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Mededeling van de redactie 

Hierbij ontvangt U het tiende nummer van Justitiele verkenningen, het 
documentatieblad van het Ministerie van Justitie, wadrmee de negentiende 
jaargang wordt afgesloten. Deze jaargang kan wederom aan de Directeur 
Algemeen beheer bij de penitentiaire inrichtingen te 's-Gravenhage 
(Pompstationsweg 46a) ter inbinding worden toegezonden. Bij de inzending, 
welke bij voorkeur in de periode 15 april 1976 tot 1 mei 1976 dient te 
geschieden, dient U er rekening mede te houden, dat de opdrachten eerst na 
1 mei 1976 worden uitgevoerd. De band met inbegrip van het inbinden kost 
f 9,25 mits de bladen voor 1 mei 1976 aan de Dienst Algemeen beheer zijn 
toegestuurd. Na de genoemde datum bedraagt de prijs f 12,75 waarbij tevens 
op vertraging in de aflevering moet worden gerekend. 
Ook oudere jaargangen van het Documentatieblad kunnen ter inbinding 
worden ingezonden. De prijs van de band en het inbinden bedraagt f 12,75. 
De verschuldigde kosten dienen vooraf op postrekening no. 2646060 ten name 
van de Comptabele van de Dienst Algemeen beheer te 's-Gravenhage te worden 
overgemaakt, onder vermelding van de naam van de inzender en het aantal in 
te binden jaargangen. 
Alle correspondentie over het inbinden gelieve U te richten tot de Directeur 
Algemeen beheer bij de penitentiaire inrichtingen te 's-Gravenhage. 

N.B. Vanwege de sterk gestegen prijzen zijn Wij genoodzaakt voor de 
buitenlandse abonnees tevens de verzendkosten in rekening te brengen. 

's-Gravenhage, december 1975. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
van het Ministerie van Justitie 
Plein 2B, 's-Gravenhage 



De toekomst van het 
gevangeniswezen* 

Hoe zal het gevangeniswezen zich in de 
komende tien jaar in Engeland ontwilcke-
len: zal het in staat zijn een meer 
positieve bijdrage te leveren aan de 
behandeling van hen die een gevangenis-
straf ondergaan en zodoende kunnen 
bewerkstelligen dat het aantal recidivisten 
terugloopt? Wanneer men kijkt naar de 
• ontwikkeling van het gevangenissysteem 
over de afgelopen zeven of acht jaar, dan 
valt het op dat men in deze periode van 
de ene crisis in de andere valt. 
In 1966 een aantal spectaculaire 
ontvluchtingen, in 1970 een ongekende 
overbevolking van de gevangenissen en 
vorig jaar een aantal demonstraties en 
ordeverstoringen. 
Tenslotte hebben we op dit ogenblik te 
kampen met een ernstig personeelstekort 
en met alle menselijke en organisatorische 
problemen die daar aan vastzitten. Deze 
crises onderstrepen nog eens de moeilijke 
opgave van planning op lange termijn. 

* Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
The prison service — 10 years on. 
In: Prison service journal, nr. 18, april 1975, 
blz. 2-7. Voor een korte samenvatting van dit 
artikel zie excerpt nr. 613. 

d6or Arthur de Frisching 

Bovendien illustreren ze de onvermijde-
lijke conflicten en tegenstellingen waar-
mee het gevangeniswezen te maken heeft 
wanneer zij haar meervoudige taken van 
beveiliging, bewaking en menselijke 
bejegening tracht uit te voeren. 
Vaak zijn het een aantal in de publiciteit 
komende incidenten die er de oorzaak 
van zijn dat een bepaalde sector meer 
aandacht krijgt dan de andere en vaak 
ten koste daarvan. 
We moeten proberen al deze taken even-
veel aandacht te geven en een soort 
synthese vinden die acceptabel is zowel 
voor het publiek als voor het personeel 
als voor de gedetineerden. 

Wat is `behandeling'? 

In de afgelopen jaren is onze houding 	. 
tegenover en onze interpretatie van het 
woord `behandeling' grondig gewijzigd. 
Onze verwachtingen omtrent de mogelijk-
heden mensenbinnen de gevangenis-
muren via bepaalde behandelingsmetho-
den te beInvloeden zijn realistischer 
geworden. 
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Aan de andere kant zien we de behande-
ling ruimer, niet meer als een apart 
onderdeel dat op een bepaalde kamer en 
op een bepaald tijdstip plaatsvindt, maar 
als de totale aanpak van het regiem 
gedurende vierentwintig uur per etmaal. 
Deze veranderde opvatting hangt voor 
een deel samen met de bewustwording 
van het negatieve karakter van de 
gevangenisstraf. Deze bewustwording 
heeft geleid tot twee met elkaar samen-
hangende ontwikkelingen. In de eerste 
plaats de tendens om de gevangenisstraf 
slechts als ultimum remedium op te 
leggen. 
In de tweede plaats het streven om een 
grotere mate van humaniteit en waardig-
held in het gevangenissysteem aan te 
brengen. 
Deze laatste ontwikkeling vindt plaats 
vanuit drie invalshoeken: 
1. door verbetering van de materiele 
omstandigheden; 
2. door het zoveel mogelijk opheffen van 
het abnormale en het kunstmatige in het 
gevangenisleven; 
3. door het bevorderen van contacten 
met de buitenwereld. 

Plannen voor de toekomst 

Het probleem van de overbevolking zal 
hopelijk opgelost zijn wanneer de plannen 
voor nieuwbouw van gevangenissen worden 
uitgevoerd. 
Een van de grootste problemen in de 
gevangenis is dat van de privacy. In de 
gevangenis Long Lartin heeft men bij wijze 
van experiment de gedetineerden een 
eigen sleutel van hun kamer gegeven. Dit 
experiment zal in een aantal nieuwe 
inrichtingen worden nagevolgd. 
Een ander probleem is dat van de voeding. 
Men tracht meer variatie in de voeding 
aan te brengen. Er zou eigenlijk ook nog 
voor de gevangenen gelegenheid moeten 
njn zelf kleine hapjes klaar te maken. 
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Tenslotte nog een enkele opmerking over 
de kleding. Hier en daar probeert men de 
gevangeniskleding meer aan de mode aan 
te passen, terwijI men ook wel de gedeti-
neerden eigen kleding laat dragen. 
Op het eerste gencht lijken deze zaken 
weinig Met behandeling te maken te 
hebben. Indien echter behandeling wordt 
opgevat als een tot uiting brengen van 
zorg en belangstelling, dan vallen de 
bovengenoemde voorzieningen in de ogen 
van de gedetineerden daar bij uitstek 
onder. 
Bij het tweede punt, het opheffen van de 
kunstmatigheid van het gevangenisleven, 
moeten we beginnen te erkennen dat het 
in de gevangenis nabootsen van het 
normale leven buiten de gevangenis, slechts 
binnen bepaalde grenzen mogelijk is. 
Allereerst is de sociale structuur van de 
gevangenis anders. Hoe men het ook 
draait of keert, het blijft een autoritair 
systeem. Verder brengen overwegingen 
van veiligheid en bewaking beperkingen 
met zich mee. Tenslotte is het voor 
sommige gedetineerden tijdens een bepaal-
de fase van hun detentie goed, dat ze 
afgeschermd zijn tegen invloeden van 
buiten en dat ze gelegenheid hebben zich 
enige tijd terug te trekken en tot zichzelf 
te komen. Dit geldt vooral voor langge-
straften. 

Het personeel 

Een terrein waarop we vooruitgang kunnen 
en moeten boeken, is dat van de perso-
neelsvoorzieningen. 
Men zegt wel dat het niet zozeer de 
gedetineerden zijn die geinstitutionali-
seerd worden, maar veeleer het personeel 
dat met de gevangenen moet werken. 
Het is inderdaad belangrijk hoge prioriteit 
te geven aan verbetering van de positie van 
het gevangenispersoneel en in hgt bijzon-
der aan het bewakend personeel dat aan 
grote spanningen blootstaat en dat onder 



moeilijke omstandigheden gedurende 
lange werktijden zijn taak moet verrichten. 
We zouden ons in het bijzonder moeten 
verdiepen in de mogelijkheden hun 
gelegenheid te geven hun horizon te 
verruimen en afstand van het werk te 
nemen, bijvoorbeeld door tijdelijke 
detacheringen bij reclasseringsinstellingen, 
politie, psychiatrische ziekenhuizen 
enzovoort. Ook zou het geen kwaad 
kunnen wanneer het publiek, naast de 
gerechtvaardigde belangstelling voor de 
behandeling van gevangenen, eens wat 
meer belangstelling kreeg voor het wel en 
wee van het gevangenispersoneel. 
Tenslotte zouden we onze deskundigen 
veel meer in moeten zetten bij de training 
en ondersteuning van de lijnfunctionaris-
sen en hen meer in het algemeen .moeten 
integreren in het bestuur van onze 
instituten. 
Deze dingen gebeuren hier en daar al, 
maar er is nog geen sprake van een 
algemene en systematische aanpak. 
Vooral in deze tijd waarin er een 
permanent tekort is aan gevangenis-
personeel moeten we een zo efficient 
mogelijk gebruik maken van dat 
personeel. Het is bovendien belangrijk 
dat we ons realiseren dat we, wanneer 
we praten over behandeling, het uitein-
delijk de relatie tussen personeel en 
gedetineerden is die het soort regiem 
bepaalt dat in een gevangenis bestaat. 

Een van de belangrijkste problemen in 
dit veld, is dat van het management en 
de organisatiestructuur, die zijn uitge- 
dacht op een moment dat het gevangenis-
wezen veel simpeler in elkaar zat. 
Geluldcig heeft dit aspect in Engeland de 
grootste aandacht van de overheid. 
Wat kan er, gegeven de hierboven 
gereleveerde beperkingen, voor de 
gedetineerden nog meer gedaan worden 
om hun een normaler leven te geven? 
Het is heel erg belangrijk hun een grotere 
mate van verantwoordelijkheid te geven 

voor hun eigen leven en in zekere mate 
voor hun eigen behandeling. In bepaalde 
open gevangenissen is hier al een begin 
mee gemaakt. Over het algemeen stelt 
het leven in de gevangenis aan de 
gedetineerden te weinig eisen en zijn de 
gevangenen voor hun dagelijkse behoef-
ten teveel van het personeel afhinkelijk. 
Bovendien heeft het feit dat zoveel 
nadruk op de behandeling wordt gelegd 
tot gevolg dat men het idee krijgt dat er 
altijd iemand is om je problemen op te 
lossen. Het personeel speelt in dit opzicht 
met de gedetineerden onder een hoedje. 
We moeten, al zal dat veel tijd en inspan-
ning kosten, toe naar een situatie waarin 
veel meer aan het initiatief van de gedeti-
neerde wordt overgelaten en de staf veel 
meer een ondersteunende en stimuleren-
de rol vervult. Recente experimenten in 
deze sfeer waarbij bijvoorbeeld in de 
arbeidssituatie gewerkt wordt met 
sollicitaties en ontslagen, hebben geleerd 
dat deze benadering geen verlichting 
voor het personeel betekent. Het houdt 
zelfs in dat hun taak zwaarder wordt, 
omdat de nieuwe situatie meer aanleiding 
geeft tot het stellen van vragen dan de 
oude. 

De gedetineerden rekenen erop dat ze op 
deze vragen een antwoord ontvangen. Op 
dit ogenblik is de toegankelijIcheid van de 
informatie nog een zeer zwak punt in ons 
gevangeniswezen. 
Het belangrijkste is, dat de gedetineerden 
en het personeel naar een soort partner-
ship toewerken dat gebaseerd is op de ge-
dachte dat beide partners nu eenmaal on-
der een dak moeten leven en dat het een 
lcwestie van geven en nemen is. 

Contacten met de buitenwereld 

De mogelijIcheden op dit terrein zijn voor 
de verschillende categorieen gevangenissen 
uiteraard zeer uiteenlopend. Toch zijn er 
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bepaalde algemene dingen die op alle groe-
pen toegepast kunnen worden. 
In di eerste plaats betekent de ook in de 
nieuwbouw doorgevoerde regionalisatie 
dat het niet langer noodzakelijk is mensen 
ver van hun woonplaats te detineren. Dit 
is een belangrijke ontwildteling want het 
vergemakkelijkt niet alleen het contact tus-
sen de gevangenen en hun familie, maar 
het bevordert ook de communicatie tussen 
het gevangeltiswezen en de verschillende 
plaatselijke instellingen voor maatschappe-
lijk werk. 
Daarnaast heeft men kort geleden belang-
rijke stappen ondernomen om het contact 
tussen de gedetineerden en hun familie 
kwantitatief en kwalitatief te verbeteren. 
In sommige gevangenissen heeft men de 
censuur op brieven opgeheven. 
Verder wordt hier en daar bij wijze van 
experiment de gedetineerden toegestaan 
van de telefoon gebruik te maken. Wanneer 
het mogelijk zou zijn de gevangenen den 
weekend in de veertien dagen in de gevan-
genis met hun gezin te verenigen zou dit 
een enorme stap in de goede richting 
betekenen. Dit laatste is echter nog een 
utopie. Wellicht is het wel mogelijk om in 
de gevangenissen een afdeling vrij te ma-
ken, waar het bezoek met behulp van vrij-
winters opgevangen kan worden, waar 
men zich na een lange reis kan verfrissen, 
en waar de kinderen beziggehouden wor-
den. 

Voorbereiding op de terugkeer in de maat-
schappij 

Met betrekking tot de voorbereiding op 
de terugkeer in de maatschappij valt zeer 
veel te verbeteren. Het is vooral noodzake-
lijk de verschillende maatregelen die bij 
stukken en brokken worden genomen, te 
integreren in een coherent geheel en de 
verschillende activiteiten beter te co6rdi-
neren en te timen. Verdtr kan men denken 
aan uitbreiding van de mogelijkheid verlof 
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De geschetste maatregelen 
moeten gehanteerd worden met 
een bepaald doel voor ogen en 
niet als middel om de 
gevangenisstraf te human iseren 

buiten de gevangenis door te brengen ten-
einde dit verlof te gebruiken om naar een 
werkkring en eventueel naar huisvesting 
uit te zien. 
Voor bepaalde langgestraften bestaat reeds 
de mogelijkheid om de laatste zes maanden 
van de straf te werken voor een werkgever 
buiten de gevaaenis en om enkele week- 
ends thuis door te brengen. De nieuw te 
bouwen gevangenissen zullen bovendien 
aparte units krijgen waar gedetineerden 
die niet voor deze regeling in aanmerking 
komen de laatste maanden van hun straf-
tijd kunnen doorbrengen en van waaruit 
de terugkeer naar de maatschappij stapsge-
wijs wordt voorbereid. 
Deze ontwikkelingen zullen zich in hoofd-
zaak voordoen in het laatste stadium van 
deze straf, behalve misschien bij icortge-
straften waar de gehele straftijd beschouwd 
kan worden als een voorbereiding op de 
terugkeer in de maatschappij. 
De geschetste maatregelen moeten gehan-
teerd worden met een bepaald doel voor 
ogen en niet als middel om de gevangenis-
straf te humaniseren. Hoewel het zeer 
nuttig kan zijn de gedetineerde contact 
met de buitenwereld te laten houden, 
krijgt men wel eens de indruk dat dit ele-
ment als enige mogelijkheid beschouwd 
wordt om de straf zinvol te laten verlopen. 
Hierin schuilt het gevaar dat het contact 
met de buitenwereld een substituut wordt 
voor een poging tot goede behandeling 
in de inrichting. 
Voortgaand op deze weg kan men er 



zelfs toe komen dat men de voorkeur gaat 
geven aan een zodanige vergroting van het 
vrije element, dat men de delinquent hele-
maal buiten de gevangenis houdt en hem 
volledig in de vrije maatschappij gaat be-
handelen. In deze ontwikkeling schuilt 
wel enig gevaar. Zij zal namelijk onher-
roepelijk tot een zeer scherp onderscheid 
leiden tussen de groep delinquenten 
voor wie zo'n behandeling inderdaad haal-
baar is, en de harde kern die een zodanig 
gevaar voor de vrije maatschappij ople-
vert dat alleen behandeling achter slot en 
grendel denkbaar is. Hier komt nog bij, 
dat deze ontwikkeling een andere, waar-
voor meer te zeggen lijkt, zal doorkruisen. 
We doelen hier op de half-open inrich-
tingen, waarmee al vrij veel wordt 
gewerkt. Wil men deze methode handha-
ven en uitbreiden, clan dringt zich onher-
roepelijk de vraag op of het dan wel zin-
vol is om tegelijkertijd een steeds scher-
per onderscheid te maken tussen enerzijds 
volledige bewaking binnen de gevangenis 
en anderzijds volledige niet-bewaking er-
buiten. 

We moeten ons afvragen over welk gevan-
genissysteem wij in 1980 willen beschikken. 
Willen we een systeem met een scala 
aan mogelijkheden voor de verschillende 
soorten gedetineerden of vraagt de maat-
schappij om een gevangenissysteem dat 
zich uitsluitend bezighoudt met een 
harde kern van criminelen? 
Wanneer we voor het eerste kiezen dan 
zal het noodzakelijk zijn meer nadruk te 
leggen op de voorbereiding tot terugkeer 

We moeten ons afvragen over 
welk gevangenissysteem wij in 
1980 willen beschikken 

naar de maatschappij. Het verblijf in de 
gevangenis moeten we gebruiken om 
vast te stellen waar de knelpunten liggen 
en om de gedetineerde in contact te 
brengen met instellingen voor maatschap-
pelijk werk buiten de gevangenis. 
Van de keuze tussen beide uitgangspun: 
ten hangt af welke rol het gevangeniswe-
zen toebedeeld krijgt. 
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Strattoemetings- 
theorieen opnieuw 
bekeken: rationali- 
saties voor 
venuijdering uit de 
maatschappij* 

In feite zijn de traditionele straftheorieen 
niet zozeer echte theorieen, alswel 
ingewiklcelde rationalisaties voor de 
verwijdering van de delinquent uit de 
maatschappij. De voomaamste rationalisa-
ties of oplossingen met betrelcking tot 
wat men met deviante personen kan doen, 
zijn de volgende: 
1. de utilistische oplossing 
2. de wetenschappelijke oplossing 
3. de therapeutische oplossing 
4. de administratieve oplossing 
S. de humanitaire/vergeldende oplossing 
Voordat we overgaan tot een besprelcing 
van elk van deze oplossingen, zij opge-
merkt dat van geen enkele ervan ooit is 
aangetoond dat zij beter was dan de an-
dere, of dat er van ook maar een ervan 
werkelijk een generaal dan wel speciaal 
preventief effect uitging. 

• flit is een verkorte weergave van het artikel: 
Theories of punishment reconsidered: rationali-
sations for removal. 
In: International journal of criminology and 
penology, 3e kg., nr. 2, mei 1975, biz. 163-182. 
Voor een korte samenvatting van dit artikel zie 
excerpt nr. 582. 
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door Graeme Newman 

De utilistische oplossing 

In de achttiende eeuw en daarvoor werd 
het strafrecht op een behoorlijk wrede 
manier toegepast. Het waren met name 
Beccaria en Bentham die belangrijke her-
vormingen voorstelden. Beiden gingen 
daarbij uit van het utilistische gezichts-
punt en de basis hiervoor kan als volgt 
worden omschreven: 
— De mens is verstandelijk gericht op het 
najagen van genoegens en op het vermij-
den van pijn. 
— Omdat dit utilistische uitgangspunt 
zozeer rust op een geloof in de menselijke 
rationaliteit, moet ook ten aanzien van 

Traditionele straftheorieen zijn 
niet zozeer echte theorieen 
alswel rationalisaties voor de 
verwijdering van de delinquent 
uit de maatschappij 



het misdaadprobleem naar een rationele 
aanpak worden gezocht. 
— Straf is noodzakelijk teneinde anderen 
af te schrikken die, omdat ze ratiOneel 
zijn, zullen inzien dat als ze hun eigen 
genoegens najagen ten koste van anderen 
door middel van wetsovertreding, zij 
gestraft zullen worden. Zo zal een ratio-
neel mens, die pijn wil vermijden, vanzelf 
afzien van het plegen van een misdrijf. 
Bentham en Beccaria zagen de mens als 
moreel vrij. Dit principe van de vrije wil 
impliceert gelijkheid van verantwoorde-
lijIcheid van alle mensen. Zo beschouwden 
beiden de straf uitsluitend met betrekking 
tot de daad, Wet tot de persoon. Er ,  
moest een gelijke bestraffing voor dezelf-
de misdaad zijn — individuele verschillen 
werden ontkend. 
Het moet nog worden opgemerkt, dat de 
hierboven genoemde uitgangspunten van 
de utilistische theorie met name voor 
Bentham gelden. Terwijl hij de mens als 
moreel vrij beschouwt, zien andere utilis-
ten de mens als onvermijdelijk gericht op 
het najagen van zijn eigen genoegens. 
Hier is dus geen sprake meer van een vrije 
wil, maar zijn elementen van determinisme 
aanwezig en dit soort utilisme is verwant 
aan de `wetenschappelijke' theorie, die 
hieronder wordt beschreven. 	. 

De wetenschappelijke oplossing 

Voortbouwend op het vroeg-utilistische 
geloof in de rationele aanpak van proble-
men die de mens eigen zouden zijn en 
overtuigd rakend van de mening dat de 
wetenschap overal een oplossing voor 
weet, ging men in de negentiende eeuw de 
antropologie en de sociologie gebruiken 
om ook problemen van de straf en haar 
tenuitvoerlegging op te lossen. 
Lombroso zag de misdaad als het onver-
mijdelijke resurtaat van een pathologische 
beschadiging, hetgeen 	dat straf 
niets kon betekenen behalve als maatregel 

om de publieke veiligheid te beschermen. 
De straf werd hiermee niet langer aan de 
daad gekoppeld, maar aan de misdadiger 
zelf. Dit is een belangrijke verschiliving, 
want zij legt de link naar een andere op-
lossing — de therapeutische. 
Terwijl Lombroso getuigde van een antro-
pologisch determinisme, kan van Ferreri 
gezegd worden dat hij een sociologisch 
determinisme voorstond. Volgens hem 
zou de penologie volledig gebaseerd moe-
ten zijn op preventieve maatregelen en 
zou er jets anders in de plaats moeten 
komen voor sociale en wettelijke sancties. 
Hoewel Lombroso en Ferreri veel van 
elkaar verschilden, hadden zij toch het 
volgende gemeen: 
— Beiden legden de nadruk op een weten-
schappelijke bestudering van de misdadi-
ger; 
— Ze introduceerden beiden het idee van 
behandeling in de strafrechtspleging; 
— Zij zagen speciale preventie als nutte-
loos strafdoel voor bepaalde categorieen 
misdadigers; 
— Beschenning van de maatschappij werd 
door beider invloed duidelijk de voor-
naamste doelstelling bij de behandeling 
van de dader. 
Deze opvattingen werken tot op heden 
door. Zij vormden de grondslag voor een 
tijdperk van psychologische tests; hiertoe 
hoefde men alleen maar van de anatomi- : 
sche basis van Lombroso over te stappen 
op de geestelijke mechanismen van het 
individu. 
Men realiseerde zich niet dat het verblijf 
in een imichting test-resultaten kan ban-
vloeden, dat de wijze waarop men een 
test maakt wordt beihvloed door sociale 
en culturele variabelen en dat het Met 
duidelijk is of I.Q.-tests iiberhaupt wel 
intelligentie meten. 
Uit Lombroso's idee dat men criminali-
teit kon voorspellen, ontstond ook de 
gedachte dat de delinquent ziek is en dus 
behandeling nodig heeft. Logisch is het 
dat deze gedachte leidde tot een rationa- 
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lisatie voor het afronderen van de crimi-
neel; zo werd de basis gelegd voor zijn 
verwijdering uit de maatschappij. 

De therapeutisclie oplossing 

Deze vindt zijn oorsprong in de periode 
van de `neo-klassieke' school. De school 
breidde de aandacht voor de dader in 
die zin uit, dat zij ook rekening wilde 
houden met de delinquent als individu. 
De utilisten hadden aan iedereen een 
morele verantwoordelijkheid toegeschre-
yen. De positivisten van de wetenschappe-
lijke oplossing hadden ieder mens gezien 
ads niet-verantwoordelijk. Saleilles schreef 
nu aan sommigen wel, aan anderen geen 
verantwoordelijkheid toe en hield hiertoe 
rekening met verzachtende omstandighe-
den. 
Wat men dada nodig te hebben was een 
theorie volgens welke misdadigers met 
succes behandeld konden worden; Freud 
was het, die hiervoor zorgde. De crimi-
neel werd gezien als ziek, niet slecht. Een 
individuele behandeling moest in de 
plaats komen van een gestandaardiseerde 
strati Ook tal van andere soorten van 
behandeling naast en na die van de psy-
cho-analyse bleven uitgaan van het beeld 
van de misdadiger als abnormaal wezen. 
Heden ten dage is duidelijk, dat men zich 
nooit de vraag stelde of althans nooit 
een antwoord zocht op de vraag, wat dan 
normaal of abnormaal eigenlijk is. Veel 
van de zogenaamde therapieen zijn in 
feite gewoon straf en verborgen onrecht. 
Zelfs kan men stellen dat het omschrijven 
van crimineel gedrag als een geestesziekte 
riekt naar een enorme over-simplificatie 
en naar het wegmoffelen van een inge-
wikkelde zaak in de welluidende maar 
niets verhelderende termen van het me-
disch jargon. 
Het rotsvaste geloof in de therapeutische 
oplossing blijkt uit het feit dat zij alsmaar 
bleef standhouden, terwill toch uit tal- 
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loze studies bleek dat er noch ten aanzien 
van bestrijding noch van voorkoming van 
criminaliteit ook maar enig resultaat mee 
werd geboekt. 
Pas nu begint men te twijfelen, en zoekt 
men zijn heil bij een nieuw geloof — dat 
in de `therapeutische gemeenschap'. 

De administratieve oplossing 

Volgens Lopez-Rey gaat deze nit van drie 
principes: bewaking, veiligheid en beheer-
sing. Alle andere oplossingen stelt zij in 
de schaduw; zij berust niet op een logische 
theorie maar is touter het resultaat van een 
historische ontwikkeling. In Amerika bij-
voorbeeld werden sinds de achttiende 
eeuw steeds meet gevangenissen gebouwd. 
De transportatie van misdadigers naar 
Australie, die vOOr die tijd gebruikelijk 
was, werd namelijk steeds problematischer 
en de geketende en kaalgeschoren gevan-
genen die op straat werkten gingen het 
publiek steeds meer angst aanjagen. Twee 
systemen ontstonden er: het Auburn-sys-
teem en het Pennsylvania-systeem. 
In 1945 hadden alle gevangenissen in de 
Verenigde Staten het Auburn-systeem 
aangenomen. Hierin werd onderscheiden 
naar twee categorieen gevangenen: de 
meest hardnekkige misdadigers die dag 
en nacht werkeloos in hun cel moesten 
zitten en de minder onverbeterlijken, die 
hun tijd ten dele in de cel en ten dele met 
gezamenlijke arbeid doorbrachten. Abso-
lute stilte was geboden. Slechts heel lang-
zaam is men van dit wrede systeem los- - 
gekomen. 
Maar laten we no de aandacht vestigen op 
de allernieuwste praktijk die een rationali-
satie van de gevangenisstraf toelaat: de 
therapeutische gemeenschap. Selznick 
heeft beweerd dat van gevangenen moet 
worden aangenomen dat ze in feite niet 
verschillen van andere mensen; dat alleen 
hun omstandigheden buitengewoon zijn. 
Dit nu kan natuurlijk nooit waar zijn. 



Gevangenen zijn namelijk wel anders 
doordat ze zijn gearresteerd, berecht, opge-
sloten, en gekenmerkt als mensen die geen 
vertrouwen waard zijn. Of ze werkelijk 
onbetrouwbaar zijn doet er niet toe: ze 
zijn als zodanig gestigmatiseerd door de 
samenleving. De ironie is, dat de therapeu-
tische gemeenschap de delinquenten hele-
maal niet behandelt als andere menselijke 
wezens. Immers, hoe kan men iemand nog 
met waardigheid behandelen na hem eerst 
te hebben beroofd van de fundamentele 
vrijheden die kenmerkend zijn voor het le-
yen van de gewone burger? 

Alle administratieve oplossingen, en ook 
die van de therapeutische gemeenschap 
(die binnenkort wellicht ook als zodanig 
gekwalificeerd kan worden), resulteren 
zonder uitzondering in het opstellen van 
programma's die de noodzaak van verwij-
dering of afzondering van devianten ver-
onderstellen. Tot voor kort heeft deze op-
lossing de bouw van talloze gevangenissen 
over heel de wereld gestimuleerd. 

De humanitaire oplossing en de vergelding 

De humanitaire oplossing laat zich door 
het volgende kenmerken: 
1. Een volledige en besliste afkeer van men-
selijke wreedheid en van het lijden onder 
iedere omstandigheid. 
2. Het nastreven van sociale hervormingen 
als middel om het lot van de mensheid te 
verbeteren. 
3. Het idee dat straf in zekere zin de per-
soon die deze oplegt, degradeert. 
4. Een geloof in de effectiviteit van de 
we tenschap . 
Het eerstgenoemde kenmerk is niet terug 
te vinden in de filosofie van Bentham, de 
tweede we!. Met betreklcing tot het derde 
punt kan gesteld worden, dat de utilisten 
hier niet spralcen van een degradatie, 
maar juist van een morele veredeling. Een 
geloof in de wetenschap (punt 4) is niet 

zozeer bij de utilisten als wel bij de posi-
tivisten terug te vinden. De hier geschet-
ste verschillen bestaan heden ten dage 
nog tussen humanitairen en utilisten. 
Het is moeilijk de humanitaire oplossing 
te noemen zonder aandacht te schenken 
aan de vergelding, die er schijnbaar lijn-
recht tegenover staat. Schijnbaar, want 
ook in de theorie der vergelding zijn hu-
manitaire treklcen aanwezig. Men wil de 
mens doen toekomen wat hij verdient 
en acht de vrijheid van de mens belang-
rijker dan zijn lij den. De fout echter die 
de tegenwoordige voorstanders van de 
vergelding maken is, dat ze niet een so-
ciale hervbrming nastreven, maar een te-
rugkeer willen naar het ouderwetse sys-
teem. Hoever zij daarin willen gaan, zeg-
gen ze nooit. 

Het volgende moeten we goed onder 
ogen zien: Alle hier genoemde oplossin-
gen, ook de humanitaire, hebben het be-
staan van gevangenissen als een gegeven 
beschouwd. Het grote gebrek van al deze 
theorieen is hierin gelegen, dat men heeft 
nagelaten zich ooit af te vragen, of het 
gebruik van gevangenissen op zich voor 
de reclassering van de delinquent wel een 
te rechtvaardigen middel is. 

AIle hier genoemde oplossingen 
hebben het bestaan van 
gevangenissen als een gegeven 
beschouwd 
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Problemen bij de 
tenuitvoerlegging 
van sancties in de 
vrije maatschappij* 

Zowel linkse als rechtse groeperingen in 
Amerika streven er momenteel naar, het 
bestaande gevangenissysteem te herzien 
en er jets voor in de pleats te brengen, 
dat minder ver van het normale meat-
schappelijk leven afstaat. De invloed van 
deze'verschuiving in opvattingen is reeds 
merkbaar in de wetgeving en in de prak-
tijk. Zo worden bijvoorbeeld steeds meer 
half-open inrichtingen in gebruik geno-
men en wordt de voorwaardelijke invrij-
heidstelling op steeds groter schaal toe-
gepast. Ook het experimenteren met 
programma's voor de tenuitvoerlegging 
van sancties, waar helemaal geen gevan-
genis meer aan te pas komt, neemt over-
al in Amerika toe. Heleas echter is nog 
nooit grondig geanalyseerd, wat precies 
de succes-criteria zijn bij zulke program-
ma's. Het doel van dit artikel is daarom, 
eens te kijken op wat voor gronden men 
meestal overgaat tot de toepassing ervan, 

• Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Problems in community corrections. 
In: Issues in criminology, 10e jrg., nr. 1, voor-
jaar 1975, blz. 1-33. 
Voor een korte samenvatting van dit artikel zie 
excerpt nr. 616. 

door David F. Greenberg 

wat voor moeilijkheden er in de toekomst 
te verwachten zijn en welke neveneffec-
ten er aan kleven. 

De gronden voor behandeling in de 
maatschappij 

Hoeveel waarde moeten we heden ten da-
ge nog hechten aan klassieke strafdoelen 
als afschrilcking, vergelding en resociali-
satie? 
Wat te denken van nieuwe doelstellingen, 
zoals schadevergoeding voor het slacht-
offer? Hoe belangrijk zijn rechtseenheid 
en rechtsgelijkheid? Ads men het heeft 
over de tenuitvoerlegging van sancties 
buiten de gevangenis worden dit soort 
vragen zelden expliciet gesteld. Steeds 
minder echter komt in de praktijk het 
accent te liggen op generale preventie en 
vergelding, steeds meer op de resocialisa-
tie. 
Vanuit dit perspectief wordt de tenuit-
voerlegging van sancties in de vrije maat-
schappij het meest op de volgende gron-
den bepleit: 
I. Gevangenisstraf voorkomt geen crimi- 



naliteit. In plaats van een rehabilitatie van 
de gevangenen draagt zij bij tot nieuw 
crimineel gedrag in de toekomst. Behande-
ling buiten de gevangenis is veel beter; 
2. dit kost bovendien minder geld en 
3. deze methode is humaner dan gevan-
genisstraf. 
Of deze beweringen steek houden, wordt 
nu nader onderzocht. 

Preventie en rehabilitatie 

De opvatting dat gevangenissen geen cri-
minaliteit voorkomen, berust grotendeels 
op speculatie, en het ontbreekt aan over-
tuigende onderzoekresultaten op dit punt. 
Hetzelfde geldt voor de veronderstelling 
dat de gevangenis een leerschool voor de 
misdaad zou zijn. Vooral sociologen spre- 

Het moet nog worden afgewacht 
of de gemeenschap wel zo 
gesteld is op het opnemen van 
misdadigers in haar midden 

ken in verband met behandeling in de 
maatschappij van een `nieuwe' aanpak van 
recidive-bestrijding. Nog nooit is echter 
gebleken dat minder recidive het gevolg 
is; noch heeft men ooit een verbetering 
kunnen constateren vergeleken bij de 
gewone voorwaardelijke invrijheidstelling 
(probation). 
Men kan zich afvragen waarom, als de 
samenleving zo therapeutisch is, de mis-
dadiger in eerste instantie juist (lair in de 
problemen raakte. Het is de vraag of men 
hem door hem elders in diezelfde maat-
schappij te plaatsen wel zo goed helpt. 
Werkloosheid en dergelijke kunnen bij-
voorbeeld verhinderen dat men werkelijk 
de kans krijgt om het leven van een 

rechtschapen burger te gaan leiden. Hier 
komt nog bij, dat nog afgewacht moet 
worden of de gemeenschap wel zo 
gesteld is op het opnemen van misdadigers 
in haar midden. 

De programma's die tot nu toe zijn opge-
zet, hebben veeleer de nadruk gelegd op 
groepscounseling, groepstherapie en der-
gelijke dan op het leren van een bepaald 
vak of een schoolopleiding. 
De relevantie van zulke programma's is 
niet bepaald duidelijk, hetgeen weer 
blijkt uit het feit dat de recidive-cijfers 
niet zijn gedaald. Ook kan nog worden 
opgemerkt, dat de botsingen tussen bewa-
kers of toezichthouders en gevangenen 
niet noodzakelijk hoeven te verdwijnen 
wanneer verplichte programma's worden 
geplaatst van de gesloten inrichting naar 
de maatschappij. 

Kosten en baten 

De bouw van gevangenissen wordt steeds 
kostbaarder en de salarissen van overheids-
personeel steeds hoger. Het lijkt daarom 
zinvol om de kosten tegen de baten 
te gaan afwegen. Meestal is het zo dat be-
handeling van gevangenen in de maatschap-
pij goedkoper is. Men moet echter oppas•-• 
sen dit niet als hoofd-argument voor toe-
passing ervan te gebruiken. Beter is het 
om uit te zoeken in welke mate een be-
paald programma de criminaliteit terug-
dringt. Hierbij moet niet alleen op de 
recidive-cijfers worden gelet (in de prak-
tijk komt het daar namelijk op neer) 
maar ook op de misdaadcijfers in het alge-
meen. 

Het humane aspect 

Het is zeker waar, dat de vrijheidsbene-
ming door mrddel van opsluiting in een - 
gevangenis een drastische sanctie genoemd 
kan worden. Terwij1 echter somrnige 
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Is behandeling buiten de 
gevangenis werkelijk we! 
humaner ? 

'pains of imprisonment' (Sykes) onver-
mijdelijk lijken, is het ook zo dat andere 
wellicht geelimineerd of verzacht kunnen 
worden door de rechtspositie van de ge-
detineerde te verbeteren en door de duur 
der gevangenisstraffen aanzienlijk te ver-
korten. Zelfs dan nog zal het geen 
tje' zijn, maar dat hoeft ook niet als er 
sprake is van een emstig misdrijf. 
Van behandeling buiten de gevangenis 
wordt vaak gezegd, dat het dwangmatige 
aspect er ontbreekt. Deze bewering is 
echter zeer misleidend; neem bijvoorbeeld 
de halfweg-huizen. Hier is geen sprake 
van de-institutionalisering, maar van een 
vervanging van het ene instituut door het 
andere. Verblijf in halfweg-huizen ver-
vangt bovendien niet echt de gevangenis-
straf, maar wordt er aan toegevoegd. 
Ook is het toezicht vaak nog intensiever 
dan bij voorwaardelijke invrijheidstelling 
en zien de delinquenten zelf het niet als 
een verbetering vergeleken bij de traditio-
nele gevangenisstraf. 
Is behandeling buiten de gevangenis dus 
werkelijk wet humaner? 
Ongetwijfeld zijn er voordelen van te 
noemen. Bij de manier waarop men ech-
ter tot op heden te werk gaat (afdoening 
v6or de zitting, uitbreiding van probation 
en dergelijke) kan men zich Met onttrek-
ken aan de indruk dat het voornaamste 

, motief is, de overbelasting van het justi-
tide apparaat wat terug te dringen en 
niet om de delinquent een menswaardiger 
behandeling te geven. 
Wil men de tenuitvoerlegging van sancties 
humaner maken, dan moet men zich 
eerst afvragen of de strafsanctie op zich 
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wet te rechtvaardigen is. Aantonen dat 
het straffen nuttige doeleinden dient is 
als rechtvaardigingsgrond niet voldoende; 
daarnaast moet worden aangetoond dat 
de straf werkelijk verdiend is, en dat de 
manier waarop zij wordt uitgevoerd mo-
reel verantwoord is. De voorstanders van 
behandeling in de maatschappij hebben 
bij deze vragen niet voldoende stilgestaan. 

Wie komen er in aanmerking? 

Hoe bepaalt men voor welke delinquen-
ten de tenuitvoerlegging van sancties bui-
ten de gevangenis op zijn plaats is en voor 
welke niet? 
Het meest gehanteerde criterium is, of de 
delinquent al dan niet een gevaar voor de 
samenleving zal opleveren. 
Hierbij doen zich verschillende moeilijk-
heden voor. De kans bestaat namelijk dat 
er met betrekking hiertoe tal van verkeer-
de voorspellingen worden gedaan. Boven-
dien wordt de rechtsgelijkheid ernstig 
geweld aangedaan als men van twee da-
ders die dezelfde daad plegen de een op 
grond van zijn mogelijke gevaarlijkheid 
wel, en de ander (op welke willekeurige 
grond dan ook) niet in de gevangenis 
plaatst. 

De voorstanders der moderne reclasse-
ringsprogramma's hebben verzuimd zich 
af te vragen, voor misdrijven van welke 
emst hun programma's uit moreel oog-
punt een gepaste sanctie waren. 
Het enige wat ze gedaan hebben is uit de 
ernst van het feit een mogelijk toekom-
stig gevaar af te leiden en die ernst gebrui-
ken als informatiebron bij de resocialisa-
tie; in de praktijk zijn de zware rnisdadi-
gers alleen maar van de programma's uit-
gesloten geweest om het publiek niet te 
ontrieven. Zo komen voornamelijk orde-
verstoorders en vermogensdelinquenten 
voor deelneming eraan in aanmerking, en 
bijna nooit mensen bij wier misdrijf ge- 



weld een rol gespeeld heeft ofhad kunnen 
spelen. 
Nog afgezien van de ongelijkheid die kan 
voortvloeien uit de discretionaire bevoegd-
heden van de rechters en de leiders der be-
handelingsprogramma's in de maatschap-
pij kan het lot van de delinquent ook af-
hangen van de plaats waar hij woont. 
Al deze ongelijkheden kunnen bij het pu-
bliek het vertrouwen in het strafrechte-
lijk apparaat ernstig ondermijnen. 

Het stopzetten van behandeling in vrij-
heid 

Als de stafleden van een behandelingspro-
gramma buiten de gevangenis vrezen dat 
een van de delinquenten weer tot misda-
den zal komen, of vinden dat zo'n pro-
gramma voor hem niet geschikt is, kunnen 
zij hem in verzekerde bewaring stellen. 
Deze vrijheidsbeneming kan plaatsvinden 
zonder enige vorm van proces. Hetzelfde 
geldt bij de toepassing van programma's 
waarbij een strafzaak wordt afgedaan 
Oar de rechtszitting. 
Om de rechten der deelnemers te bescher-
men tegen een misplaatste vrijheidsbene-
ming en om vvillekeur en discriminatie te 
vermijden zouder er op zijn minst nauw-
keurig omschreven bewijsprocedures moe-
ten zijn. De gevolgen van een ongunstige 
beslissing houden niet alleen een hervat-
ting van de strafvervolging in, maar moge-
lijk ook een zwaardere veroordeling, want 
een rechter is misschien niet zo snel ge-
neigd iemand voorwaardelijk in vrijheid te 
stellen, die voor deelneming aan een be-
handelingsprogramma ongeschikt werd 
geacht. 

Effecten van het systeem 

De tenuitvoerlegging van sancties buiten 
de gevangenis heeft onvermijdelijk conse-
quenties voor hen die niet buiten de ge- 

vangenissfeer gebracht worden. Het ge-
vangenenbestand bijvoorbeeld dat over-
blijft bestaat grotendeels uit `agressieve' 
delinquenten. Degenen the toezicht hou-
den bij voorwaardelijke invrijheidstelling 
hebben er bier en daar al over geklaagd dat 
hun clienten veel moeilijker handelbaar 
zijn dan vroeger. 
De hoge recidive-graad die te verwachten 
valt, zal misschien door sommigen ten . on-
rechte geihterpreteerd worden als een 
bewijs voor het criminogene effect van een 
verblijf in de gevangenis. 
Het plegen van nieuwe misdrijven door 
delinquenten die in de vrije maatschappij 
mogen blijven, kan leiden tot de onjuiste 
opvatting dat de programma's niet goed 
werken. Dit kan weer met zich brengen 
dat de stafleden ervan, om het vertrouwen 
niet te verliezen, bepaalde delinquenten 
proberen te weigeren. 
De commissies die beslissen over voorwaar-
delijke invrijheidstelling van gevangenen 
zullen, doordat er immers.  ruimte genoeg 
komt in de gevangenissen, minder snel 
zo'n beslissing nemen dan nu, zodat de 
gevangenen een langere opsluitingsduur 
kunnen verwachten. 
Inderdaad is tussen 1960 en 1970 in 
Californie deze duur gemiddeld al met 
50 procent gestegen. 
De gevangenisstraf zou wel eens meer 
stigmatiserend kunnen worden dan ze al 
is, als zij alleen wordt toegepast voor de 
`ergste' criminelen. Dit kan tot grote na-
righeid leiden na de vrijlating. 

De toekomst 

Een van de grootste bezwaren tegen het -
systeem van tenuitvoerlegging van 
sancties in de maatschappij is, dat de 
gemeenschap zelf er een tegenstander 
van is. Dit zal ertoe leiden dat centra 
voor delinquenten bij voorkeur in de 
sloppenwijken worden ingericht en dat 
de delinquent niet werkelijk in de vrije 
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maatschappij geihtegreerd wordt. Aller-
lei sentimenten leven er onder de bevol-
king die om vergelding roepen en waar-
mee rekening moet worden gehouden. 
Ook van de kant van gevangenispersoneel 
komt nogal wat protest, maar wat deze 
groep betreft is het voornamelijk omdat 
men vreest zonder werk te zullen raken. 

Ogenschijnlijk lijkt er veel te zeggen 
voor het terugdringen van de gevangenis-
straf. loch zal zeker zolang men niet op 
medewerlcing van de bevolking kan reke-
nen, de behandeling van volwassen 
delinquenten in de vrije maatschappij in 
het algemeen wel slecht te realiseren 
zijn. 
Net ontwikkelen van 'alternatieven' in 

De Scandinavische 
mythe: de effectivi- 
teit van wetgeving 
inzake het rijden 
under invloed in 
Zweden en 
Noorwegen* 

Over de hele wereld zdin de mensen die 

• bit is eon verkorte weergave van het artikel. 
The Scandinavian myth: the effectiveness of 
drinking-and-driving legislation in Sweden and 
Norway. 
In: The journal of legal studies, 4e jrg., nr. 2, 
juni 1975, Ni. 285-310. Voor een korte cameo 
setting van dit artikel zie except nr. 606. 
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de vrije maatschappij kan overigens ook 
pogingen tot een fundamentelere veran-
dering van het strafrechtelijk systeem in 
de weg staan; dat daaraan behoefte be- 
staat is velen duidelijk. Zelfs ten aanzien 
inervan lijkt echter een waarschuwing op 
zijn plaats. Men moet zich hoeden voor 
een te eng gezichtsveld. Gegeven de bui-
tengewoon huge correlatie tussen econo-
mische variabelen en misdaadcijfers, zou-
den economische hervormingen met 
betreklcing tot werkloosheid, inkomens-
verdeling en het beheer van kapitaalgoe-
deren wel eens veel meer kunnen bijdra-
gen tot misdaadbeheersing dan hervor-
mingen binnen het bestaande strafsys-
teem. 

door IL Laurence Ross 

nth bezig houden met het probleem van 
het onder invloed rijden, vertrouwd ge-
raakt met de gedachte dat dit probleem 
in Scandinavia - met name in Noorwegen 

• en Zweden -- in de hand gehouden wordt 
met behulp van de wet. De wetten met 
betrekicing tot onder invloed rijden 
hebben zich in het verleden onderschei- 



De bewering dat de Noorse en 
Zweedse wetten afschrikkend 
werken op het onder invloed 
rljden berust op onvoldoende 
en wetenschappelijk 
onaanvaardbaar bewijs 

den van wetten in andere landen door het 
gebruik van gevangenisstraf als de norma-
le straf en door opneming van het verbod 
om aan het verkeer deel te nemen in- 
dien het wetenschappelijk vastgestelde 
percentage alcohol in het bloed hoger 
was dan een bepaald niveau. 
De enige steun voor de veronderstelling, 
dat de wettelijke aanpak in Noorwegen 
en Zweden het onder invloed rijden af-
geschrikt heeft, berust op persoonlijke 
ervaringen en anecdotes. Dit onderzoek 
is bedoeld om systematisch hewijs te 
verkrijgen voor deze afschrikkingshypo-
these. 

De Scandinavische wetten met betrek-
king tot onder invloed rijden 

De meeste belangstelling op het terrein 
van de Scandinavische wetten met he 
trekking tot het onder invloed rijden 
gold de Noorse en Zweedse wetten van 
1936 en 1941. Deze wetten zijn de eer-
ste voorbeelden van zogenaamde per se 
wetten met betrekking tot onder invloed 
rijden — dit zijn wetten, die de overtre-
ding definieren in termen van het berei-
ken van een nauwkeurig omschreven 
bloedalcohol-gehalte. In beide gevallen 
is de straf voor overtreding van deze wet 
gevangenisstraf plus ontzegging van de 
rijbevoegdheid geweest. Deze straf is 
gezien de context van het strafrechtelijk 

systeem in beide landen buitengewoon 
zwaar en wordt hoofdzakelijk gerecht-
vaardigd door de veronderstelde afschrik-
kende werking van de wet. 
De wetten in de beide andere noordelijke 
landen wijken hiervan af. De praktijk in 
Denemarken heeft zich door het gebruik 
van bloedonderzoek wel sterk in de rich-
ting van het Zweedse systeem ontwilckeld. 
In Finland geschiedt de vaststelling van 
het ongeschikt zijn om te rijden op klini-
sche wijze. De straffen in dit land behoren 
tot de zwaarste in de wereld. Hieronder 
volgt per land een uiteenzetting over de 
bestaande wetgeving. 

Zweden 

De Zweedse wet verbiedt het rijden met 
een hoger bloedalcoholgehalte dan 0,5 
promille. Ingeval het b.a.g. hoger is dan 
1,5 promille volgt gevangenisstraf en is 
het b.a.g. tussen 0,5 en 1,5 promille dan 
wordt de straf een geldboete. Daarenbo-
yen wordt via een aparte administratieve 
procedure het rijbewijs ingetrokken voor 
minimaal een jaar. In de praktijk is de 
duur van de gevangenisstraf een maand 
(hii recidtve twee maanden). De geldboete 
bedraagt 40 tot 100 dagboetes (dat is vier 
tot tien procent van het jaarsalaris) 

Noorwegen 

De Noorse wet stelt het rijden met een 
b.a.g. van 0,5 promille of hoger strafbaat. 
Een gevangenisstraf van minimaal 21 da-
gen is de voorgeschreven sanctie. Daaren-
boven kan de rijbevoegdheid voor mini-
maal eon jaar — in de praktijk twee jaar — 
worden ontzegd. Deze ontzegging wordt 
blijvend bij een tweede overtreding. 

Finland 

In dit land is het strafbaar een motor-
voertuig te besturen Indien men dronken 
of onder invloed van alcohol is'. Om de po- 
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tentiele dader af te schrikken heeft men 
geen wet naar Zweeds voorbeeld ingevoerd, 
maar zijn de maximumstraffen sinds 
1937 steeds verhoogd. In 1950 werd de 
maximumstraf voor dit delict vier jaar 
gevangenisstraf. In de praktijk is de gevan-
genisstraf drie tot zes maanden met een 
tendens tot vermindering van het aantal 
lange straffert. Daarnaast wordt het rijbe-
wijs voor twee a drie jaar afgenomen en 
men loopt de kans het bllivend kwijt te 
raken bij een tweede overtreding. Ondanks 
het felt dat Finland geen per se wet kent, 
wordt toch de bloedproef gebruikt en 
wordt er vervolgd bij 1,0 promille of 
meer. De rechter kan bepalen dat de ver-
dachte ondanks dit promillage niet dron-
ken is. 

Den emarken 

In theorie kent de Deense wet niet het 
principe van de Noorse en de Zweedse 
wet maar in de praktijk is het afnemen 
van de bloedproef regel. Bij een prornillage 
van 0,1 of hoger is een veroordeling waar-
schijnlijk en een gevangenisstraf volgt 
meestal bij een bag. van 1,2 promille. 
Wel kan de rechter hetet dan in Zweden en 
Noorwegen rekening houden met bijzon-
dere omstandigheden. Van de Scandina-
vische landen is de Deense wet de minst 
strenge. 

Het moralistische in de Scandinavische 
wet 

De basis van deze groep Scandinavische 
alcoholwetten is niet volledig te begrij-
pen zonder dat men rekening houdt 
met de_speciale culturele context van de 
wetgeving. In de Angelsaksische wereld 
maalct het probleem van het onder in-
vloed rijden deel uit van het algemene 
probleem van de verkeersveiligheid en de 
voornaamste politieke druk achter deze 
wetgeving komt van organisaties die zich 
daartnee bezig houden. 
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In Scandinavie echter wordt dit probleem 
vaak gezien als een deelaspect van de 
drankbestrijding in het algemeen; de 
voomaamste politieke druk komt vanuit 
de drankbestrijdingsorganisaties, die hoe-
wel hun invloed afneemt, de wetgeving 
op dit terrein blijven domineren door 
bondgenoten te zoeken op het gebied 
van de verkeersveiligheid. 

Argumenten voor het bestaan van een 
afschrikkend effect 

In Noorwegen wordt het bestaan van een 
afschriklcend effect van huidige wetge-
ving meestal eenvoudig aangenomen. In 
Zweden is daarover meet discussie en er 
worden daar enige meer systematische 
argumenten aangevoerd, zoals: 
I. Het aantal overtredingen van de wet-
ten inzake onder invloed rijden blijft per 
hoofd van de bevollcing constant, 
ondanks uitbreiding van de wettelijke 
omschrijving, toenemend politietoezicht 
en toenemend alcoholgebruik. 
Dit argument is onbevredigend daar niet 
bekend is hoe deze ratio zou zijn bij afwe-
zigheid van de genoemde wetten uit 
1936 en 1941. Het zijn juist veranderin-
gen in deze ratio gelijktijdig met veran-
deringen in de wet die een ondubbelzin-
nig bewijs voor een effect van de wet 
kunnen geven. Verder is er het probleem 
van het 'dark number', waarvan niet 
bekend is of dit per regio gelijk is of 
ditin de tijd gelijk blijft. 
2. Het tweede argument luidt dat in Zwe-
den minder vaak alcohol gevonden wordt 
in het bloed van dodelijk verongelukte 
autobestuurders (tien tot dertig procent) 
dan in andere landen. Ook dit argument 
is onbevredigend. Er zijn uit onderzoek 
aanwijzingen voor dat dit percentage te 
laag is. 
Zou het genoemde percentage wel juist 
zijn, dan nog is het argument om twee 
redenen onvoldoende. Ten eerste moet 



het cijfer gecorrigeerd worden voor fac-
toren als gereden kilometers, weersom-
standigheden, type wegen enzovoort. Ten 
tweede is het een feit, dat als het percen-
tage na invoering van deze correcties laag 
zou blijven, dit nog niet aantoont dat 
het een gevolg van de wet is. Er zijn aller-
lei andere factoren die hier verantwoor-
delijk voor kunnen zijn. 
3. Een ander argument is de sterke steun 
die de wet ondervindt van het publiek 
zoals dat naar voren komt uit de opinie-
peilingen. Onder invloed rijden vindt 
de Zweedse bevolking ernstiger dan mis-
handeling, inbreken of fraude. Door het 
ontbreken van gegevens is het de vraag 
of dit in andere landen anders is. Verder 
is het een truEsme uit de sociale weten-
schappen dat attitudes en gedrag sterk 
uiteen kunnen lopen. Tenslotte behoeft 
de bron van deze attitudes niet de wet 
te zijn, maar kan de wet juist het product 
zijn van deze attitudes. 

Onder invloed rijden vindt de 
Zweedse bevolking ernstiger 
dan mishandeling, inbreken 
offraude 

4. Een verder argument ten gunste van 
de afschrikkingshypothese is dat onder de-
genen, die veroordeeld zijn wegens onder 
invloed rijden, de mensen met alcoholpro-
blemen de overhand hebben. Dit zou dui-
den op de afwezigheid van `normale' drin-
kers in de populatie van dronken rijders, 
omdat die zouden zijn afgeschrikt. Men 
kan echter opnieuw de logische stap, 
waarin de waargenomen feiten toegeschre-
ven worden aan de werking van de wet, 
in twijfel trekken. 

'Interrupted time-series' analyse van de 
per se wetgeving 

Geen van de bovengenoemde argumenten 
geeft wetenschappelijk acceptabel bewijs 
dat de Noorse of Zweedse wetten ertoe 
bijdragen dat mensen niet onder invloed 
gaan rijden, die dat anders wel zouden 
doen. De 'interrupted time-series' analyse 
verschaft de mogelijkheid om een derge-
lijk bewijs wel te verkrijgen. De techniek 
is gebaseerd op de verwachting dat indien 
er een oorzaak- en gevolgrelatie bestaat 
tussen twee variabelen, zoals tussen de 
wet en verkeersongevglen, een verandering 
in de causge variabele zal samenhangen 
met een gelijktijdige verandering in de 
daarvan afhankelijke variabele. Het gebruik 
van deze onderzoekmethode veronderstelt 
het bestaan van een valide maatstaf voor 
het meten van de afhankelijke variabele 
gedurende een uitgebreide tijd voor en na 
de verandering in de causale variabele. 
Daar de wetten in Scandinavie nogal 
vroeg werden ingevoerd, ontbreken de 
volledige gegevens. Ondanks deze proble-
men zijn de beschikbare gegevens uitge-
breid genoeg om aanzienlijke veranderin-
gen in het optreden van ernstige ongeluk-
ken te meten. De aanwezigheid van een 
belangrijke mate van afschriklcing inzake 
onder invloed rijden zou bevestigd moe-
ten worden door de te verwachten veran-
deringen in de trends met betrekking tot 
verkeersongelukken. 
Helaas geven de gegevens geen ondersteu-
ning voor de overtuiging dat afschrilcking 
terzake van onder invloed rijden werd be-
werkstelligd door de zogenaamde per se 
wetten. 
Allereerst gaan we de trend van het totaal 
aantal dodelijke ongevallen van 1935 tot 
1973 in Zweden bezien. Deze trend toont 
geen duidelijke veranderingen ten tijde 
van de invoering van de wet in 1941 en van 
de verlaging van het toegestane b.a.g. in 
1957. Dit verandert niet als de trend van 
deze ongevallen per aantal geregistreerde 
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auto's bezien wordt. Deze laatste ver-
loopt gedeeltelijk anders, maar dit komt 
waarschijnlijk door een ander autogebruik 
en auto-onderhoud gedurende de tweede 
wereldoorlog. Het negatieve resultaat 
blijft bestaan als we lcijken naar de trends 
met betreklcing tot de niet-dodelijke ver- 
keersongevallen, het totale aantal verkeers-
ongevallen en het aantal mensen dat bij 
verkeersongevallen gedood of gewond 
werd. De voorgaande gegevens worden 
aangevuld door gegevens uit de gezond-
heidsstatistieken met betrekking tot het 
aantal dodelijke ongevallen ten gevolge van 
autogebruik. Op drie tijdstippen (1934 — 
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invoering bloedproef; 1941 — invoering 
per se wet; 1957 — verlaging toegestane 
b.a.g.) was er in de betreffende trend 
geen verandering te constateren. 
In grafiek 1 worden de gegevens gepresen-
teerd met betrekking tot het aantal dode-
lijke ongevallen met auto's, zonder dat er 
sprake is van een botsing tussen twee 
auto's. Dit type ongevallen staat waarschijn-
lijk het meest direct in verband met alco-
holgebruik en het bestaan van een afschrik-
kende werking zou in de trendlijn bijzon-
der duidelijk moeten zijn. Deze veronder-
stetting wordt clOor het verloop ervan 
niet bevestigd. De veranderingen rond 
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1941 en 1957 zijn !dein en niet signifi-
cant. 
Ook de trends met betrekking tot auto-
ongevallen 's avonds, 's nachts en geduren-
de het weekend — tijden, waarin naar 
verwachting het alcoholgebruik het hoogst 
is — ondersteunen de afschriklcingshypo-
these niet. 
Voor Noorwegen zijn alleen gezondheids-
statistieken over auto-ongevallen met do-
delijke afloop beschikbaar om de invoe-
ring van de wet van 1936 te meten. 

De trend toont — zoals blijkt uit grafiek 
2 — geen verandering rond 1936 en ook 
niet in 1959, toen de wet strenger werd 
gemaakt. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de 
bewering dat de Noorse en Zweedse wet-
ten afschrikkend werken op het onder in-
vloed rijden momenteel berust op onvol-
doende en wetenschappelijk onaanvaard-
baar bewijs. 

Finland: het vraagstuk van de zwaarte van 
de straf 

Gegevens uit Finland bieden de gelegen-
heid een mogelijk afschrikkend effect van 
een zeer strenge klassieke wet te onder-
zoeken. Hiervoor wordt 1950 — het jaar 
waarin de maximum-straf verdubbeld 
werd tot vier jaar gevangenisstraf — geno-
men. De trend met betrekking tot de 
dodelijke auto-ongevallen per 10.000 
voertuigen laat een relatief sterke afname 
zien in 1950, die zich op de grens van 
significantie bevindt. Deze afname is zelfs 
sterker (en significant) in dezelfde trend 
betreffende de auto-ongevallen met ge-
wonden. Er is echter bij de interpretatie 
van deze veranderingen sprake van een 
methodologisch probleem. De trend is in 
de jaren voor 1950 ongeregeld, en daarna 
stabiel. Dit duidt op de rnogelijkheid dat 
er in de set gegevens twee geheel verschil-
lende trends zijn te onderscheiden. 
Neemt men de ene dan zijn de gevonden 
dalingen significant, maar neemt men de 
andere dan is dit niet het geval. 
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De analyse is tot dusver dubbelzinning, 
maar verschillende overwegingen pleiten 
ertegen de afname toe te schrijven aan het 
verzwaren van de straf. Ten eerste is de 
afname in het aantal dodelijke ongevallen 
kleinez dan in het aantal ongevallen met 
gewonden, terwij1 het tegenovergestelde 
verwacht mocht worden, daar alcohol 
meet bij dodelijke dan bij niet-dodelijke 
verkeersongevallen een rot speelt. Op de 
tweede plaats vertoont de trend met 
betreldcing tot dodelijke ongevallen, waar-
bij slechts een voertuig betrokken is, in 
1950 slechts een kleine daling, die in feite 
een afzwakking is van een eerder ingezet-
te daling. De afname in dodelijke ongeval-
len, waarbij meer dan een auto betrokken 
is, is aanzienlijk groter. Bij dit type onge-
vallen is de alcohol in mindere mate be-
trokken. Het gevonden resultaat is derhal-
ve tegenovergesteld aan het verwachte. 
Kortom, de methode die met succes in 
Engeland werd toegepast — namelijk het 
zoeken naar sterkere effecten in situaties 
waarin de aanwezigheid van alcohol waar-
schijnlijker is — bevestigt de interpretatie 
van de Finse gegevens in termen van af-
schriklcing niet. Indien er een niet-toeval-
lige afname van verkeersongelukken was 
in 1950 in Finland, dan is dit waarschijn-
lijk niet het resultaat van de maximum-
straf voor onder invloed rijden. 

Conclusie 

Er is onvoldoende bewijs voor de veronder-
stelling dat de Scandinavische zogenaam-
de per se wetten mensen afschriklcen met 
betrelcicing tot het onder invloed rijden. 
Het idee dat een dergelijk bewijs bestaat, 
kan omschreven worden als de `Scandina-
vische mythe', berustend op folklore en 
anekdotes. Van de vier meer systematische 
argumenten, die gewoonlijk aangevoerd 

. worden als bewijs voor het bestaan van 
een dergelijk effect, is aangetoond dat 
geen ervan voldoende overtuigend is. 
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Indien aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan, kan de gebruikte methode helpen 
bij het lciezen tussen alternatieve hypothe-
sen. Aan e'en van deze voorwaarden — het 
beschikken over een valide maatstaf be-
treffende ongevallen over een uitgebrei- 
de periode voor en na de verandering — 
is niet volledig voldaan. Hierdoor werd 
de kans op statistisch significante resul-
taten — zelfs indien de afschrildcingshy-
pothese valide zou zijn — kleiner. Zoals 
hierboven is gesteld zijn de bestaande 
argumenten niet in staat de geloofwaar-
digheid van deze hypothese vast te stel-
len. De hier gebruikte methode is daar-
voor we! geschikt. Ondanks dat kan de 
hypothese niet worden bevestigd. 
Gegeven de moeilijke omstandigheden in-
terpreteren we echter de resultaten van 
deze analyse niet als zodanig negatief, 
dat het stoppen van verder onderzoek 
van een kennelijk weinig belovende hy-
pothese daardoor gerechtvaardigd wordt. 
Er is eerder reden tot intensivering van 
het onderzoek, waarbij gebruik gemaakt 
kan worden van wijzigingen in de wet-
geving, die momenteel in Zweden en 
Nootwegen worden overwogen. 



De invloed van de 
sociale weten- 
schappen op de 
opvattingen over 
toerekenbaarheid* 

De invloed van de sociale wetenschappen 
op de rechtspleging komt onder meer tot 
uiting in veranderende opvattingen over 
de misdaad, en wel met name waar het 
gaat om verminderde toerekenbaarheid 
en krankzinnigheid. Deze wetenschappen 
trachten het afdoen van strafzaken meer 
te richten op het veranderen van de de-
linquent dan op het enkele straffen. Dit 
kan problematisch zijn, want hoe nauw-
keuriger de omstandigheden van de da-
der worden bestudeerd en hoe meer . 
belang daaraan wordt gehecht, des te 
geringer lijkt de eigen verantwoordelijk-
heid van de delinquent. 
Het traditionele uitgangspunt is, dat de 
burger voor zijn eigen daden verantwoor-
delijk is. Tenzij kan worden aangetoond, 
dat hij niet in staat is zelfstandig zijn 
gedrag te bepalen, wordt hij in overeen- 

• Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
The impact of social science on conceptions 
of responsibility. 
In: British journal of law and society, 2e jrg., 
nr. 1, zomer 1975, blz. 32-44. 
Voor een korte samenvatting van dit artikel 
zie excerpt nr. 577. 

door Michael J. Clarke 

stemming met de ernst van het delict 
gestraft. 
In de hiertegenoverstaande gedachten-
gang wordt aan het recht een controle-
functie toegedacht. De straffen worden 
in deze theorie met aan het delict aan-
gepast, maar aan de dader. Het begrip 
`straffen' wordt hier vervangen door 
`behandelen'. In deze redenering gaat het 
Met om de verantwoordelijkheid voor, 
maar om de oorzaken van het delict. De 
aandacht is gericht op de factoren die 
de dader tot zijn daad brachten, want 
die kunnen worden beihvloed of wegge-
nomen. Met deze filosofie worden de 
sociale wetenschappen in het algemeen 
in verband gebracht. 
In het volgende wordt ingegaan op het 
voor en tegen van beide opvattingen. 

Toerekenbaarheid 

De belangrijkste veronderstelling waarop 
het begrip toerekenbaarheid steunt is 
die van het autonome individu, wiens 
beslissingen uitsluitend toe te schrijven 
zijn aan zijn eigen keuze. Hij bepaalt 
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niet alleen zelf wat hij doet, maar ook 
of dat moreel juist is. flit op het recht 
betrekkend: hij moet eerst uitmaken of 
hij zich met de streldcing van een wet 
kan verenigen en daarna of hij er zich 
ook aan wil houden. Maakt hij een 
inbreuk op de rechtsregels, dan wordt 
hem dat toegerekend, of hij het met ze 
eens is of niet. De voordelen van deze op-
vattingen zijn drieerlei. In de eerste plaats 
legt het een verband tussen de pralctijk 
van de rechtspleging en de gangbare mo-
raal. Ten tweede kan in deze theorie het 
individu zijn leven zo ordenen, dat zijn 
kans op bestraffing zo klein mogelijk is. 
Tenslotte kent hij de gevolgen als hij 
toch de wet overtreedt en kan hij, na 
zijn straf te hebben ondergaan zich weer 
precies zo, met dezelfde risico's, gedragen. 
Hij kan de wet aanvechten en, ook al 
wordt hij gestraft, op zijn standpunt blij-
ven staan. 

flit uitgangspunt kent ook nadelen. Om-
dat toerekenbaarheid en de mate daarvan 
afhankelijk zijn van de inhoud van indivi-
duele beslissingen is die zeer lastig te be-
palen. Toerekenbaarheid wordt gewoon-
lijk aangenomen, tenzij het tegendeel 
bewezen kan worden. Ook kan het 
gebeuren, dat ook al aanvaardt de delin-
quent de verantwoordelijkheid voor zijn 
daden, hij bij herhaling voor de rechter 
moet verschijnen. Het kan zijn dat strenge 
straffen hem niet afschrikken. In dat 
geval kan men twijfelen aan de mate van 
zijn toerekenbaarheid, de effectiviteit van 
de straf of aan beide. De twijfel aan de 
juistheid van deze benadering kan nog 
toenemen wanneer blijkt, dat de straf de 
delinquent maatschappelijk en geestelijk 
negatief beinvloedt en hem meer tot 
recidive doet neigen. 

Behandeling 

In de behandelingsoptiek wordt voorbij 
gegaan aan de persoon als bewust hande- 
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lend individu. Men tracht de oorzaken van 
het delinquente gedrag te ontdekken 
en probeert daar in een behandelingspro-
gramma iets aan te doen. Voorzover het 
gedrag van delinquenten wordt bepaald 
door factoren die zij zelf niet onderkennen 
heeft behandeling een humanitair doel. 
Slechts zo kan men doordringen tot de 
omstandigheden, die recidive veroorzaken. 
Wanneer een behandeling als resultaat 
heeft dat delinquenten hun detentie 
nuttiger besteden dan alleen door `zitten' 
mogelijk is en dit ze in staat stelt zich- 
zelf verder te helpen, is ze zeker wenselijk. 
Ms de behandelingsfilosofie de strafrechts-
pleging wat doel en werkwijze betreft 
humaner maakt is ze zeker positief te 
waarderen. 
Ms nadeel van de behandelingsoptiek valt 
te wijzen op het gevaar, dat wordt voor-
bijgegaan aan dat wat de mens — volgens 
de humanistische traditie — van het dier 
onderscheidt, namelijk het zedelijk hande-
len. In de meest extreme vorm is in de 
behandelingsgedachte alleen het gedrag 
van de delinquent van belang en gaat men 
aan diens motivatie voorbij. In gematig-
der vorm wordt met die motivatie reke-
ning gehouden en valt een aantal onop-
zettelijk gepleegde delicten buiten de 
behandelingssfeer. 
De gevaren van behandeling en indoctri-
natie voor hen die uit overtuiging delic-
ten plegen liggen voor de hand. Door het 
elimineren van de neiging tot recidive kan 
men het de burger onmogelijk maken 
zich politick tegen een wet te verzetten. 
Een ander bezwaar tegen de behandelings-
optiek is, dat behandelingsprogramma's 
uit effectiviteitsoverwegingen eigenlijk 
niet aan een bepaalde maximumtermijn 
gebonden kunnen worden, zodat de 
administratie de macht Icrligt over het 
tijdstip van vrijlating te beslissen. 

Nog een vervelend gevolg van de behan-
delingsopvatting is, dat als men eenmaal 
de oorzaken van bepaalde delicten 



gevonden heeft, men niet alleen delin-
quenten, maar evengoed alle potentiele 
delinquenten kan gaan behandelen. 

Toerekenbaarheid, ontoerekenbaarheid 
en behandeling 

Het Engelse recht gaat uit van het prin-
cipe van de individuele verantwoordelijk-
heid, maar kent wel een aantal strafuit-
sluitingsgronden. In dit verband wordt 
een onderscheid gemaakt tussen twee 
soorten delinquenten. 
Ten eerste zijn er de burgers, die overigens 
competent zijn, maar de wet onopzette-
lijk of onder druk van externe omstan-
digheden hebben overtreden. 
Ten tweede zijn er de mensen die 
onbekwaam zijn de verantwoordelijkheid 
voor hun daden te dragen. De eerste 
groep kan worden ontslagen van rechts-
vervolging in de overtuiging dat zir wel 
niet zullen recidiveren. De tweede 
wordt gezien als een groep potentiele 
overtreders, die ter beschenning van de 
maatschappij wordt gedetineerd en 
behandeld. De normale delinquent komt 
na de vastgestelde termijn vrij, de 
geestelijk gestoorde pas als de staat er 
zeker van is, dat hij geen delicten meer 
zal begaan. Veel sociale wetenschappers 
geloven er niet in dat straf de delinquen-
ten tot normconform gedrag kan bren-
gen. Het effect van straf is vaak negatief 
en als de delinquenten weer in hun oude 
omstandigheden terugkeren zal de 
neiging tot recidiveren nog even groot 
zijn. 

De sociale wetenschappen: psychologie 
en geneeskunde 

Het aantal delicten met een puur me-
disch-organische oorzaak is gering. 
De fysiologisch georienteerde psycholo-
gie is er op uit gedragspatronen in schei- 

kundig-fysiologische termen te verkla-
ren. Er zijn vele psychologische verlda-
ringen van het begrip bewustzijn, maar 
een belangrijke groep psychologen is van 
mening dat de menselijke afweging en be-
sluitvorming in deterministische zin 
worden bepaald door aangeleerde gedrags-
patronen. Men gaat uit van een `ontwik-
kelingsmoder dat door complexe, maar 
aantoonbare regels wordt beheerst. Die 
regels vormen de basis voor psycholo-
gische therapieen, die zich richten op 
het geestelijk en uiterlijk functioneren. 
De autonomie van het individu wordt 
ontkend. Weigert het individu een be-
handeling, dan is het in deze opvatting 
nit rechtvaardigheid en ter beveiliging 
van de maatschappij geboden hem op te 
sluiten. 

Psycho-analytische en verwante theo-
rieen 

Psycho-analyse wil aantonen dat gedrag 
voortkomt uit onbewuste motieven en 
tracht, door betekenis te verlenen aan 
schijnbaar onbetekenende symptomen, 
het individu in staat te stellen de bewuste 
controle op zijn gedrag te herwinnen. De 
dialoog met de delinquent staat hier 
voorop en hij wordt niet als een object 
behandeld. Niettemin kan met behulp 
van psycho-analytische technieken voor-
bij worden gegaan aan het bewustzijn van 
het individu en kan worden getracht zijn 
persoon volledig te reihterpreteren. Dit 
soon behandelingsmethoden kan worden 
gebruikt als een meer geraffineerd wapen 
om het individu tot confonniteit te 
dwingen. 

Sociologie 

Net zoals bij de psycho-analytische 
benadering tracht de sociologie die ele-
menten uit iemands situatie naar boven te 
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halen, die belemmerend op zijn gedrag 
werken, maar waarvan het individu rich 
niet altijd bewust is. 
Het is duidelijk geworden, dat bepaalde 
belemmeringen tot criminaliteit kunnen 
leiden, maar ook dat criminaliteit niet 
het enige of onvermijdelijke resultaat is. 
Wanneer criminaliteit wel het gevolg is, 
dan is dat eerder te verldaren uit externe 
dwang dan innerlijke drang. In termen 
van toerekenbaarheid pleit dit voor een 
behandeling die niet op hervorming van 
het individu maar op hervorming van de 
hem bepalende sociaal-economische om- 
standigheden is gericht. Het is de taak van 
de socioloog die omstandigheden voor 
de rechter te verduidelijken, maar de 
rechter moet uitmaken of dit van invloed 
is op de strafbaarheid van de verdachte. 
Het gaat om de vraag wat de delinquent 
anders had kunnen doen, wilde hij ern-
stige vorrnen van deprivatie (dood, honger, 
scheiding van zijn verwanten) vermijden. 
Het kan zijn dat een delinquent zich best 
volgens de rechtsregels zou willen gedra-
gen, als hij daar maar toe in de gelegenheid 
verkeerde. Wanneer de omstandigheden 
dat laatste niet toestaan, dan wijst dat op 
de noodzaak van maatschappelijke her-
vormingen. 

De sociale wetenschappen en toereken-
baarheid 

De sociologische benadering van het be-
grip toerekenbaarheid laat de hervormen-
de en humanitaire aspecten van het begrip 
behandeling onverlet zonder overigens 
inbreuk te maken op de eigen verantwoor-
dellilcheid. Zij doet dit door de aandacht 
te richten op maatschappelijke hervor-
mingen als middel om delinquenten zich 
volgens de rechtsregels te doen gedragen. 
De psychologische invalshoek is meer 
problematisch voorzover die gericht is 
op behandeling onder dwang. Inzoverre 
de psychologische behandeling de afbre- 
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kende werking van detentie onderkent 
en extra- in de plaats van intra-murale 
behandeling voorstaat is ze welkom. 
De groep delinquenten die de meeste 
problemen geeft, is die bij welke langdu- 

maatschappelijke ontwrichting teza-
men met geestelijke afwijkingen inade-
quaat functionerende recidivisten hebben 
opgeleyerd. Flier kan men de nadruk leg-
gen op het veranderen van de maatschap-
pelijke omstandigheden en een extra-mu-
rale behandeling in het trader waarvan 
diverse soorten opleiding en training be-
schikbaar zijn. 

Om de eigen verantwoordelijkheid intact 
te laten is de sociaal-wetenschappelijke 
benadering alleen aanvaardbaar inzoverre 
die zich duidelijk richt op zaken die een 
beperking vormen voor het gedrag en 
psychisch functioneren van de delinquent. 
Als de punitieve aspecten van de straf 
kunnen worden verminderd en de 
autoritaire en manipulatieve kanten van 
behandeling kunnen worden vermeden, 
dan kunnen de omstandigheden en de 
mogelijkheden van de delinquent in gun-- 
stige zin beihyloed worden, zonder dat 
men zijn autonornie ontkent of terugvalt 
op een vergeldingsstrafrecht. 
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Literatuuroverzicht 

Algemeen 

574 
Lehr, U. Die Rolle der Mutter far die 
Entwicklung des Kindes-iiberbewertet oder 
unterbewertet. 
Zentralblatt fiir Jugendrecht und Jugend-
wohlfahrt, 62e jrg., nr. 10, oktober 1975, blz. 
413-420 (B.R.D.). 

Algemeen wordt aangenomen dat de rot van de 
ouders in de eerste levensjaren van het kind 
bepalend is voor de vorming van de persoon-
lijkheid. Volgens de schrijver werd daarbij 
vroeger de wijze waarop de orale bevrediging 
plaatsvond (borst- of flesvoeding) vooral 
benadrukt. Tegenwoordig staat echter het totale 
interactie proces tussen moeder en kind meer in 
de belangstelling. De auteur geeft aan dat de 
voortdurende aanwezigheid van de moeder geen 
garantie behoeft te zijn voor een harmonische 
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. 
Dit blijkt namelijk voor de geestelijke, emotio-
nele en sociale ontwikkeling minder belangrijk 
te zijn. Wel belangrijk is, volgens de auteur, het 
juiste en gedifferentieerde reageren van de vader, 
moeder of andere personen in de naaste omge- 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

Uitleen van tijdschriften 

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

ving op de verschillende gedragingen van het 
kind. Om hiertoe in staat te zijn dienen de 
ouders zich te bekwamen in hun rot. Zo kan de 
moeder door middel van 'gezinspolitieke' 
maatregelen geholpen worden haar taak ten 
opzichte van het kind beter te verrichten. Dd 
auteur besluit met te benadrukken, dat de 
sociale functie van de man en de vrouw een 
kritische toetsing behoeft, teneinde tot een 
gelijkwaardige rot in de opvoeding en verzorging 
van het kind te kunnen komen. 

575 
Velarde, A. J. Becoming prostituted. 
The British journal of criminology, 15e jrg. nr . 
3, juli 1975, blz. 251-263 (G.B.). 

Hoe bouwt een 'masseuse' haar eigen identiteit 
op? Achtereenvolgens worden beschreven haar 
entree in het beroep, het ontdekken van de 
inhoud van het beroep, de periode van over-
wegen, het krijgen van het etiket van 
prostituee en de reactie van de masseuse op 
dat etiket. Vijftien prostituee's, twee echtgeno-
ten en vier ei.gengen van massage-instituten 
werden geffiterviewd. 
Met literatuuropgave. 
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Strafrecht en strafrechtspleging 

576 
Argent°, N. D. Brevi note sulla delazione 
anoninza. (Korte opmerkingen over de 
anonieme aangifte) 
La giustizia penale, 80e jrg., nr. 5/6, mei/juni 
1975, blz. III 333-342 (I.). 

De anonieme aangifte is een schriftelijk stuk 
dat niet is ondertekend en dat beschuldigingen 
eventueel aanwijzingen en waarschuwingen 
over een misdrijf bevat. Als zodanig is bet niet 
gelijk aan kennisgeving van een misdrijf en het 
kan dus geen vervolging en eventueel eon 
strafproces op gang brengen, noch geldt het in 
een proces als bewijsstuk waarop een vonnis 
kan worden gebaseerd. Het kan echter wel 
waarde en nut hebben voor het recherche-werk 
van de politic; deze kan het met zijn verdere 
bevindingen doorgeven aan het 0.M.; het O.M. 
kan het negeren. Afgezien van deze gegevens 
!open de meningen over de anonieme aangifte 
zeer uiteen. 

577 
Clarke, M. J. The impact of social science on 
conceptions of responsibility. 
British journal of law and society, 2e jrg., nr. 1, 
zomer 1975, blz. 3244. 

In de rechtswetenschap is een traditioneel 
uitgangspunt, dat de burger voor zijn eigen 
daden verantwoordelijk is. Tenzij hi] ontoe-
rekenbaar verklaard wordt, wordt hij in over-
eenstemming met de ernst van het delict gestraft. 
In de sociaal-wetenschappelijke gedachtengang 
echter wordt aan het recht een controle-functie 
toegedacht. De straffen worden niet aangepast 
aan bet delict, maar aan de dader. Het gaat 
hier Met in de eerste plaats om de verantwoor-
delijkheid voor, maar om de oorzaak van het 
delict; de aandacht is gericht op het beinvloeden 
of wegnemen van deze oorzaken. De schrijver 
gaat uitvoerig in op het voor en tegen van de 
beide opvattingen. 
Met literatuuropgave. 
ten uitgebreide weergave van dit artikel is te 
vinden op blz. 455458. 

578 
Gossett, J. F. Exclusion of unconstitutionally 
seized evidence at the preliminary hearing. 
The journal of criminal law and criminology, 
66e jrg., nr. 2, juni 1975, blz. 135-149 (U.S.A.). 

Moeten bewijzen, die verkregen zijn in strijd met 
constitutionele rechten, buiten het voorlopig 
verhoor gehouden warden? Door de federale 
staten worden voor dit probleem verschillende 

• plossingen aangedragen. Aangezien nog geen 
uniforme richtlijn aan de staten voorgelegd kan 
worden, acht de schrijver het vooralsnog de 
beste benadering als men afgaat op wat volgens 
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plaatselijke ervaring als meest geschikte oplos-
sing gezien wordt. 
Met literatuuropgave. 

579 
Goudsmit, W. Len drieluik over strafrecht en 
psychiatric. 
Delikt en delinkwent, 5e jrg., nr. 6, juin 1975, 
blz. 351-365 (N.). 

Het binnen korte tijd verschnnen van eon drie-
tal lezingen over een raakvlak van de psychiatrie 
en de strafrechtspleging vormt voor de 
schrijver de aanleiding deze lezingen naast 
elkaar samen te vatten en van commentaar te 
voorzien. Eerst pat hi] in op de openbare les 
van Oomen 'De terbeschikkingstelling op de 
keper beschouwd'. Hij is het niet eens met diens 
opvatting dat de gevaarlijk psychisch afwijkende 
delinkwent beter onder de zorg van het 
ministerie van milieuhygiene en volksgezond-
heid kan ressorteren. Uit de openbare les van 
Nieboer 'Straf en maatregel' benadrukt de 
auteur de uitgesproken voorkeur voor een 
duidelijk onderscheid tussen de straf, de 
maatregel en de voorwaarde. De derde lezing 
die door hem wordt samengevat is 'Torens van 
Babel, de toekomstige relatie tussen psychiatric 
en strafrechtspleging' van De Smit. Ook alt deze 
lezing licht de schrijver de verschillende 
stellingen en plaatst ze naast die van de overige 
sprekers. Hi] besluit met te benadrukken dat 
de verschillende denkbeelden aanleiding geven 
om zeer voorzichtig te zijn met het aanbrengen 
van ingrijpende veranderingen in de maatregel 
van t.b.r. op dit moment. 
Met literatuuropgave. 

580 
Holterman, T. Funktionele miljeutheorie van 
het recht. 
De as, 3e jrg., nr. 17, september/oktober 1975, 
blz. 1-12 (N.). 

Na lets verteld te hebben over de strafrechts-
juriste Clara Meijer Wichmann (1885-1922) 
koppelt de schrUver de milieutheorie van het 
recht, waarvan zij aanhanger was, aan de 
functionele theorie van Ter Heide. Hij geeft 
hiertoe eerst van beide theorieen een 
beschrijving. Volgens de schrijver is het de 
maatschappij die de materiele regels maakt en 
het etiket 'deviant' opplakt. Hier raakt volgens 
hem de politieke milieutheorie van Meijer 
Wichmann z'a nauw am de neutrale functionele 
theorie van Ter Heide, dat hij dit als kern aan-
neemt van een functionele milieutheorie. 
In aansluiting op het artikel volgen enkele 
stellingen en korte artikelen van Meijer 
Wichmann. 

581 
Hudson, J., B. Calaway, W. Henschel e.a. 
Diversion programming in criminal justice: 
the case of Minnesota. 



Federal probation, 34e jrg., nr. 1, maart 1975, 
blz. 11-19 (U.S.A.). 

De discretionaire bevoegdheid om wetsover-
treders geheel of gedeeltelijk buiten het straf-
rechtelijk systeem te houden krijgt volgens de 
schrijver steeds meer aandacht. Dit feit heeft 
hem ertoe bewogen om vier programma's van 
afdoening in een vroeg stadium, zoals die 
worden toegepast in Minnesota, te beschrijven 
en te analyseren. Deze afdoeningen spelen 
zich af op het niveau van de politie, het 
Openbaar Ministerie, de rechter en de Parole 
Board (commissie die beslist over voorwaarde-
lijke invrijheidstelling). 

582 
Newman, G. Theories of punishment 
reconsidered: rationalisations for removal. 
International journal of criminology and 
penology, 3e jrg., nr. 2, mei 1975, blz. 163-182. 

Volgens de schrijver zijn strafrechtstheorieen 
niet zozeer echte theorieen alswel rationalisaties 
die ten grondslag liggen aan de centrale reactie 
van de maatschappij op deviant gedrag: het 
verwijderen en afzonderen van de deviante 
persoon door deze in staat van gevangenschap 
te brengen. Strafrechtstheorieen worden 
slechts gezien als oplossingen met betrekking 
tot wat er gedaan kan worden met de 
delinquente of deviante persoon, zonder dat 
men zich afvraagt of het gebruik van straffen 
op zich wel gerechtvaardigd is. De auteur 
bespreekt een vijftal bestaande straftheorieen 
die naar zijn mening alle aan deze tekortkoming 
lijden. 
Met literatuuropgave.. 
Van dit artikel is een uitgebreidere weergave tc 
vinden op blz. 440-443. 

583 
Piret, J. M. La rencontre du citoyen et de la 
justice penale. 
Revue de droit penal et de criminologique, 55e 
jrg., nr. 8, mei 1975, blz. 661-681 (B.). 

Het overheersende beeld bij het publiek van de 
strafrechtspraak is dat de rechters te lank-
moedig zijn, het strafrechtssysteem niet 
iedereen gelijke kansen biedt, maar vooral dat 
het te ingewikkeld is, moeilijk toegankelijk is 
en te traag werkt. Voor de informatie over het 
systeetn is het publiek aangewezen op de massa-
media die bepaalde beeldvervormingen nog 
versterken. Nochthans zijn de meeste bezwaren 
terecht: de toegankelijkheid zou vergroot 
kunnen worden en de procedures vereenvoudigd, 
de atmosfeer van de rechtszitting en de 
juridische terminologie zouden aangepast 
moeten worden aan de betrokkenen. Het 
strafrecht zal zich derhalve moeten aanpassen, 
maar de behoefte aan een strafrechtelijk 
ingrijpen om de grens tussen sociaal aanvaard-
baar en onaanvaardbaar gedrag vast te stellen, 
blijft bestaan. 

584 
Proposed changes in presentence investigation 
report procedures. 
The journal of criminal law and Criminology, 
66e jrg., nr. 1, maart 1975, blz. 56-68 (U.S.A.). 

Het voorlichtingsrapport wordt in de Verenigde 
Staten opgesteld door de reclasseringsdienst ten 
behoeve van de rechter nadat de verdachte 
schuldig is verklaard. Het geeft informatie op 
grond waarvan de rechter het vonnis kan 
uitspreken. Momenteel is er een discussie 
gaande over de vraag of de inhoud van dit 
rapport aan de verdachte en/of zijn advocaat 
bekend mag worden gemaakt. Zowel voor- 
als tegenstanders van openbaarmaking dragen 
argumenten aan die enerzijds ontleend zijn aan 
grondwettelijke zaken en anderzijds naar voren 
worden gebracht uit het oogpunt van een 
strategic ten aanzien van verdachte, het publiek, 
de rest van de rechterlijke macht en dergelijken. 
In dit artikel worden voornamelijk empirische 
gegevens aangehaald, die pleiten voor open-
baarheid. Ook een aantal justiti6le commissies 
hebben voorstellen gedaan, die in meer en 
mindere mate een openbaarmaking van het 
rapport aan verdachte en/of zijn advocaat 
beogen. Uiteindelijk is er een amendement 
voorgesteld op de huidige wettelijke regeling, 
waarin primair wordt uitgegaan van de flood-
zaak tot openbaarheid. De kritiek, zoals in het 
artikel hierop naar voren wordt gebracht, 
heeft betrekking op de ruime mate van vrijheid 
van de rechter om de mate van openbaarheid 
tot een minimum te beperken. 
Met literatuuropgave. 

585 
Rfiter, C. F. Een Lex Baader-Meinhof'? 
Delikt en delinkwent, 5e jrg., nr. 6, juni 1975, 
blz. 327-350 (N.). 

In zijn artikel gaat de auteui na of de wets-
wijzigingen in Duitsland, die samenvielen met 
het proces tegen leden van de Baader-Meinhof 
groep, een stuk gelegenheidswetgeving vorrnen. 
Hiervoor beoordeelt hij de consequenties van 
deze wijzigingen op lange termijn en zet zich af 
tegen de beschouwingen over deze wetswijzigin-
gen van Bakker-Schut. De wetswijzigingen 
moeten naar zijn mening beoordeeld worden in 
de context van de wet in Duitsland. Het 
ontbreken van een bepaalde regeling in 
Nederland maakt die regeling nog niet overbodig 
of ontoelaatbaar. Het voorschrift met 
betrekking tot het aantal gekozen raadsleden en 
het verbod van een gemeenschappelijke raads- • 
man acht hij niet onaanvaardbaar. De uitslui-
tingsregeling van raadsleden kan volgens hem 
niet in elk opzicht de toets der kritiek door-
staan. Gelet op de aanleiding kan er wellicht 
van een Lex Baader-Meinhof gesproken worden, 
maar gelet op de inhoud van de wet ech ter 	: 
eerder van een lex imperfecta. 
Met literatuuropgave. 
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586 
Spizuoeo, R. La delinquenza e la revisione delta 
Costituzione. (Criminaliteit en herziening van 
de grondwet) 
La giustizia penale, 80e jrg., nr. 5/6, mei/juni 
1975, blz. III 344-346 (I.). 

De schtijver stelt dat de grondwet, waarvan de 
eerste artikelen de vrijheden van de mens en de 
burger garanderen, indirect de criminaliteit in de 
hand kan werken, deze in elk geval niet tegen-
gaat. Hij spitst deze stelling toe op de 
gebrganiseerde misdaad en toont er zich een 
voorstander van dat de staat in deze het 
algemeen welzijn laat prevaleren boven de 
vrijheden van degenen die de georganiseerde 
misdaad bedrijven. Toen de huidige grondwet 
werd opgesteld, kon men zoiets als de Mafia 
niet voorzien. Nu zou de schrijver daarin 
bepalingen opgenomen willen zien dat voor 
deze categorie misdadigers de grondrechten bij• 
gerechtelijke uitspraak kunnen worden 
opgeschort, dat zij buiten de wet kunnen 
worden gesteld. Behalve de rechter zou ook de 
politie in deze grotere bevoegdheden moeten 
krijgen. 

587 
Strass, E. Zentrale Ermittlungen des Bundes-
kriminalamtes gegen organisierte Formen der 
Kriminalitat. 
Kriminalistik, 29e jrg., or. 4, april 1975, Na. 
145-151 (B.R.D.). 

Op het gebied van de strafvervolging heeft de 
'Bundeskriminalamf een taak als het gaat om 
internationaal georganiseerde onwettige handel 
in wapens, munitie of springstoffen; internatio-
naal georganiseerde onwettige handel in 
verdovende middelen en internationaal 
gcorganiseerd vervaardigen en in omloop 
brengen van vats geld. Er wordt beschreven 
waaraan mogelijke daders in cen vroeg stadium 
herkend kunnen worden en de werkwijze en 
maatregelen warden bespoken die men tegen 
hen kan nemen. 

Criminologie 

588 
Amersfoort, .1. M. M. van en W. E. Biervliet. 
Criminaliteit van mind erheden. 
Intermediait, I le jrg. or. 36,5 september 
1975, blz. 1-7 en 25 (N.). 

Bestudering van de criminaliteit van minder-
heden kan een tegenwicht bieden aan stereotype 
uitspraken over die groepen en bijdragen tot de 
kennis van hun sociale positie en de ontwikke-
ling daarvan. In Nederland verdienen in d it 
verband vooral de Molukkers en Surinamers 
de aandacht. De schrijver meet hun criminaliteit 
af aan het aantal onherroepelijke veroordelingen. 
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Bij de Molukse minderheid valt het praktisch 
ontbreken van crimineel gedrag bij vrouwen op 
en het zeer jeugdige karakter van de criminaliteit 
bij mannen. Dit laatste kan worden verklaard 
door de leeftndsopbouw van de Molukse 
bevolking. In de bestreken periode zijn de 
leeftijdscategorieen onder de 20 jaar sterk 
oververtegenwoordigd. De criminaliteit wordt 
gekenmerkt door het grote aandeel van de 
agressieve delicten en binnen de vermogens-
delicten doot het aandeel van de gekwalificeerde 
diefstal. In de veroordelingen van Surinamers 
valt het grote aandeel van de vrouwen op. Bij 
de criminaliteit van Surinaamse mannen nemen 
agressieve delicten geen belangrijke plaats in, 
terwij1 de vermogensdelicten een relatief mild 
karakter hebben. Ook hier biedt de leeftijds-
opbouw een belangrijke verklaring voor het 
betrekkelijk grote aantal veroordelingen. Eon 
opvallende karakteristiek van de Surinaamse 
criminaliteit is de sterke band met de werkloos-
heid. In 1972 had van de veroordelingen van 
mannen inzake het Wetboek van Strafrecht 
tweoprocent op Surinarners en eveneens twee 
procent op Molukkers betrekking. Ala de 
burger bedreigd wordt, dan toch niet in het 
bijzonder door de minderheidsgroepen die in 
het gehele verschijnsel criminaliteit zo'n 
beperkte rol spelen. 
Met statistieken en literatuuropgave. 	31 

589 
Antilla, I. La politique scandinave actuelle en 
matiere de criminologie et de controle de In 
delinquance. 
Revue de droit penal et de criminologie, 55e 
jrg., nr. 8, mei 1975, Hz. 687-700 (B.). 

De schrijfster bespreekt de algemene tendenzen 
van bet wetenschappelijk onderzoek op 
criminologisch terrein en het toegepaste crimi-
ncic beleid van de Skandinavische Ianden. 
Afgezien van de versa illende accenten die de 
drie landen leggen in hun wctenschappelijk 
onderzoek, hebben zij gcmeen dat het 
onderzoek zeer vaak meer op het gedrag van 
de autoriteiten dan op dat van de delinquenten 
is gericht, dat het nuttig effect van eon 
onderzoek benadrukt wordt en dat aan 
kostenaspectcn van nieuwe maatregelen 
grote aandacht wordt bestecd. Gemeenschap-
pelijk onderzoek vindt plaats via de 
Skandinavische Dienst van Wetenschappelijk 
onderzoek. Het criminele beleid in de drie 
landen is de laatste jaren vooral gericht 
geweest op hervorming van het gevangenis-
wezen en in samenhang hiermee op het 
terugdringen van vrijheidsstraffen ten gunste 
van niet-vrijheidsbenemende sancties, zoals 
geldboetes. Voorts is ecn verschuiving in de 
strafbaarstelling van gedragingen waar to 
nemen: sommige gedragingen warden 
gedecriminaliseerd of in leder geval 
gedepenaliseerd, terwij1 ander gedrag juist 
strafbaar gesteld word I. 



590 
Baldwin, J. British areal studies of crime: an 
assessment. 
The British journal of criminology, 15e jrg., 

3, juli 1975, blz. 211-227. (G.B.). 

De schrijver gaat na, welke vooruitgang het 
op de ruimte gerichte criminologisch onder-
zoek sinds de tweede wereldoorlog in 
Engeland geboekt heeft. Hij bespreekt studies, 
die incidenteel de nadruk op de ruimte leggen, 
die het ruimtelijk onderzoek als op zichzelf 
staand doel zien, en die het ruimtelijk onder-
zoek als een middel tot een doel zien. De 
auteur geeft de richting aan die volgens hem 
gevolgd moet worden bij toekomstig 
onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

591 
Banks, C., E. Maloney en H. D. Willcock. 
Public attitudes and the penal systems. 
The Britisch journal of criminology, 15e jrg., 
nr. 3, juli 1975, blz. 228-240 (G.B.). 

De schrijvers doen verslag van een onderzoek 
onder 2846 personen tussen 21 en 69 jaar in 
Engeland en Wales. Aan hen werden vragen 
voorgelegd over de oorzaak van misdrijven, 
de toename van de misdadigheid en mogelijk-
heden om die te doen afnemen, de ernst van 
misdrijven, de rechtbanken, het vonnis, 
eigenschappen van gewoonte-misdadigers, 
gevangenissen en gevangenen, mogelijke 
overtreders en slachtoffers. De antwoorden 
op de vragen werden gerangschikt naar 
leeftijd, geslacht, sociaal-economische status, 
opleidingsniveau en woongebied. De auteurs 
trekken een vergelijking tussen de resultaten 
uit dit onderzoek en die uit andere 
onderzoekingen in Engeland en Amerika. 

592 
Bridges, G. S. en N. S. Lisagor. Scaling 
seriousness: an evaluation of magnitude and 
category scaling techniques. 
The journal of criminal law and criminology, 
66e jrg., nr. 2, juni 1975, blz. 215-221 
(U.S.A.). 

De gegevens voor het onderzoek, waarvan in 
dit artikel sprake is, werden ontleend aan een 
analyse door een der auteurs van de beoorde-
ling van de ernst van delicten en de 
achtergrond van de respondent. Aan de 
'magnitude estimation scale'werden 158 
studenten onderworpen, aan de 'category 
scale' 58. Het blijkt dat beide technieken een 
zelfde schatting geven van de ernst van 
delinquent gedrag. De schrijvers achten beide 
methoden geschikt maar vinden wel, dat 
zowel de ene als de andere nog nader moet 
worden uitgetest. 

593 
Ferracuti, F. en G. Newman, I reati violenti 

dal punto di vista criminologico. (Gewelds-
misdrijven uit criminologisch gezichtspunt) 
Quaderni di criminologia, 17e jrg., nr. 1, 
januari/maart 1975, blz. 3-54 (I.). 

Geweldscriminaliteit is moeilijk te definieren, 
moeilijk te meten en al even moeilijk te 
beoordelen. De auteurs gaan uit van 
Noord-Amerikaanse gegevens en definities 
en komen tenslotte tot eigen conclusies. Zij 
brengen daarbij verschillende variabelen in het 
geding zoals geslacht, leeftijd en ras, maar zien 
die niet als onafhankelijke, volledige en 
vaststaande categorieen. Bij de beschouwing 
van dit alles stellen zij dat de beoordeling ervan 
samenhangt met het normenstelsel van een 
cultuur en de waarde die men daarin hecht aan 
het menselijke leven en aan bezit. Waar twee 
culturen naast elkaar bestaan, en zeker wanneer 
een van deze twee wordt gevormd door een 
sociaal-economisch minder bevoorrechte 
groep, ontstaan er conflicten en agressiviteit, 
zeker in de overbevolkte arm wijken van grote 
steden. De agressie richt zich vaak tegen leden 
van de eigen (sub)cultuur of de naaste familie-
leden. In deze subcultuur is agressief en 
gewelddadig optreden een betrekkelijk normaal 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 

594 
Figlio, R. M. The seriousness of offenses: an 
evaluation by offenders and nonoffenders. 
The journal of criminal law and criminology, 
66e jrg., nr. 2, juni 1975, blz. 189-201 (U.S.A.). 

De schrijver bekijkt of veroordeelde overtreders 
en personen die geen overtreding hebben 
begaan de ernst van een aantal delicten op 
dezelfde manier waarderen wat betreft rang-
schikking van het misdrijf, het absolute en 
relatieve gewicht dat aan elk misdrijf gegeven 
moet worden en de mate van consensus over 
de ernst van elk misdrijf. In het onderzoek 
werden 717 overtreders betrokken en 216 
studenten. Evenals in het onderzoek van Sellin 
en Wolfgang werden een 'category scale' en 
een 'magnitude scale' gebruikt. 
Met literatuuropgave. 

595 
Junger-Tas, J. Quelques reflexions sur la 
recherche criminologique en Belgique. 
Revue de droit penal et de criminologie, 
55e jrg., nr. 8, mei 1975, blz. 701-719 (B.). 

De wetenschappelijke onderzoeker op 
criminologisch terrein in Belgie bevindt zich 
volgens de schrijfster in een identiteitscrisis. 
Moet criminologie bedreven worden binnen 
het systeem of daarbuiten? Een criminologie 
binnen het systeem houdt zich niet bezig met 
(de uitgangspunten van) het systeem, maar 
probeert de problemen die het systeem 
opwerpt te onderzoeken, terwijl criminologie 
buiten het systeem ook het systeem zelf als 
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'onderzoeksfahig' beschouwt. Naast doze 
tegenstelling speelt bovendien de orientatie van 
het onderzoek een rol in de discussies: moet 
doze positivistisch zijn of fenomenologisch en 
interachonistisch? 

596 
ICreuzer, A. Schiderbefragungen zur Delinquenz. 
Recht der Jugend und des Bildungswesens, 
23e jrg., nr. 8, augustus 1975, blz. 229-224 
(B.R.D.). 

De auteur bespreekt achtereenvolgens de 
betekenis van het ondervragen van scholieren 
in het kader van anderzoek naar niet-geregis-
treerde criminaliteit en zijn onderzoek onder 
5169 Hamburgse scholieren. Hij vermoedt dat 
onder jeugdigen, die bij de politie extra opval-
len, meer delinquent gedrag wordt geconsta-
teerd dan bij anderen en dat bij hen 
vaker criminogene voorwaarden aangetroffen 
worden. Op grand van de resultaten concludeert 
de schrijver dat criminologen die zich bezig 
houden met crimineel gedrag ander jeugdigen, 
zich voortaan meer moeten concentreren op 
opvoedings- en socialisatiepatronen in de 
puberteit en de prepuberteit. 
Met literatuuropgave. 

597 
Lutz, P., en R. Leu. Alkohol und Verkehrs-
unale. 
Blutalkohol, 12e jrg., nr 2, maart 1975, 
blz. 116-135 (B.R.D.). 

De schrijvers willen een schatting geven van het 
werkelijke aandeel van onder invloed van 
alcohol veroorzaakte ongelukken. Zij tonen 
aan, via eon onderzoek in Zwitserland onder 
1000 in een ziekenhuis opgenomen slachtoffers, 
dat mecr dan 40 procent van de bestuurders, 
die betrokken raken in ongelukken met 
verkeersdoden en zwaargewonden, ander 
invloed van alcohol reden. Voor minder zware 
ongevallen is dit 30 procent. Om te weten wat 
het aandeel is van alcohol als oorzakelijke 
factor bij het vaerkomen van ongelukken, 
moot behalve het alcoholgehalte van de 
betrokkenen ook het alcoholgehalte bekend 
zijn van die verkeersdeelnemers die onder 
mogelijk gelijke omstandigheden rijden, maar 
niet bij een ongeluk betrokken taken. Met 
behulp van buitenlandse onderzoekingen 
worden schattingen gegeven voor Zwitserland. 
Dit aandeel is 24 procent bij ongclukken met 
verkeersdoden en zwaargewonden, 14 procent 
bij ongelukken met lichtgewonden en 11 
procent bij alleen materiele schade. 
Met literatuuropgave. 

598 
Mack, J. A. Le criminal dangereux et normal. 
Revue de science criminelle et de droit penal 
compare, nr. 2 april-juni 1975, blz. 497-511 
1F ). 
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De schrijver richt zijn aandacht op eon grote 
groep beroepsmisdadigers in en rond Glasgow 
in Schotland on onderzoekt het gebruik van 
geweld door deze groep. Hoewel het aandeel 
van de geweldsmisdrijven van de groep in het 
totaal van alle geweldsmisdrijven in de regio 
niet erg belangrijk is, zijn doze toch wel 
verantwoordelijk voor eon hoog criminaliteits-
cijfer bij de onderzochte misdadigers. Het 
geweld is vaak gericht op mensen binnewhet 
criminele milieu en speelt een function* rol 
in doze subcultuur in die zin dat het geweld 
welbewust en gedoseerd gebruikt wordt om de 
belangen en de p051 tie van de beroepsmisdadi-
ger to beschermen. 

599 
Minor, W. W. Skyjacking crime control models. 
The journal of criminal law and criminology, 
66e jrg., nr. 1, maart 1975, blz. 94-105 
(U.S.A.). 

Pogingen am vliegtuigkapingen ander controle 
to krijgen worden sinds 1968 in de Verenigde 
Staten ondernomen. Aan de hand van 
kaping-beschrijvingen schetst de auteur eon 
beeld van de verandering in de aard van de 
maatregelen. Eerst was men or voornamelijk 
op uit door oplegging van zware sancties 
potentiate kapers af to schrikken. Dit block 
goon effect to hebben: het totale aantal 
pogingen tot vliegtuigkaping verminderde 
niet. Men ging over op maatregelen, die pas 
na het plegen van het misdrijf werden 
ingevoerd. Ook dit zogenaamde rehabilitatie-
model block niet effectief to zijn. Hierna 
voerde men preventieve maatregelen in, 
waardoor de mogelijkheid am een vliegtuig— J o3 
to bereiken on vervolgens to kapen tot eon 
minimum beperkt word. Doze strategic leidde 
tot eon duidelijke afname in het aantal 
succesvolle kapingen. Drie gevallen wijzen 
crop, dat preventie niet werkt bij kapingen 
door good georganiseerde, op politieke 
gronden gemotiveerde of uiterst wanhopige 
personen. Bekijkt men het financiele 
rendement van preventieve maatregelen tegen 
vliegtuigkapingen, dan blijken de meeste 
kapingen relatief weinig schade teweeg to 
brengen tegenover de kosten, die het voor-
Icemen ervan bedragen. Hier staat echter 
tegenover, dat preventiemaatregelen bij 
uitstek effectief zijn in het bestrijden van 
kapingen. Sociale kosten hebben betrekking 
op de inbreuk, die men doet op het priveleven 
on de rechten van de passagiers. Klach ten 
hierover komen echter slechts van zakenlieden, 
die veel oponthoud ondervinden on van perso-
nen, die het oneigenlijk gebruik van de controle 
op passagiers aanvechten. Vaak warden 
bij zo'n controle namelijk wel arrestaties 
verricht; niet voor ongeoorloofd wapenbezit 
maar voor zaken als het bezit van verdovende 
middelen. 
Met literatuuropgave. 
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600 
Moseley, W. H. and M. H. Gerould. Sex and 
Parole, a comparison of male and female 
parolees. 
Journal of criminal justice, 3e jrg., nr. 1, 
voorjaar 1975, blz. 47-57 (U.S.A.). 

De schrijvers hebben een vergelijkend onder-
zoek gedaan naar mannelijke en vrouwelijke 
voorwaardelljk in vrijheid gestelde delinquenten 
met betrekking tot een drietal hoofdfactoren: 
persoonlijke kenmerken, detentie-periode, en 
resultaat van de voorwaardelijke invrijheid-
stelling (parole). Het ging hierbij om alle 
vrouwelijke parolees (1573) en een a-selecte 
steekproef van 1619 mannelijke parolees, die 
in 1970 uit gevangenissen in Californie waren 
ontslagen voor een proeftijd van twee jaar. Er 
werd een aantal opvallende verschillen gecon-
stateerd met betrekking tot de aard van het 
misdrijf waarvoor men veroordeeld was, het 
crimineel verleden, de leeftijd van plaatsing in 
de gevangenis, vroeger alcohol- en druggebruik, 
de periode van detentie voorafgaand aan de 
parole en het resultaat van de parole. De 
schrijvers geven verschillende hypothesen om 
hun bevindingen te verklaren. De belangrijkste 
daarvan zijn de hypothese dat niet alle 
deviante rollen gelijkelijk toegankelijk zijn 
voor mannen en vrouwen, en de hypothese dat 
in sommige gevallen vrouwen binnen het 
strafrechtssysteem een voorkeursbehandeling 
genieten. 
Met literatuuropgave. 

601 
Pease, K:, J. Ireson en. J. Thorpe. Modified 
Arne indices for eight countries. 
The journal of criminal law and criminology, 
66e jrg., nr. 2, juni 1975, blz. 209-215 (U.S.A.). 

Onderzoekers in verschillende landen hebben 
getracht in navelging van Sellin en Wolfgang een 
internationaal gewogen misdrijf-indexcijfer 
te ontwikkelen. Normandeau verzamelde de 
resultaten van dergelijke onderzoekingen uit 
acht landen. De auteurs van dit artikel tonen 
aan dat de methode, die Normandeau gebruikt 
heeft om internationale vergelijkingen te maken 
over het oordeel van de ernst van misdrijven, 
niet klopt. 
Met literatuuropgave. 

602 
Petersen, D.M. en P. C. Friday. Early release 
from incarceration: race as a factor in the use 
of 'Shock probation'. 
The journal of criminal law and criminology, 
66e Jrg., nr. 1, maart 1975, blz. 79-88 ‘  (U.S.A.). 

In de staat Ohio (Verenigde Staten) bestaat de 
mogelijkheid voor een gedetineerde vervroegd 
van gevangenisstraf ontslag,en te worden door 
niet eerder dan dertig dagen en niet later dan 
zestig dagen na het ingaan van de straf een 
verzoek hiertoe bij de rechtbank in te dienen. 

Dit wordt 'shock prabation' genoemd. De 
auteurs onderzochten personen, wier verzoek 
wel en wier verzoek niet werd ingewilligd op 
niet wettelijke variabelen als ras, opleiding, 
opleiding vader en woonplaats en op wettelijke, 
variabelen (aanbeveling vanuit de reclassering, 
delict, strafblad, veroordelingen en schuldver-
klaring). Uit de resultaten bleek dat ras en op-
leiding de belangrijkste factoren waren voor het 
al dan niet inwilligen van het verzoek, met dien 
verstande, dat blanken ongeacht hun scores op 
de andere variabelen vaker in aanmerking ko-
men voor 'shock probation' dan kleurlingen; 
hetzelfde geldt voor mensen met een hogere 
opleiding. Nadere analyse van de groep blanken 
en kleurlingen apart toonde aan, dat voor de 
laatste groep het opleidingsniveau de belangrijk-
ste factor was. Bij blanken spelen variabelen 
aLs het delict, opleidingsniveau en vorige arres-
ten ook een belanrijke rol. 
Met literatuuropgave. 

603 
Pinatel, J. L'integration des recherches biologi-
ques et sociologiques en criminologie. 
Revue de science criminelle et de droit penal 
compare, nr. 2, april-juni 1975, blz. 450-456 
(F.). 

Het lijkt voor de hand te - liggen dat er een 
integratie tot stand komt van het biologisch 
en sociologisch onderzoek in de criminologie; 
er vindt immers een voortdurende interactie 
plants tussen het menselijk organisme en het 
milieu. In de praktijk zijn er echter nogal vat 
barrieres, die sociologen en biologen van 
elkaar scheiden. In dit artikel gaat de schrijver 
speciaal in op een geihtegreerd model van 
normaal en abnormaal gedrag. 
Met literatuuropgave. 

604 
Pisapia, G. Terrorismo: delitto politico o 
delitto comune? (Tenorisme: politiek delict of 
gewoon delict?) 
La giustizia penale, 80e jrg., nr. 5/6, mei/juni 
1975, blz. II 257-271 (I.). 

Om de bovenstaande vraag te beantwoorden, 
moet men het begrip terrorisme zo exact 
mogelijk omschrijven. Dit is bijzonder moeilijk 
wegens de gecompliceerdheid van het ver-
schiinsel; ook juridiscli is het nauwelijks.  te 
definieren. De schrijver stelt dat het tot nu toe 
uitsluitend formalistisch is benaderd. Zelf wil 
hij de samenhang onderzoeken tussen uitingen 
van (politiek):terrorisme en de structuur van 
de samenleving waarin het optreedt: ze weer-
spiegelen de tegenstellingen daarbinnen. Wan- 
neer men er van uitgaat dat politieke actie alleen 
met geijkte en geoorloofde middelen kan en 
mag geschieden, is actie via terreur geen poli-
tieke actie en terrorisme daarmee geen politick 
delict. Voor de daders is het vrijwel altijd wel 
politieke actie, die op gang gebracht wordt door 
voor hen onduldbare druk en dwang. Een 
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belangrijk kenmerk van alle politieke terrorisme 
is de publiciteit die het zelf ook zoekt on de 
propaganda die het maakt. De auteur schetst de 
historie van het bcgrip en die van de bestraffing 
van politieke delinquenten; dit alles tiep voor-
lopig uit op twee conventies van de Volken-
bond in 1937. Na 1945 besteedde de U.N.O. 
veel aandacht aan het intemationale terrorisme; 
in 1972 word een conventie aangenomen die 
nationale terreur veroordeelt en het recht van 
onderdrukte volken en zelfbeschikking vast- 
•stelt. Wat terrorisme betreft, besluit de auteur 
met to zeggen dat wij behalve de-uitingen ervan 
ook de daders en hun motieven moot 
beschouwen en onderzoeken. Er dringen zich 
tussen altrufstische en idealistische revolutio-
nairen maar al to gauw gewone criminele 
elementen. 

605 
Riedel, M. Percteved cricumstances, inferences 
of intent and judgments of offense seriousness. 
The journal of criminal law and criminology,. 
66e jrg., nr. 2, juni 1975, blz. 201-209 (U.S.A.). 

Welk effect hebben verschillende percepties van 
de omstandigheden waaronder eon misdrijf plants 
vindt op de beoordeling van de ernst van dat 
misdrijf? De schrijver gaat uit van de hypothese, 
dat de bereidheid van de waarnemer om opzet 
aan de overtreder toe te schrijven, onder ver. 
schillende experimentele voorwaarden sal 
veranderen. Eon experimentele groep bestoltd 
nit 190 studenten, de controle-groep uit 
33 studenten. De belangrijkste conclusie nit het 
onderzock blijkt te zijn dat waarnemers de ernst 
van misdrijven so waarderen, dat het van goon 
belang is of de overneder de dead al dan niet 
opzettelijk pleegde. 

606 
Ross, H. L. The Scandinavian myth; the 
effectiveness of drinking-and-driving legisla tion 
in Sweden and Norway. 
Journal of legal studies, 4e jig., lg. 2, juni 
1975, blz. 285-310 (U.S.A.). 

• 
Volgens de schrijver is or onvoldoende bewijs 
voor de bewering dat de Zweedse en Noorse 
wetten ten aanzien van het onder invloed 
rijden moor dan elders eon afschrikwekkende 
working hebben. Hij omschrijft dit als de 
'Scandinavische mythe'. Van de vier systema-
tische argumentaties die gewoonlijk worden 
aangevoerd als bewijs van eon dergelijk effect 
toont de auteur aan dat goon ervan in staat 
is de geloofwaardigheid van de hypothese vast 
to stollen. Daarom doe t hij self eon time-series 
analyse. Hoewel hij doze methode op zich wel 
geschikt on betrouwbaar acht, kan hij ook 
hiermee de hypothese niet bevestigen. 
Met literatuuropgave. 
Eon uitgebreidere weergave van dit artilvel 
is to vinden op blz. 448-454. 

468 

607 
Steadman, H. .1. en J. Braff. crimes of violence 
and incompetency diversion. 
The journal of criminal law and criminology, 
66e jrg., nr. 1, maart 1975, biz. 73-79 (U.S.A.). 

Het meeste onderzoek in de Verenigde Staten, 
dat tot dusverre het verschil onderzocht in 
delicten begaan door psychisch gestoorde on 
psychisch normale delinquenten, heeft het 
nadeel dat het soort gepleegde delicten niet 
gerelateerd werd am het delict-beeld, dat geldt 
voor de bepaalde staat waarin de delicten ge-
pleegd werden on dat per staat verschillend is 
(den uitzondering hierop is eon onderzoek ge-
houden in de staat Michigan). De auteurs doen 
verslag van eon onderzoek naar verschillen in 
delicten van psychisch gestoorden on van 
pscychisch normalen in de staat New York. 
Na standaardisering wat betreft het algemene 
delictbeeld in de staat New York bleek, dat 	c)1 
psychisch gestoorde delinquenten vaker emsti- 
ge misdrijven tegen personen begingen maar yeel 
minder overtredingen begingen op het gabled 
van gevaarlijke drugs en ontvreemding van 
andermans bezittingen. Verder bestaat de in-
druk dat plegers van gevaarlijke delicten tegen 
personen sneller als psyehisch gestoord 
beschouwd worden. De auteurs geven voor 
doze resultaten twee alternatieve verklaringen. 
Of psychische gestoordheid hangt samen met 
gevaarlijk agressief gedrag Of het etiket 
`psychisch gestoord' wordt sneller aan een 
agressieve delinquent gegeven. De laatste ver-
klaring is volgens hen de meest overtuigende. 
Zij pleiten dan ook voor een zorgvuldiger 
analyse van de persoon van de delinquent on 
van de situatie waarin het delict gepleegd .  werdt. 
Met life rat ii  

6(18 
Wellford, C. t ) ., on M. W. Wiatrowski. On the 
measurement of delinquency. 
The journal of criminal law and criminology, 
66e jrg., or. 2, juni 1975, blz. 175-189 (U.S.A.). 

Sellin on Wolfeang hebben in 'The Measurement 
of delinquency' het begrip ernst van het 
misdrijf gedefinieerd en operationeel gemaakt. 
De schrijvers geven eon beknopt overzicht van 
de ontwikkeling van de oorspronkelijke 
'seriousness scale', een beoordeling van de vole 
toepassingen van de schaal, eon bespreking van 
het vraagstuk van 'scale additivity' on eon 
beschouwing over het nut van de 'seriousness 
scale'. Naar hun mening heeft de constructie 
van deze schaal een belangrijke vooruitgang 
voor de criminologie betekend. 
Mel literatuuropgave. 

• 609 
'Wilson, II. Juvenile delinquency, parental 
criminality and social handicap. 
The British journal of criminology, 15e jrg., 
nr. 3, it'll 1975, blz. 241-250 (GB.). 



De schrijfster onderzoekt het verband tussen 
een sociaal achtergesteld gezin en het 
functioneren van jongens op school. Zij bekijkt 
de invloed die hiervan uitgaat op delinquent ge-
drag. Hiertoe betrok zij 56 gezinnen uit 
Birmingham in het onderzoek. Delinquent ge-
drag op jeugdige leeftijd blijkt hoog te correle-
ren met een ernstige sociale handicap, zoals 
beroep van de vader, grootte van het gezin, 
niet in orde zijn van de schoolkleding, school-
verzuim en weinig contact van de ouders met 
de school. Er is ook verband met crimineel 
gedrag van de ouders. De resultaten uit het 
onderzoek worden vergeleken met ander 
werk op dit gebied. 

Gevangeniswezen 

610 
Antonucci, F. e.a. Un'esperienza di lavoro in 
una sezione di custodia (Een werkexperiment 
in een gesloten afdeling) 
Esperienze di rieducazione, 22e jrg., nr. 1, 
januari/maart 1975, blz. 23-31 (1.). 

Van februari tot oktober 1973 heeft men in 
het Jeugdhuis van Bewaring van Rebibbia 
geexperimenteerd, teneinde het verblijf aldaar 
voor de minderjarigen prettiger te maken en 
meer contact met hen te krijgen. De omstan-
digheden waarin dit experiment begon, waren 
uitgesproken ongunstig voor wat betreft het 
gebouw en de sfeer die er heerste. De objecten 
waarop het experiment zich richtte, waren het 
bewakende personeel, de school, het culturele 
werk van de lanimatoren', de onderlinge 
contacten van de gedetineerden in kleine en 
grotere groepen en vooral ook het contact met 
de gezinnen van herkomst, de werkgevers, de 
buitenwereld. De voorlopige resultaten zijn 
redelijk gunstig gebleken. Verder bleek dat 
voor veel jongeren de toch zeer schadelijk 
ervaring van de preventieve hechtenis helemaal 
niet nodig zou zijn geweest wanneer er in het 
eigen milieu een of andere opvangmogellikheid 
was geweest. 

611 
Bidna, H. Effects of increased security on • 
prison violence. 
Journal of criminal justice, 3e 4., .lir. 1, 
voorjaar 1975. blz. 33-45 (U.S.A.). 

Teneinde de toenemende gewelddadigheid 
binnen penitentiaire inrichtingen in Californie 
te bestrijden werden in 1973 strengere veilig-
heidsmaatregelen ingevoerd. De schrijver heeft 
de effecten van deze maatregelen onderzocht 
aan de hand van cijfers omtreat steelcpartijen 
en omtrent aanvallen van gedetineerden op 
stafleden. Hij vergeleek daartoe een periode 
van zeven maanden voorafgaande aan de 
invoering van de nieuwe veiligheidsmaat-
regelen met een gelijke periode daaropvolgend. 

Hoewel het totaal aantal steekpartijen 
significant afgenomen bleek te zijn, werd er 
geen statistisch significante daling vastgesteld 
in het aantal steekpartijen met dodelijke 
afloop en evenmin in het aantal aanslagen van 
gedetineerden op het personeel. Wel werden 
opvallende verschuivingen waargenomen in het 
patroon van de steekpartijen. De schrijver 
trekt uit deze bevindingen de conclusie dat 
het verscherpen van veiligheidsmaatregelen 
op zichzelf het probleem van de gewelddadig-
heid binnen penitentiaire inrichtingen niet 
oplost. Daarvoor zijn volgens hem subtielere 
ingrepen in de gevangeniscultuur noodzakellik. 

612 
Culbertson, R.G. The effect of institutionali-
zation on the delinquent inmate's self concept. 
The journal of criminal law and criminology, 
66e jrg., nr. 1, maart 1975, blz. 88-94 (U.S.A.). 

In aansluiting op eerder onderzoek naar de 	7-  
invloed van in bewaring stellen op het zelf-
beeld van de gedetineerde, onderzocht de 
auteur de bevolking van de Indiana Boy's 
School, een opvoedingsgesticht voor delin- 5" 
quente jongeren. De hypothese dat het zelf- 
beeld minder positief wordt als de tijd van de- g 
tentie langer duurt, werd niet bevestigd voor 
de hele bevolkingsgroep. Het zelfbeeld werd b 
gemeten met behulp van de Tennessee Self 7 
Concept Scale. Uit een analyse van de ver- z 	> c  
schillende groepen apart (nooit eerder, een- 
rnaal eerder en twee of meer malen eerder in 
bewaring gesteld) bleek de hypothese wel 
bevestigd te worden voor de jongens, die nooit 
eerder gedetineerd waren geweest. Hun zelf-
beeld-score was aan het begin van de periode if 
hoger dan die van de twee andere groepen: na 3 
550 dagen was de score lager dan de begin- 	a 
en eindscores van de anderen. Jongens die at 
een keer eerder in bewaring waren gesteld, 	7 / 
bleven over de tijd ongeveer gelijk in hun 	6)  11 
zelfbeeld-score. Bij de groep, die eerder at twee 
of meer keren gedetineerd waren geweest, narn 
de zelfbeeld-score echter toe. De auteur meent rt' 
dit te kunnen verklaren vanuit het idee, dat 
deze mensen, door hun hogere mate van 
delinquent gedrag dan de anderen, zich al eett `6 1  
zekere delinquente gerichtheid hebben eigen 	S- 
gemaakt en in dat licht bezien cen positievet e e 
mening over zichzelf hebben. 221 
Met literatuuropgave. 	3 ( vi4  
613 
Frisching. A. de. l'he prison service — 10 yeam 
on. 
Prison service jountal, ur. 18, aril 1975 9  
blz. 2-7(G.B.). 

Volgent de schrijver moet "behandeling' van 
gevangenen niet worden gezien als een apart 
onderdeel van de gevangenisstraf maar als de 
totale aanpalc van het regiem gedurende 24 'tux 
per etmaal. In de toekomst moeten de 
gevangenen naar zijn melting rneer peryton- 
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lijke zorg en ten grotere mate van verantwoor-
delijkheid krijgen en meet men trachten de 
kunstmatigheid van het gevangenisleven zo-
veel mogelljk to beperken. Ook is er volgens 
de auteur behoefte aan een verbetering in de 
relatie bewaking-gedetineerden, moeten con- _ 
tacten met Camille en.vrienderi gemakkelijker 
worden en meet voorbereiding op terugkeer 
naar de maatschappij meer contrail staan: Twee 
recente ontwikkelingen in het gevangeniswezen 
dreigen elkaar naar zijn mening to doorkruisen: 
enerzijds het steeds scherper wordende onder-
scheid tussen volledige bewaking binnen de 
gevangenis en volledige niet-bewaking bij 
strafexecuties in de vrije maatschappij, anderzijds 
de tendens am steeds moor met half-open 
inrichtingen te gaan werken. 
Van dit artikel is een uitgebreidere weergave 
te vinden op blz. 435439. 

614 
Vocca, O. La funzione sociale delta cast di pena 
We sociale functie van de gevangenis) 
Rassegna medico-forense, 12e jrg., nr. 1-4, 
januari-december 1974, Ni. 71-117 (I.). 

De regelmatig voorkomende gevangenis-opstan-
den, het hoge percentage recidive, en het aan-
bieden van een wetsontwerp inzake herziening • 
van het Italiaanse strafstelsel aan het parlement 
hebhen de schrijfster tot nadenken gezet over 
do psycho-fysiologische toestand waarin gedeti-
neerden leverten over de.gevolgen daarvan tij- • 
dens en na de detentie. Zij behandelt achtereen-
volgens de historie van de gevangenis als instel-
ling en van de detentie als straf, het gebodw, de 
reglementen, de psychologische en de sociale 
omstandigheden van de gedetineerde en de ex-
gedetineerde. Ook beziet zij enige ervaringen in 
andere landen, gunstige en ongunstige. Overal 
is wel gebleken dat in een ghrangenis heropvoe‘ 
ding van de gedetineerden over het algemeen 
onmogelijk is, hetzij doordat het gebouw niet 
geschikt is, hetzij omdat het te vol is (twee 
dingen die in Italie nog een grote rol spelen), 
hetzij am andete redenen. 
Het wetsontwerp in kwestie beoogt de organi-
satie van het gevangeniswezen en de tenuitvoer-
legging van gevangenisstraffen zodanig te her-
structureren dat de gedetineerde in positieve 
zin kan worden beihvloed, zodat hij zijn fouten 
inziet, positief tegenover de maatschappij komt 
te staan en daarin weer kan warden opgenomen. 
Eer het in Italie.zover is, moot volgens de 
schrijfster nog heel wat gebeuren. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

615 
Engel, S. W. Some basic principles of offender 
therapy: I. Schmideberg, M. Some basic 
principles of offender therapy: II. 
International journal of offender therapy and 

comparative criminology, 19e jrg., nr. 1, 1975, 
blz. 11-32. 

Bij de behandeling van delinquenten moet 
men volgens Engel de simpelste en meest 
economische oplossing nastreven; de 
behandeling zou zowel symptoom-gericht 
moeten zijn als een paging moeten inhouden 
em iets aan de oorzaken van het laakbare 
gedrag te doen. Engel acht het essentieel om 
tegelijkertijd op sociaal en op individueel 
niveau to werken. Volgens Schmideberg, de 
schrijfster van het tweede artikel, moot de 
behandeling realistisch zijn; zij acht eon mime 
levenservaring noodzalcelijk, evenals ervaring 
op het gebied van strafrechtspleging en sociaal 
werk. Essentieel is niet het oprakelen van het 
(criminele) verleden, maar het bier on nu en 
vooral de toekomst. De dubbelzinnige rol van 
de psychiater als therapeut en tegelijkertijd als 
adviseur bij voorwaardelijke invriTheidsstelling 
zal volgens haar gezuiverd moeten worden. 
Met litcratuuropgave. 

616 
Greenberg, D. F. Problems in community 
corrections. • 
Issues in criminology, 10e jrg., nr. 1, voorjaar 
1975. blz. 1-33 (U.S.A.). 

Als argumenten voor strafexecutie in de vrije 
maatschappij voeren de voorstanders daarvan 
het volgende aan: 1) verblijf in de gevangenis 
draagt slechts bij tot meet criminaliteit in de 
toekomst; 2) gevangenisstraf kost de staat 
veel geld en 3) behandeling in de maatschapk 
is humaner. De schrijver trekt de juistheid van 
doze argumenten in twijfel. Vooral benadrukt 
hij dat behandeling in de maatschappij, zoals 
die momenteel wordt toegepast, beslist niet 
humaner is; bovendien levert zij gevaar voor 
willekeur op. Tenslotte bespreekt de auteur 
eon aantal ongunstige neveneffecten van 
doze zogenaamde community corrections en 
geeft aan waarom hij or voor de toekomst 
weinig van .verwacht. Eon fundamentelere 
verandering van heel het strafrechtelijk 
systeem acht hij veel meer op zijn plaats. 
Met literatuuropgave. 
Eon uitgebreidere weergave van dit artikel is 
to vinden op blz. 444-448. 

617 — 
Hardman, G. L. Utilizing crises for treatment. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 19e jrg., nr. 1, 1975, 
blz. 42-52. 

De effectiviteit van hulpverlening is volgens de 
schrijver vaak afhankellik van het tijdstip 
waarop deze hulpverlening plaatsvindt. Zecr 
effectief is naar zijn mening de hulpverlening 
waarmee men start bij jeugdigen die zojuist 
in eon penitentiaire inrichting zijn geplaatst. 
Daar dit voor hen een crisissituatie betekent, 
zijn zij meet dan anders geneigd am hulp te 



aanvaarden. De therapeut moet de tijd hebben 
een vertrouwensrelatie op te bouwen; een te 
snelle vrijlating zou zo'n relatie geweld kunnen 
aandoen. 

61 -8 
Ho, M. K. Aggressive behavior and violence of 
youth: approaches and alternatives. 	- 

Federal probation. 34e jrg., nr. 1, maart 1975, 
blz. 24-28 (U.S.A.). 

Nadat de schrijver het verschil tussen agressie 
en geweld heeft uitgelegd, bespreekt hij hoe 
volgens hem de reclasseringsambtenaar het 
best kan omgaan met de agressieve en/of tot 
gewelddadigheid neigende client. De reclasse-
ringsambtenaar moet naar zijn mening de 
client helpen zijn agressie in banen te leiden 
van sociaal constructieve activiteiten en hem 
leren zich verbaal te uiten in plaats van met 
lichamelijk geweld. Een autoritaire aanpak van 
de ambtenaar is volgens de schrijver het best. 
De delinquent weet dan namelijk waar hij aan 
toe is en zal de bemoeienis van de reclasseerder 
niet meer als betuttelend zien. Alleen dan zal 
hij hem gaan accepteren als emotionele 
opvoeder en als model waarmee hij zich wil 
identificeren. 

619 
Parlour, R. R. Behavioral techniques for 
sociopathic clients. 
Federal probation, 34e jrg., nr. 1, maart 1975, 
blz. 3-11 (U.S.A.). 

Nadat de auteur een'omschrliving heeft gegeven 
van de term behaviorisme, bespreekt hij een 
hoevedheid gedragstherapeutische technieken 
waarvan hij meent dat ze van bijzondere 
betekenis kunnen zijn als aanvulling op de 
gebruikelijke counseling-procedures die in de 
reclassering en het gevangeniswezen veel 	• 
gevolgd worden. Hij bespreekt enkele casus 
waarin met succes een bepaalde gedragsthera-
peutische techniek werd toegepast en veronder-
stelt dat in het algemeen de toepassing van de 
behavioristische principes de tenuitvoerlegging 
van straffen tot een positieve en heilzame 
trainingservaring kan maken. 
Met literatuuropgave. 

620 
Rehn, G., Sozialtherapie und sozialtherapeu-
tische Anstalt. 
Monatsschrift fiir Kriminologie und 
Strafrechtsreform, 58e jrg., nr. 2, april 1975, 
blz. 69-82 (B:R.D.). 

De schrijver schetst een beeld van de theoreti-
sche en praktische grondslagen van de sociale 
therapie. Hij legt zich in het bijzonder toe op 
de relatie tussen enkele specifieke kenmerken 
van dit soort therapieen, de theoretische en 
praktische mogelijkheden ervan en de organisa-
tie van de verschillende sectoren binnen de 
inrichtingen waar ze worden toegepast. Het 

woord 'sociaal 	deze context zeggen 
dat de aandacht zich vooral richt op 
communicatie en communicatie-structuren. 
Het is de bedoeling dat men uitgaande van 
dergelijke structuren gedragsveranderingen 
teweegbrengt zowel bij de in de inrichting 
gedetineerden als bij de leden van de staf. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

621 
McCormick, D. N. Rapports introductifs de 
la responsabilite consider& comme un droit. 
Revue de science criminelle et de droit penal 
compare, nr. 2, april-juni 1975, blz. 484-497 
(F.). 

Ook bij zogenaamde abnormale delinquentie 
moet volgens de schrijver het uitgangspunt zijn, 
dat de mensen er recht op hebben verantwoor-
delijk gesteld te worden voor hun daden. 
Hiermee wil hij niet ontkennen dat er delinquen-
ten zijn die als gevolg van hun geestesafwijkin-
gen niet verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld voor hun daden en die zich een verplich-
te verpleging zullen moeten laten welgevallen, 
maar op deze manier wil hij wel waarschuwen 
voor het gevaar dat men bij afwijkend gedrag 
en gevaarlijk gedrag te snel tot het ontbreken 
van verantwoordelijksheidsbesef zal concluderen 
en hierin een excuus zal vinden tot internering 
en gedwongen verpleging. Gewezen wordt 
hierbij onder andere op de behandeling van 
politieke dissidenten in de Sowjet Unie. Hij 
pleit voor een strikte omschrijving van de 
geestelijke afwijkingen die een zodanig gevaar 
opleveren dat internering en gedwongen 
verpleging moet worden toegestaan. 
Met literatuuropgave. 

622 
Quinsey, V. L., A. Warneford, M. Pruesse e.a. 
Released Oak Ridge patients: a follow-up 
study of review board discharges. 
The British journal of criminology, 15e jrg., 
nr. 3, juli 1975, blz. 264-270 (G.B.). 

Uit 'Oak Ridge', een maximaal beveiligde 
afdeling van een psychiatrische inrichting in 
Ontario, zijn in.de  periode van 1967 tot 1971, 
91 patienten ontslagen door de 'central 
Ontario regional board of review'. Gegevens 
over door hen daarna begane misdrijven en over 
nieuwe opnamen brengen de schrijvers in 
verband met eigenschappen v6or het ontslag. 
Patienten met een stoornis in de persoonlijk-
heidsstructuur of met een karakterstoornis, 
speciaal.indien zij nooit gehuwd geweest waren, 
bleken de meeste kans te lopen op moeilijki: - 
heden na het ontslag. 
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Kinderbescherming 

• 623 
Ferrari Agradi, B. e.a. Put:, evolvere una case di 
rieducazione? (Kan eon heropvoedingsinrich-
ting een ontwikkeling doormaken? ) 
Esperienze di rieducazione, 22e jrg., or. 1, 
januari/maart 1975, blz. 32-52 (I.). 

In Milaan staat de Casa di Nazareth, een tehuis 
voor meisjes, dat oorspronkelijk door nonnen 
word geleid. Hier heeft men sedert ongeveer 
1968 gepoogd met een interdisciplinair team 
een andere organisatie op gang te krijgen en 
een betere sfeer te scheppen: meer openheid, 
meer contact met de pupillen, contact met de 
buitenwereld, optimale samenwerking binnen 
het leidende team. Inderdaad is het volgens de 
auteurs gelukt, eon democratisering tot stand 
te brengen, zodat de leiding nu in plaats van 
onaantastbare en onbereikbare autoriteit is 
geworden tot coordinator van alle activiteiten. 
uiteraard met alle gunstige gevolgen voor de 
pupillen. 

624 
Per one politica regionale del servizi sociali a 
tutela del minort (Poor een regionale politiek 
van sociale dienstverlening ter bescherming van 
minderprigen) 
Esperienze di rieducazione, 22e jtg., nr. 1, 
januari/maart 1975, blz. 9-22 (I.). 

Het artikel behandelt de verschillende mogelijk-
heden van al dan niet straf-maatregelen ten 
aanzien van minderjarigen: plaatsing in een 
inrichting, plaatsing in een pleeggezin; 
hulpverlening en bescherming via tegionale 
dienstverlening kan deze beide zaken omvatten. 
De voordclen van een dergelijke dienstverlening 
zijn dat deze gemakkelijk toegankelijk en 
bereikbaar is, dater vele vormen van 
hulpverlening te zelfder tijd mogelijk zijn en 
dat de samenleving in de regio er direct bij 
kan wordin betrokken. 

625 
Spadetto, C. Interventi per ragazze 
dalristituto ai gruppi-appartamento. 
Bemoeienis met 'moeilijke' meisjes: van de 
inrichting naareen flat waar men onder leiding 
in groepsverband leeft. 
Esperienze di rieducazione, 22e jrg., nr. I, 
januari/maart 1975, blz. 53-63 (I.). 

Er werd een experiment gedaan in de 
inrichting voor minderjarige meisjes G. Micesio 
in bet gebied van Venetie, die oorspronkelijk 
eon door nonnen geleid tehuis was voor 
meisjes die op het slechte pad waren geraakt. 
De auteut geefr een beschrijving van het geheel 
en vermeldt hoe het tehuis in de zomer van 
1973 in een crisis-situatie is geraakt, waardoor 
het nod ig was de pupillen elders en op andere 
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wnze ender te brengen. Uiteindelijk kwamen 
zij in kleine.groepen, onder leiding, in gewone 
huizen te wonen. Het bleek nog niet mogelijk 
daarbij de !tele -omgeving actief in te schakelen: 
de wijk was daatop nog niet ingesteld. Contac-
ten met de buitenwereld zijn or echter wel. Het 
is nog niet mogelijk, resultaten van dit 
woonexperiment te geVen. Er zijn veel proble-
men. 

Politie 

626 
Cerqua, L D. Le sommarie indagini di polizia 
gMdiziaria (art 225 Cpp). (Summier onderzoek 
door de recherche "art 225 WvSv) 
La giustizia penale, 80e jrg., nr. 7, juli 1975. 
blz. III 397-415(1.). 

De schrijver bespreekt de bevoegdheden van de 
politic wanneefdeze een delinquent op 
heterdaad betrapt. De•betteffende artikelen in 
het ltaliaanse WvSv zijn de laatste jaren 
herhaaldelijk gewijzigd; bij de jongste wijzigin-
gen werden de bevoegdheden van de recherche 
in die zin verder beperkt dat bij elk verhoor eon 
eigen of toegewezen advocaat voor de 
delinquent aanwezig moot zijn en dat de 
delinquent niet verplicht is, aan het onderzoek 
mee te werken. De verdediger hoeft niet aan-
wezig te zijn bilverhoor en confrontatie van 
derden. Het-is echter altijd mogelijk dat zich 
onder deze derden ook delinquenten bevinden 
en voor hen geldt dan hetzelfde als voor de 
hoofdverdachte. De advocaat ken weigeren, 
maar dan met' er een andere worden 
toegewezen. Al met al komt bij deze 
wetsherzieningen de verdediger steeds eerdet 
in het proces voor en wordt zijn aanwezigheid 
steeds meer verplicht. Daarmee is duidelijk dat 
al bij het eerste politie-verhoot de eerste fase 
van het proces inzet, hetgeen het grote belang 
van het politiewerk impliceert. De schrijver is 
Been onverdeeld voorstander yam doze bele 	, 
ontwikkeling: de aanwezigheid van de advocaat 
kan de zaak remmen (als hij niet snel verschijnt 
wordt de zaak opgehouden en gaat bewijs 
verloren) en bederven. De auteur behandelt veel 
jurisprudentie  over  deze kwesties, waaruit blijkt 
dat men het or niet bepaald over eens is. 
Allerlei principiele juridische kwesties komen 
daarbij aan de orde. 
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Mon tone, I. Riforma e controriforma, ovvero: 
Del potere della Polizia giudiziaria di 
interrogare l'arrestato o ii fermato e di compie-
re altri atti con la part ecipazione degli stessi. 
(Herziening en contra-herziening, oftewel: over 
de bevoegdheid van de recherche, de arrestant 
of aangehoudene to ondervragen en andere 
handelingen te verrich ten met hun medewer-
king) 



La giustizia penale, 80e.kg., nr. 516, mei/juni 
1975, blz. III 346-352 (L). 

In 1969, toen de criminaliteit to.ch  al aan het 
toenemen was, werd bij eon wetsherziening in 
Italie de recherche de bevoegdheid ontnomen, 
op heterdaad betrapte delinquenten te onder-
vragen en hen te dwingen aan het verzamelen 
van bewijs inhun zaak mee te.werken. Bij een 
herziening van 1971 word dit gehandhaafd en 
werd tevens bepaald dat onmiddellijk na een 
arrestatie een verdediger moest aantreden; 
zonder deze mag het onderzoek geen voortgang 
vinden. Nu gaan er weer stemmen.op die de 
politie de genoemdebevoegdheid terug willen 
geven, omdat er-te veel tild ver/oren gaat als 
de verdedigerlaat . ofhelemaal niet verschijnt 
en men in het algemeen met .de. huidige 
wettelijke bepalingen 	misdaad- niet het hoofd 
kan bieden. De schrijver is 'het voor bepaalde 
gevallen zeker met dit Verlange.n eons, zij het 
dat de bevoegdheden van de-politie volgens hem 
altijd aan bepaalde voorwaarden gebonden 
moeten zijn en dat or voortdurend overleg met 
het O.M. moot plaats Vinden. Rif zou graag 
zien dat de wet zei dat de-verdediger aanwezig 
mag zijn dit moot geen-absolute noodzaak zijn. 
In elk geval moot naar-zijn men-ing het werk 
van de politie in een demooratische staat met 
nog moor worden ontkracht. 
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Susini, J. Science et police; itudes eomparees 

automatisations liberatrices a- science du 
passage a l'acte. 
Revue de science criminelle et de d-roit penal 
compare, nr. 2, apriljuni 1975; blz. 465-483 
(F.). 

De auteur houdt een pleidooivoor de invoering 
van eon wetenschappelijke benadering van het 
politiewerk naar het voorbeeld van Zweden. 
Planning, programmabudgetering en 
geautomatiseerde criminaliteitsvoorspellingen 
zijn eon aantal technieken van doze nieuwe 
benadering. Met name de automatiseringen 
zullen de politie in staat stollen 'neer en andere 
rollen to gaan vervullen. De geautomatiseerde 
criminaliteitsvoorspellingen zullen volgens de 
schrijvers tot gevolg hebben dat de politie-
activiteiten moor dan voorheen gelegen zijn in 
de preventie. 

Drugs 

629 
Mazza, L. Considerazioni su alcune proposte di 
depenalizzazione dell'uso della droga. 
(Beschouwingen over enige voorstellen tot 
depenaliseren van druggebruik). 
La giustizia penale, 80e-jrg., nr. 7, juli 1975, 
blz. II 401-410 (I.). 

Begin 1975 heeft to Milaan eon conferentie 
plaats gevonden over drugs en de Italiaanse 
samenleving. De juridische regeling van de 
vraagstukken op het gebied van druggebruik 
stond centraal en er bleken twee hoofdstro-
mingen te bestaan: alles volledig vrij laten en: 
depenaliseren. Dat laatste houdt in: preventie, 
verzorging on behandeling, eventueel civiele 
berechting. De auteur is van mening dat ook eon 
niet als straf opgelegde behandeling eon 
inbreuk is op iemands persoonlijke vrijheid. 
Volgens hem is depenalisering niet de remedie. 
De grondwet garandeert weliswaar primair de 
persoonlijke vrijheden van de onderdanen maar 
zegt ook toe, hun gezondheid on welzijn to 
beschermen. In het geval van het druggebruik 
is schrijver van mening dat laatstgenoemde be-
scherming moot prevaleren boven de persoon-
lijke vrijheid. Immers, druggebruik, ook als het 
niet tot strafbaar gedrag leidt, is eon gevaar voor 
de samenleving van nu on morgen en daarom 
moot de overheid ook op dit gebied optreden 
en zo nodig de individuele vrijheid van de burger 
aantasten, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt 
bij het bestrijden van besmettelijke ziekten en 
van milieuvervuiling. Iedereen heeft recht op 
gezondheid en de staat dient dit recht to 
beschermen, eventueel via bestraffend optreden. 
In een weinig geintegreerde samenleving als 
de Italiaanse moot druggebruik strafbaar 
blijven, hetgeen overigens eon genuanceerd 
beleid, inclusief preventie, behandeling en 
heropvoeding geenszins uitsluit. 
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