ten onrechte) alternatieve bul pverlening

noemen.

570
Wolters, tV. H. 43. 1 eet/ere gedachten
001117k Io’lmg it tol tie kinderuins/tautiehiitg.
Maandblad geestelijke volksveiondlieid.
30e jrv., nr. 6, juni 1975. blz. 334-343 (N.).

Na zich te hebben afges raagd wat eigenlijk
verstaan wordt onder kindermishandeling
pleit de schrijver voor een zo zakelijk mogelijk
neutrale behandeling van Imt onderwerp.
De organisatie v a ii de htt ipve rle n ing zou na :u r
zij ii men Ing O doit d u str moeten worden
opgezet met gebruikmaking van bestaande
medische en psycho—sociale luulpverlentngs
systemen. Op grond van is at hij aan de orde
brengt niet betrekking tot politisering van de
kin derbescltt’ rm ing en de ni ach t viii dc
hulpverlener concludeert de auteur dat macht

en maehtsmiddelen niet door persoonlijke
belangen mogen worden gekleurd, maar
gebrttikt moeten worden in het concrete belang
van kind en ouders. 1-let belang van het kind
moet naar zijn mening centraal staan.
Met hiteratuttropgave.

Politie

Zie ook de exeerptcn nr. 541 en nr. 561.

571
Cheyron du Pavillon. A. du. J.a pol/ee dc to
pol/ee.
Revue de science criminelle et de droit pnal
eompare, nr. 2, april-juni 1975, blz. 359-373
(F.).

De Franse politie, bestaande uit de Pohice
nationale en de Gendarmerie nationate kent
een disciplinair orgaan, de Algemene Inspectie
van de Politiediensten, dat ingeschakeld wordt
bij het treffen van disciplinaire maatregelen
tegen politie-agenten. De schrijver bespreekt
naar aanleiding van dc ernstige kritïek die de
Franse politie de laatste jaren te verduren
krijgt. de rol en de bevoegdheden van dit
lichaam. Deze rol varieert tijdens de verschil
lende fasen van de disciplinaire piocedtire: in
liet stadium van het vooronderzoek speelt de
Inspectie een doorslaggevende rol aangezien
zij tot taak hceft de fouten van politie—agenten
vast te stellen en een dossier samen te stellen,
in het stadium van het vaststellen van de
sanetie is haar rol beperkter, aangezien zij dan
slechts deelneemt aan de totstandkoming vmtn
de disciplinaire maatregel. De Inspectie kom t
meestal in actie naar aanleiding van klachten
van particulieren. De vaststelling van de
disciplinaire maatregel door de superieuren van
de politie-agent kan slechts geschieden na
advies van een disciplinaire raad waarin ook de
Inspectie vertegenwoordigd is.
Met literatuuropgave.

572
Groeven. A. .1. 3. InJi)rntatie (sttiteifleit) hij de
politie
Het tijdschrit’t voor de politie, 37e jrg.. ir. 7/8,
juli/augustus 1975. hlz. 233-243 t N. t.

Nadat de schrijver eelt definitie van het begrip
informatiesvsteem heeft gegeven. bespreekt
Int de functie die zo’n systeem kan hebben hij
de politie. Het is volgens hein gebleken, dat de
politie tot voor kort intormatiesystemets
gebrctikte. die is cmnig gestruuctureerd waren en
onvoldoende afgestemd op de behioette van de
gebruikers. Ook bleek dat liet inzicht in het
gehanteerde systeem tekort schoot. Weliswaar
zijn er hij enkele corpsen momenteel al
infocentru. maar volgens de atmteuur is er in de
toe komst een landelijk info-een trumn nodig.
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Hij noemt de vereisten voor een succesvol
informatiesysteem en bespreekt uitvoerig het
systeemonderzoek dat met betrekking tot de
gegevensverwerking naar zijn mening moet
worden uitgevoerd. Automatisering speelt
hierbij een voorname rol. Voor een overzicht
van de stand van zaken ten aanzien van de
automatiseringsprojecten verwijst de schrijver
naar de door de minister van binnenlandse
zaken uitgegeven circulaire van 23 april 1975,
onder nummer EA 75/U 862.

Drugs

573
Mivelaz, M. Het probleem van de drugs gezien
door de geneesheer-psychiater van een
pen iten riaire instelling.
Bulletin van het bestuur strafinrichtingen.
28e jrg., nr. 6, november/december 1974,
blz. 2 19-234 (3.).

De ontdekking van verslaving aan drugs in de
gevangenis noemt de schrijver een groot pro
bleem. Met name in huizen van bewaring ko
men veel ontwenningwerschijnselen voor, zoals
acute intoxicatie en deliriu;ns. Aanwezigheid
van een vaste verpleger acht hij hier zeker ge
rechtvaardigd en observatie door het bewakend
personeel van groot belang. De auteur is van
mening dat misbruik van geneesmiddelen in
het detentiemilieu aan de orde van de dag is
en pleit er daarom voor dat bepaalde
geneesmiddelen uit het therapeutisch arsenaal
worden uitgesloten. In alle gevangenissen vindt
men volgens hem clandestiene voorraden drugs.
Hij wijst erop dat de bewakers dit probleem in
zijn juiste proporties moeten zien en niet
dramatiseren; tenslotte is alcoholisme nog
steeds een veel ernstiger probleem en volgens
hem zelfs de voornaamste wereldgesel.
Met titeratuuropgave.
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Aankondïgïng

Studiebeurzen voor
criminologisch onderzoek van de
Raad van Europa 1977

De Raad van Europa verleent aan
criminologische onderzoekers studie
beurzen teneinde hen in staat te stellen
door studie in het buitenland:

-— hun kennis te vergroten van doel
stellingen en methoden van crirninologisch
onderzoek, ondernomen in lidstaten van
de Raad van Europa:

— deel te nemen in criminologische
studies en onderzoeken van algemeen
Europees belang.

Studiebeurzen kunnen individueel of in
groter verband worden verleend.

Gegadigden dienen zich voor het
verkrijgen van inlichtingen en/of
aanmeldingsformulieren vd6r 15 januari
as. te wenden tot het secretariaat van de
Commissie Criminologîsche studiebeurzen.
Plein 2b, s-Gravenhage (tel. 070-614311.
toestel 275).
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