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Betere vragen 
voor het 
wetenschappelijk 
onderzoek in de 
strafrechtspleging* 

Vijftig jaar geleden droomden de 
wetenschappelijke onderzoekers die 
zich met de strafrechtspleging bezig 
hielden, dat zij antwoorden zouden 
kunnen vinden voor alle dilemma's 
waarmee de rechters en de andere 
diensten in het strafrechtssysteem 
werden geconfronteerd. We zijn dichter 
bij de verwezenlijking van de droom 
gekomen. Bij beslissingen over 
voorwaardelijke invrijheidstelling 
wordt in de V.S. gebruik gemaakt van 
predictietabellen die veel beter zijn dan 
die van veertig jaar geleden, maar zelfs 
als we ze nog beter weten te maken 
zullen er vele moeilijke vragen overblij-
ven op het gebied van het beleid en de 
pralctijk. Een overzicht van een halve 
eeuw onderzoek laat veel zien dat 
nuttig is; het belangrijkste echter zijn 
waarschijnlijk niet zozeer de antwoorden 

* Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Achieving better questions: A half century's 
progress in correctional research. In: Federal 
Probation, 39e jrg., nr. 3, september 1975, 
blz. 3-9. 
Voor een korte samenvatting van dit/artikel 
zie exceprt nr. 86. 

door Daniel Glaser 

op de gestelde vragen, alswel de hulp bij 
het stellen van vruchtbaarder vragen. 

Wat werkt? 

In de strafrechtspleging is altijd gezocht 
naar panacees zoals kleinere caseload, 
meer begeleiding en andere `Icreten', die 
voor alle delinquenten als de oplossing 
werden beschouwd. Dankzij onderzoek 
weien we nu beter: een beleid, waarvan 
alle delinquenten profiteren bestaat 
niet. 
De vraag die van oudsher gesteld werd 
door mensen die evaluatieonderzoek 
op ons terrein voorstonden was: Wat 
werkt' en het antwoord is geweest, dat 
noch onderwijs, noch vakopleiding, noch 
individuele begeleiding, noch groepswerk, 
noch het veranderen van de sfeer in de 
inrichting, of medische behandeling of 
vervroegd ontslag of intensief toezicht 
of behandeling in de gemeenschap een 
merkbare invloed op het recidivisme 
hebben gehad. Martinson, aan wiens 
overzicht van bestaand onderzoek 
bovenstaande opmerking is ontleend, 
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concludeert: 1) De invloed van 
resocialisatiepogingen is meestal te 
verwaarlozen geweest in verhouding tot 
die van de criminogene factoren in onze 
samenleving; 2) sommige resocialisatie-
pogingen veroorzaken meer criminaliteit 
dan zij voorkomen; 3) de straf heeft 
— afgezien van alle resocialisatiepogingen 
— vaalc een belangrijke afschrikkende 
invloed die door de onderzoekers over 
het hoofd gezien wordt. 
Martinson signaleert wel dat in ruim 
40 procent van de onderzoeken die hij 
bespreekt blijkt dat sommige program- 
ma's werken voor bepaalde delinquenten 
onder bepaalde voorwaarden en dat 
dezelfde programma's duidelijk 
negatieve effecten kunnen hebben voor 
anderen. Daaruit blijkt dat het nafef was 
te denken dat er een oplossing gevonden 
kon worden voor het recidivisme van 
alle delinquenten. 
In de medische en andere toegepaste 
wetenschappen zijn betere resultaten 
bereikt als men uitkwam boven de 
vraag 'swat werkt' en er toe kwam — net 
zoals van vele kanten voor het 
strafrechtsonderzoek wordt bepleit — 
te vragen: `wat werkt het beste voor 
bepaalde mensen of materialen onder 
welke omstandigheden'. Maar de 
grootste vooruitgang is geboekt waar 
een antwoord werd gezocht op vragen( 
die begonnen met Waarom'. 
Kennis groeit niet alleen door 
objectieve bewijzen, maar door een inter-
actie tussen bewijzen en gevolgtrekkin-
gen. In goed functionerende wetenschap-
pen leidt de theorie het onderzoek en 
test het onderzoek de theorie. Daarom 
bestaat hetgeen in de landbouw, de 
techniek, de medicijnen en andere 
toegepaste wetenschappen die duidelijk 
meer succes hebben dan de criminologie, 
aanvaard wordt als de wetenschappelijke 
basis voor de praktijk, niet zozeer uit 
specifieke feiten als wel uit vaststaande 
wetenschappelijke beginselen die een 
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leidraad kunnen vormen voor praktische 
beslissingen. De vragen waarmee we bij 
het onderzoek in de strafrechtspleging 
het meest vooruitkomen zijn dus van de 
soort: ,Waarom vermindert een program-
ma het recidivisme bij bepaalde soorten 
delinquenten onder bepaalde omstandig-
heden' en Waarom vermindert dit 
programma het recidivisme van andere 
delinquenten onder andere omstandig-
heden niet'. Maar hoe moeten we de 
wetenschappelijke antwoorden op die 
vragen vinden? 

Waarom veranderen delinquenten, of 
waarom Met? 

De antwoorden op de `waarom'vragen 
van de toegepaste wetenschappen komen 
uit de `zuivere' wetenschappen, en voor 
de criminologie zijn dat de gedrags- of 
sociale wetenschappen. Psychologie, 
sociologie, antropologie, economic en 
geschiedkunde kunnen allemaal nuttig 
zijn. 
Uit de psychologie gebruiken we de 
leertheorie: beloond gedrag zal 
waarschijnlijk herhaald worden, niet 
beloond gedrag verdwijnen; gedrag dat 
gestraft wordt, nadat het vroeger 
beloond werd verdwijnt meestal alleen 
zolang het bestraffing oproept, en 
komt later terug, tenzij tegelijkertijd 
alternatief gedrag beloond is; gedrag 
dat vroeger alleen af en toe beloond 
werd verdwijnt niet zo gemakkelijk als 
de beloningen wegvallen als gedrag dat 
eerst altijd werd beloond. 

De belangrijkste winstpunten 
van een halve eeuw onderzoek 
zijn een aantal `nieuwe 
manieren van kijken' 



De sociale psychologie leert ons dat 
een belangrijke `beloning' zit in een 
gunstig zelfbeeld, en dat mensen dit 
grotendeels ontlenen aan hun 
perceptie van hoe anderen over ze 
denken. Daardoor begrijpen we dat ze 
het gezelschap zoeken van mensen 
wier goedkeuring zij oproepen. Van 
sociologie en antropologie leren we dat 
sociaal isolement leidt tot culturele 
differentiatie, zodat gedwongen 
afzondering van mensen met deviant 
gedrag leidt tot deviante subculturen. 
De economie leert ons de wetten van 
vraag en aanbod en van de markt die 
veel verklaren op het gebied van 
vermogensdelicten, heling, narcotica-
handel enzovoort. 
Daarnaast kan inzicht in historische 
ontwikkelingen helpen bij het 
begrijpen en het in de hand houden van 
de crirninaliteit in de V.S. (urbanisatie, 
slumvorming, veranderingen in 
onderwijs, in de positie van het gezin, 
toenemende echtscheidingen en derge-
lijke). 

Als met deze dingen rekening wordt 
gehouden kan een zinniger justitieel 
beleid gevoerd worden en kan het 
onderzoek meer op een wetenschappe-
lijke basis gestoeld worden. 

Wat werkt voor wie en waarom? 

Het zal duidelijk zijn dat zowel beleid 
als onderzoek gericht moeten zijn op 
bepaalde soorten delinquenten en niet 
op de hele groep. Er zijn echter oneindig 
veel manieren om delinquenten te 
classificeren, en vrijwel niemand hoort 
zuiver in een bepaalde groep thuis, voor 
zover die groepen al precies van elkaar 
te onderscheiden zijn. 
loch kunnen we in de strafrechtspleging 
gebruik malcen van typologieen en 
generalisaties toepassen bij het verklaren 

van verschijnselen en bij de predictie. 
Als we maar niet vergeten, dat deze niet 
zonder meer op echte.gevallen toegepast 
mogen worden. Drie belangrijke criteria 
voor onderscheidingen die men tussen 
groepen delinquenten kan maken worden 
hier besproken: 

A. Misdaad als loopbaan 

De meerderheid van de volwassen 
Amerikanen heeft wel eens een misdrijf 
gepleegd, maar volhardt niet in deze 
activiteiten. Probation heeft veel 
succes bij volwassen first offenders, zo 
ook behandeling in de gemeenschap bij 
zogenaamde `neurotische' jeugdige 
delinquenten. Dit wijst er op, dat 
die bij strafbare feiten betrokken raken, 
maar de misdaad niet als een loopbaan 
zien, gemakkelijk af te schrikken zijn 
door strafdreiging en misschien baat 
vinden bij begeleiding. De misdaad 
brengt hen geen beloning, maar hoe 
langer zij gedetineerd zijn, hoe minder 
belang zij krijgen bij normconform 
gedrag en hoe groter de kans is dat 
delinquent-zijn wordt opgenomen in hun 
zelfbeeld. 

Er zijn ook mensen die veel succes 
hebben gehad bij hun inisdadige 
activiteiten en weinig bij alternatieven 
voor de misdaad. Daaromier vallen 
jeugdige recidivisten, die meestal allerlei 
verschillende delicten plegen en volwas-
sen beroepsmisdadigers, die 
gewoonlijk gespecialiseerd zijn. 
Deze jeugdigen hebben meestal jaren van 
conflicten met de autoriteiten achter de 
rug en een proces van opneming in een 
delinquente subcultuur. Onderzoek 
geeft aan dat zij minderrecidiveren na 
een traditionele detentie, dan wanneer 
ze al snel naar huis worden gezonden 

. met een intensieve begeleiding. In een 
strafinrichting heeft de normale 
behandeling bij hen betere resultaten 
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dan psychotherapie. Wet profiteren zij 
van een geleidelijk ontslag via een 
halfway house en van intensief 
onderwijs, misschien omdat de meesten 
van hen altijd weinig succes op school 
en op het werk hebben gehad omdat 
zij woonden in gezinnen met weinig 
ouderlijke invloed en in buurten met 
een hoge criminaliteit. Deze onder-
zoekresultaten ondersteunen de 
theorie die zegt dat men deze jongeren 
als men ze wil veranderen in een goede 
relatie moet brengen met volwassenen 
die zich niet laten manipuleren en dat 
ze voldoening moeten vinden in de rol 
van volwassene. Dit kan vaak bereikt 
worden via 'paraprofessionals', vooral 
ex-delinquenten. Ook kleine tehuizen, 
eventueel goed beveiligd, kunnen 
effectief zijn. Zulke experimenten en 
hun evaluatie moeten voortgezet 
worden, evenals programma's die er op 
gericht zijn deze jongeren meet voldoe-
ning te laten krijgen van onderwijs en 
werk. 
Over factoren die het recidivisme van 
volwassen beroepsdelinquenten terug-
dringen is onvoldoende bekend. 
Volgens de leertheorie is het moeilijk 
verandering te brengen in deze lang-
durige, `belonende% maar vaak 
onderbroken misdadige activiteiten. 
Velen beeindigen hun criminele 
loopbaan op een,zeker ogenblik, soms 
op rniddelbare leeftijd, soms later. 
Meestal gebeurt dat na een langdurige 
gevangenisstraf. Sommigen gaan dan 
veel geld verdienen in een legitiem 
beroep, anderen accepteren een heel 
lage levensstandaard. 

Het is goed er nog eens op te wijzen dat 
de meeste delinquenten zich ergens 
tussen de hierboven beschreven uitersten 
in bevinden en dat het vaak moeilijk 
vast te stellen is, in hoeverre iemand 
echt voor een criminele loopbaan heeft 
gekozen. 
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B. Gewelddadigheid van delinquenten 

TerwijI de delicten tegen het leven in 
Amerika tussen 1930 en het midden van 
de vijftiger jaren met 50 procent waren 
verminderd, is sindsdien het aantal 
geweldsdelicten en ook het deel 
daarvan met dodelijke afloop aanzienlijk 
toegenomen, waarbij de gemiddelde 
leeftijd van hen die voor delicten tegen 
het leven werden gearresteerd sterk is 
gedaald. 

Toch is weinig onderzoek in de 
strafrechtspleging gericht geweest op 
gewelddadigheid. Pogingen om dergelijke 
delicten bij mensen met V.I. te voor-
spellen hebben weinig opgeleverd, 
blijkbaar om de volgende redenen: 1) 
Jeugdige recidivisten zijn niet `gespecia-
liseerd'; 2) weinig criminele loopbanen 
zijn zuiver op geweldsdelicten gericht 
en 3) straffen hebben blijkbaar een 
afschrikkende werking en er is weinig 
recidivisme bij mensen die voor het 
eerst voor zo'n feit veroordeeld zijn. 
Meer resultaat is te verwachten van 
onderzoek naar het veranderen van het 
gedrag van hen die herhaaldelijk hi] 
lichamelijk geweld betrokken zijn 
geweest, ook als dit niet tot een 
strafzaak heeft geleid. Tot nu toe is 
gebleken dater drie benaderingen zijn 
die vruchten af zeuden kunnen 
werpen. Om te beginnen experimenten 
met crisis-interventie en 'role reversal 
training'. Verder kunnen, omdat geweld 
positief gecorreleerd is met behoren tot 
een gewelddadige subcultuur en 
negatief met onderwijs, experimenten 
gedaan worden met diverse ,methodeu L  
van training in verbale communicatie. 
Nauw verband daarmee handl een derde 
soort onderzoeken, waarbij delinquenten 
van verschillende achtergrond, leeftijd 
en sekse met elkaar in contact gebracht 
worden of waarbij bevredigende 
persoonlijke contacten met ex-delinquen- 



ten of niet-delinquenten tot stand 
gebracht worden. 
Om de maatschappij tegen geweldsde-
licten te beschermen moeten we de 
daders ontwapenen. Vooral pistolen 
zijn gevaarlijk. Maatregelen die 
getroffen kunnen worden zijn: Beperking 
van de fabricage, de import en de 
handel, aankoop (en vernietiging) door 
de overheid van gebruikte pistolen, 
beperking van de vergunningen, 
schietoefeningen voor mensen die 
pistolen kopen, strenge straffen voor 
overtreding van al die regels, zekerheid 
van bestraffing voor ongeoorloofd 
gebruik en bezit van schietwapens 
door mensen die voor delicten veroor-
deeld worden. 

C Alcohol- en drugmisbruik 

Veel mensen zijn onder de invloed van 
de drank als zij een delict plegen. Veel 
vermogensdelicten worden gepleegd om 
aan geld voor hard drugs te komen. Veel 
mensen zitten in de gevangenis voor 
bezit van of handel in drugs. 
De drankprohibitie heeft ons geleerd 
dat zoiets meer schadelijke dan gunstige 
effecten heeft. Met de soft drugs doet 
zich op het ogenblik een dergelijke 
situatie voor. De dectiminalisering van 
het bezit van marihuana is in beweging 
gezet in ongeveer een derde van de 
Amerikaanse staten. Het lijkt waarschijn-
lijk dat drug-gebruik geaccepteerd gaat 
worden; denk bijvoorbeeld aan de vele 
huisvrouwen die tranquilizers en derge-
lijke slikken. 
We zijn blijkbaar op weg naar een ethiek 
die zegt: laat mensen hun gang maar 
gaan zolang ze anderen geen schade 
doen; we wijzen ze op de risico's, verder 
moe ten ze het zelf maar weten. 
Ook is er een neiging om verslaafden 
aan alcohol of drugs eerder naar de 
gezondheidszorg te verwijzen dan naar 
de strafrechtspleging. Al deze 

ontwilckelingen kunnen er toe leiden 
dat zowel de met drug-verslaving 
verband houdende delicten als ook 
andere delicten in aantal af nemen, 
hetgeen de beslissingen en de efficiency 
van de politie en de rechtbanken zou 
kunnen beihvloeden. Deze hypothese 
stelt de onderzoekers in de komende 
decennia voor allerlei vragen. 

Waarom verandert het strafrechtelijk 
beleid at dan niet? 

De nieuwste en misschien wel de 
belangrijkste bron voor theorievorming 
over de strafrechtspleging is de 
politicologie en de politieke sociologie. 
De belangstelling hiervoor heeft te 
maken met het feit dat traditioneel 
wetenschappelijk onderzoek vaak 
nauwelijks enige verandering in beleid 
te weeg brengt. 
Twee methoden van onderzoek worden 
aanbevolen. Ten eerste het vergelijken 
van wat men verwachtte dat er zou 
veranderen met dat wat er werkelijk in 
de pralctijk gebeurt. (bijvoorbeeld het 
verlichten van de case load kan in plaats 
van intensievere begeleiding van de 
delinquenten ook een uitbreiding van de 
vergadertijd en het administratieve werk 
ten gevolge hebben). Ten tweede het 
nagaan van de tactische zetten, de 
onderhandelingen en het gekonkel van 
groepen die er belang bij hebben veran-
deringen tegen te werken of door te 
drijven. Verwezen zij hier naar het werk 
van Ohlin. 

Conclusie 

Thomas Kuhn heeft er op gewezen, dat 
de geschiedenis van de wetenschap niet 
gekenmerkt wordt door gestage groei, 
maar door periodieke sprongen 
vooruit die gevolgd zijn op het ontwik- 

. 	55 



kelen van nieuwe manieren om naar 
problemen te kijken. In dit artikel wordt 
geen revolutie aangekondigd voor het 
onderzoek in de strafrechtspleging, maar 

Beslissingen in de 
strafrechtspleging 
een exploratief 
empirisch onderzoek* 

'Welding 

De diensten binnen het Amerikaanse 
strafrechtssysteem — door sommigen een 
non-systeem genoemd — zijn de politie, 
de rechters, de behandelingsprogram-
ma's en de strafinrichtingen. De deskun-
digen zijn het er steeds meer over eens, 
dat deze diensten niet gecoOrdineerd 
werken. Dat wordt onder andere 
veroorzaakt door het ontbreken van 
eenstemmigheid over de betekenis van 
de verschillende strafdoelen en de 
middelen. Het uiteindelijke doel van alle 
diensten is het bestrijden van de mis- 

• Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Criminal justice decision-making: an explora-
tory empirical study. 
In: Howard Journal of penology and crime 
prevention, 14e jrg. nr . I, 1974, blz. 53-77. 
Voor eon korte samenvatting van dit artikel 
zie excerpt nr. 65. 

56 

er wordt wel gewezen op een aantal van 
die `nieuwe manieren van kijken', die 
de belangrijkste winstpunten vormen van 
een halve eeuw onderzoek. 

door Richard K. Brautigam 

daad, maar over directe en langere 
termijn-doelen bestaat tussen de 
diensten onderling, en soms binnen edn 
dienst, geen overeenstemming. 
Men vraagt zich meer en meer af of de 
basisveronderstellingen juist zijn: heeft 
de sanctie afschrikkende werking, zijn 
de traditionele behandelingsmethoden 
in en buiten de gevangenis effectief, 
moeten diagnose en behandeling op een 
medisch model gebaseerd zijn, heeft de 
vrijheidsstraf zin? Verder zijn er 
vragen met betrekking tot de gevaarljjk-
held van delinquenten en de predictie. 
Dit alles heeft geleid tot een streven 
naar behandeling in de gemeenschap, 
reintegratie van de delinquent in de 
gemeenschap, het leggen van meer 
verantwoordelijkheid bij de organisatie 
en bij de delinquent, het terugdringen 
van het strafelement en het 
verminderen zo niet afschaffen van de 



gevangenisstraf, behalve voor een 
heel kleine groep. Een kernprobleem 
van de strafrechtspleging is de 
rationaliteit van de beslissingen. Dit 
exploratieve onderzoek probeert een 
licht te werpen op de beweegredenen 
van de beslissers door een analyse 
mogelijk te maken van hun perceptie 
van dader, daad, doelen en beschikbare 
middelen. 

Dader en daad 

Wat de dader betreft is het belangrijk 
te weten in hoeverre hij behandeling 
nodig heeft om te leren in de 
maatschappij normaal te functioneren 
en in hoeverre hij gevaarlijk is. 
Wat de daad betreft is de cruciale 
factor de `ernst' en de beoordeling 
daarvan is deels een subjectieve 
aangelegenheid. Hoe groter de ernst 
van het feit, hoe groter de kans dat een 
strafproces zal volgen en hoe zwaarder 
de straf. 

Middelen 

Vervolgens moet de ,beslisser we ten 
welke mogelijkheden hij heeft. Om te 
beginnen twee: 1) niets doen of verwij-
zen naar een dienst buiten het 
strafrechtssysteem en 2) afhandelen 
binnen het strafrechtssysteem. De 
mogelijkheden voor sancties als voor 2) 
gekozen wordt zijn bijvoorbeeld: in 
de gemeenschap blijven, at dan niet met 
toezicht, een deel van de tijd in de 
gemeenschap blijven, bijvoorbeeld via 
half-way houses of via het werkverlof-
programma van het plaatselijke huis van 
bewaring en opneming in een staats-
gevangenis, hetgeen algehele verwijdering 
uit de eigen gemeenschap impliceert. 
Het is belangrijk dat de beslisser weet 
welke faciliteiten op het gebied van 
intramurale behandeling de plaatselijke 
gemeenschap en de staat bieden en wat 

voor behandelingsprogramma's daar 
zijn. Het lijkt waarschijnlijk, dat de kans 
op opsluiting in een staatsgevangenis 
afneemt naarmate er betere plaatselijke 
voorzieningen zijn. 

Doelen 

In de strafrechtspleging worden niet 
alleen vele doelen, maar ook vaak 
conflicterende doelen nagestreefd. De 
meeste kunnen ondergebracht worden 
in de volgende categorieen: norm-
bevestiging, incapacitatie (dat wil 
zeggen beveiliging van de maatschappij 
door het onmogelijk te maken dat een 
nieuw delict wordt gepleegd), 
afschrikking van anderen, afschrikking 
van deze delinquent, behandeling en, 
wat de laatste tijd ook nagestreefd 
wordt, reihtegratie in de gemeenschap 
en het beperken van de verwijdering 
uit die gemeenschap (minimale 
dislocatie). 

Opzet en methode 

Het onderzoek werd uitgevoerd in een 
county met 250.000 inwoners, deels 
stad en deels platteland, in Wisconsin, 
een staat met een progressieve 
strafrechtspleging. In de eerste fase 
werd beschreven welke intramurale 
faciliteiten in de gemeenschap beschik-
baar waren waarheen delinquenten 
werden of zouden kunnen worden 
verwezen. Er werden 25 van dergelijke 
instellingen geihventariseerd. We hoop-
ten te kunnen vaststellen dat in de 
gemeenschap zoveel voorzieningen voor 
diagnose en behandeling aanwezig 
waren, dat verwijzing naar een 
staatsinrichting voor die doeleinden 
alleen in uitzonderingsgevallen nodig 
was. 
De tweede fase wilde licht werpen op 
de criteria die een rol speelden bij de 
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beslissing, te kiezen voor diensten 
binnen dan wel buiten het strafrechts-
systeem en voor instellingen binnen 
dan wel buiten de plaatselijke 
gemeenschap. 
Voor het onderzoek in deze fase werden 
vijftien beslissers gekozen die een 
a-selecte steekproef vormden uit de 
vertegenwoordigers van de verschillende 
diensten met wie voor de eerste fase een 
gesprek was gevoerd. Aan hen werden 
gevallen voorgelegd, die leken op 
praktijkgevallen en die zo waren 
opgesteld dat verschillende beslissingen 
mogelijk leken. De politie kreeg 
bijvoorbeeld gevallen waarin niets doen 
of verwijzen naar buiten het strafrechts-
systeem een reeel alternatief leek. 
Om de beweegredenen voor het `doen 
of niets doen' te achterhalen werd de 
respondenten gevraagd een waardering 
op een schaal van tien punten te geven 
van: gevaarlijkheid voor andere 
mensen en voor goederen van de dader, 
emst van het felt, en behoefte aan hulp 
voor de dader. Daarop volgde een open 
vraag over welke beslissing meestal in 
een dergelijk geval genomen werd en 
een vraag bestemd om vast te stellen 
in hoeverre bestaande intramurale 
faciliteiten in de gemeenschap werden 
gebruikt in plaats van hechtenis en/of 
vervolging, hoe de respondent deze 
faciliteiten waardeerde en waarom en 
hoe vaak deze gebruikt werden. 
Om de beweegredenen voor de gekozen 
actie vast te stellen werd de responden-
ten gevraagd de zes hierboven genoemde 
strafdoelen als volgt te quantificeren: 
zeer belangrijk — 10 punten 
matig belangrijk — 6 punten 
neutraal — 3 punten 
niet belangrijk of niet van toepassing — 
0 punten. 

Omdat de verschillende variabelen in 
numerieke waarden zijn uitgedrukt 
kunnen vergelijkingen gemaakt worden 
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tussen verschillende groepen en binnen 
den groep beslissers. Ook is een 
voorlopige beoordeling mogelijk van de 
innerlijke consistentie van iedere 
beslissing. Bij een rationele beslissing 
moet bijvoorbeeld verband bestaan 
tussen de waardering van de gevaarlijk-
heid van de dader en het belang dat 
aan het doel incapacitatie wordt 
gehecht. 

UITKOMSTEN 

Politie 

Aan de politie werden zaken voorgelegd 
die betrekking hadden op gebruik en 
bezit van marihuana en I.s.d., handel in 
een kleine hoeveelheid marihuana, 
gebruik van heroine, exhibitionisme, 
dronken rijden met persoonlijk letsel 
als gevolg, inbraak bij een kruidenier, 
autodiefstal en openbare dronkenschap. 
Afgezien van het huis van bewaring 
waren algemene en universiteitszicken-
huizen de intramurale voorzieningen in 
de plaatselijke gemeenschap, waarvan 
de politic het meest gebruik maakte 
en dan vooral in gevallen van drug- of 
alcoholgebruik. Dronken mensen 
worden ook vaak naar huis gebracht, of 
naar hun hotel. Mensen die opgenomen 
geweest zijn in de plaatselijke staats-
psychiatrische inrichting worden vaak 
daarheen gebracht. Zij die een minder 
ernstig vergrijp hebben gepleegd mogen 
meestal naar huis. 

Het is duidelijk dat ten aanzien van 
alcoholici geprobeerd wordt hen 
zoveel mogelijk nit het huis van bewaring 
te houden. Soms is er echter geen andere 
mogelijkheid. De politie ziet de plegers 
van openbare dronkenschap vooral als 
zieke mensen die hulp nodig hebben. 
Straf kan alcoholisme niet genezen en 
schrikt anderen ook niet af. 



beslissers 	beslissing 	 dader/daad 	 betekenis strafdoelen 

bui- 	in 	intra- 	ge- 	ge- 	emst 	hulp 	beves- inca- 	af- 	af- 	be- 	mini- 

ten 	coun- mur. 	yam 	vow 	nodig tiging paci- 	schr. 	schr. 	han- 	male 

' 	 coun- ty 	faci- 	per- 	goed 	 tatie 	an- 	da- 	de- 	dislo- 
, 

tY 	 liteit 	soon 	 deren der 	ling 	catie 

• in ge- 
. meen- 

schap 

rechter 1 	5 jr gev. str. 	 X 	 nee 	10 	10 	10. 	10 	10 	10 	3 	6 	10 	3 

rechter 2 	2 jr gev. str. + 5 jr prob. 	 x 	nee 	9 	10 	9 	10 	• 	10 	10 	6 	10 	10 	0 

rechter 3 	5 jr gev. ate. 	 x 	nee 	9 	8 	9 	9 	6 	10 	10 	10 	10 	— 

• gemiddeld 	 9.3 	9.3 	9.3 	9.7 	8.7 	10 	6.3 	8.7 	10 	—. 

0.v.J. 1 	8 jr gev. see. 	 X 	 nee 	8 	10 	10 	10 	6 	10 	10 	10 	10 ' 	0 

0.v.J. 2 	5 jr gev. str. 	 X 	• 	nee 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	6 	6 

0.v..1. 3 	2-4 jr gev. str. 	 X 	 nee 	9 	2 	9 	9 	10 	10 	6 	6 	10 	0 

gemadeld . 	 9 	7.3 	9.3* 	9.3 	8.7 	10 	8.7 	8.7 	8.7 	2 

raadsman 1 	Behandeling voor drugs 	 x 	ja 	6 	10 	3 	10 	6 	6 	0 	0 	10 	10 

raadsman 2 	Behandeling voor drugs 	 X 	ja 	5 	10 	7 	10 	6 	6 	0 	0 	10 	10 

raadsman 3 	'Iange' gev. ate. 	 x 	nee 	10 	4 	10 	10 	6 	6 	3 	3 	10 	3 

raadsman 4 	Behandeling voor drugs 	 X 	ja 	5 	8 	8 	10 	6 	3 	6 	3 	10 	6 

gemiddeld 	 6.5 	8 	7 	10 	6 	5.3 	2.3 	1.5 	10 	7.3 

Rechters, officieren van justitie, raads-
lieden 

Aan drie rechters, drie officieren van 
justitie en vier raadslieden werden vijf 
gevallen voorgelegd, die betrekking 
hadden op exhibitionisme, heroinehan-
del plus inbraak, incest, herofnegebruik, 
valse cheques.* 

Het geval van herothehandel plus 
inbraak 

Verdachte, 24 jaar, gehuwd, werd 
gearresteerd bij de verkoop van heroine. 
Hij had nog probation lopen wegens 
.bezit van dat drug. Uit het voorlichtings-
rapport blijkt dat hij al een jaar 
verslaafd is en de vijftig dollar die hij 
per dag voor drugs nodig heeft verwerft 

* In het oorspronkelijke artikel zijn over deze 
vijf gevallen uitvoerige tabellen met de 
uitkomsten van het onderzoek opgenomen, 
die in de tekst worden besproken. Plaatsge-
brek noopt ons om hier slechts op een geval 
bij wijze van voorbeeld zo uitvoerig in te 
gaan. 

door inbraken in woonhuizen. Zijn 
raadsman heeft behandeling in de 
gemeenschap geadviseerd (methadon, 
weer werk krijgen, vergoeding schade 
door zijn familie) maar de probation 
officer is voor gevangenisstraf. 
De tabel laat zien dat zeven van de tien 
beslissers kiezen voor verwijdering uit 
de gemeenschap naar een staatsgevange-
nis voor twee tot acht jaar. Mleen onder 
de raadslieden waren er drie die voor 
een oplossing binnen de gemeenschap 
kozen. De mensen die voor gevangenis 
kozen waren van oordeel dat er geen 
adequate faciliteiten buiten het 
strafrechtssysteem waren. Men was het 
eens over de ernst van het feit en over 
de noodzaalc voor een althans tijdelijke 
incapacitatie, maar niemand zag het 
plaatselijke huis van bewaring als een 
mogelijke oplossing. Alleen een van de 
raadslieden noemde het huis van 
bewaring `voor het geval dat gevangenis-
straf dreigt. In dat geval zou hij 
pleiten voor probation met daaraan . 
voorafgaand een periode in het huis 
van bewaring: 

Gebruik van geselecteerde intramurale faciliteiten voor een verdachte van heroinehandel en inbraak door beslissers in de straftechtspleging, in 
relatie tot hun opvattingen over daad en dader en hun doelstellingen 

Enkele getallen in dem tabel stemmen niet overeen met wat men zou verwach ten. Daar echter onbekend is welke getallen de onjuiste zijn, is de 
hele label ongewijzigd overgenomen. 

59 



Beweegredenen 

Met uitzondering van de raadslieden 
beschouwde men de verdachte als een 
aanzienlijk gevaar voor zowel personen 
als goederen. Misschien werd daarom 
zoveel betekenis gehecht aan het straf-
doel incapacitatie, dat door alle 
rechters en officieren als zeer belangrijk 
werd beschouwd. 
De gemiddelde waarde die de raadslieden 
op een tienpunts schaal aan dit 
strafdoel toekenden was 5.3, maar 
opgemerkt moet worden dat zij 6.5 en 
8 scoorden voor respectievelijk gevaar 
voor personen en goederen. Als 
groep vinden de respondenten deze 
dader het gevaarlijkst en zijn daad het 
emstigste van de vijf gevallen. Afgezien 
van de drie raadslieden die behandeling 
in de gemeenschap voorstelden vond 
iedereen de feiten heel emstig en de 
normbevestiging werd heel belangrijk 
geacht.. 
Met uitzondering van den officier van 
justitie vonden alle respondenten dat de 
verdachte veel hulp nodig had en dat 
behandeling om het niveau van zijn 
maatschappelijk functioneren te verbe-
teren erg belangrijk was. 
De onontkoombare gevolgtrekkingen 
zijn: 1) de verdachte wordt geacht 
ernstig en gevaarlijk te zijn en behande-
ling nodig te hebben; 2) hoewel de 
behandelingsoverwegingen heel belangrijk 
zijn, staan zij gevangenisstraf niet in de 
weg; 3) men lijkt bet er over eens te zijn, 
dat de vereiste bescherming van de 
maatschappij behandeling in die 
maatschappij onmogelijk maakt, omdat 

Het huis van bewaring fungeert 
(in Amerika) meer als halfway 
house dan als plaats voor 
afzondering of straf 
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daar geen adequate faciliteiten bestaan; 
4) rechters en officieren van justitie 
vonden dat de gerechtigheid meet straf 
vereiste dan besloten zou liggen in 
behandeling binnen de eigen gemeen-
schap, zelfs als deze een opneming in het 
plaatselijk huis van bewaring zou 
inhouden. 

CONCLUSIES 

Onze hypothese was, dat beslissingen in 
de strafrechtspleging afhankelijk zijn van 
allerlei factoren, zoals opvattingen over 
de behoefte aan hulp en de gevaarlijkheid 
van de verdachte, de ernst van het feit, 
de kennis van bestaande faciliteiten voor 
opvang en behandeling en de doelstellin-
gen van de beslisser. We vroegen ons af 
in hoeverre binnen de gemeenschap 
bestaande mogelijkheden werden benut 
voor delinquenten en we probeerden 
voorlopige conclusies te trekken over 
de relatie tussen doelstellingen, 
bestaande middelen, daders en daden. 
De eerste fase van het onderzoek wees 
op het bestaan, zo niet de beschikbaar-
held van allerlei intramurale faciliteiten 
binnen de gemeenschap, die net zo goed 
of beter waren dan de verafgelegen 
inrichtingen van de staat. Binnen de 
gemeenschap bleken voldoende 
faciliteiten te zijn — waaronder een 
professionele probation en parole 
service — voor de behandeling en het 
toezicht voor alle aan de beslissers 
voorgelegde gevallen. Er zou dus weinig 
behoefte aan de staatsvoorzieningen 
lijken te zijn. 
De uitkomsten geven duidelijk aan dat 
de belangrijkste intramurale faciliteit 
voor delinquenten binnen de gemeen-
schap het huis van bewaring is, dat 
meer als halfway house functioneert 
dan als plaats voor afzondering of 
straf. 
Opvallend was, dat de meeste beslissers 
onbekend waren met de faciliteiten 



binnen de gemeenschap, afgezien van het 
huis van bewaring en de psychiatrische 
inrichting. Er was tussen de groepen en 
binnen de groepen beslissers vrij veel 
verschil in de beoordeling van de 
gevaarlijkheid van de delinquenten, hun 
behoefte aan behandeling, de ernst van 
de feiten, de gekozen middelen en de 
betekenis die aan de verschillende 
strafdoelen werd gehecht. Over het 
algemeen werd veel belang aan het 
doel `behandeling' gehecht en werd het 
opleggen van strafsancties voor dit doel 
gerechtvaardigd geacht. Er lijkt een 
ongefundeerd vertrouwen te bestaan in 
de doeltreffendheid van strafinrichtingen 
op het punt van resocialisatie. De 
leedtoebrenging als strafdoel staat niet 
meer hoog aangeschreven, maar de 
meeste respondenten geloven in de 
doeltreffendheid en de gepastheid van 
de afschrikking als strafdoel. Een deel 
van de verschillen tussen de beslissingen 
zou kunnen worden verklaard uit de 
verschillen in opvattingen over 
grondbeginselen als behandeling, 
afschrikking, straf en gevaarlijkheid. 
Als we de strafrechtspleging rechtvaar-
diger en humaner willen maken kunnen 
we niet wachten op het ontdekken van 
de `oorzaak' van de criminaliteit of op 
een betere uitrusting van het apparaat. 
Het onderzoek toont aan, dat veel 
gedaan moet worden om een grotere 
rationaliteit te verzekeren bij de 
beslissingen bij de verschillende 
diensten van het strafrechtssysteem. De 
beslissers moeten beter geihformeerd 
worden over de alternatieven die binnen 
de gemeenschap bestaan voor opsluiting 
in een staatsgevangenis. Mleen dan kan 
worden gerealiseerd dat delinquenten 
buiten het strafrechtssysteem worden 
behandeld en dat zij worden gereihte-
greerd in de gemeenschap. Er moet 
naar gestreefd worden klare en 
eenduidige taal te spreken over 
doelen en middelen, zodat iedereen 

hetzelfde bedoelt en begrijpt. Tenslotte 
is het nodig de onderliggende 
beweegredenen voor strafrechtelijke 
beslissingen te onderzoeken, die nog 
altijd gebaseerd zijn op de conventionele 
wijsheid van medische en punitieve 
modellen. 
Ms beter begrepen wordt welke voor-
delen het voor maatschappij . en 
delinquent heeft om onnodige vrijheids-
straffen te vermijden, en als de beslissers 
het meer eens zijn over het soort gedrag 
dat in aanmerlcing komt voor een 
strafsanctie, over aanvaardbare en 
bereikbare strafdoelen en over beschik-
bare en doeltreffende middelen, 
zullen we dichter bij een strafrechtssys-
teem zijn, waarin economische 
overwegingen zowel als mededogen een 
rol spelen. 
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De labeling th eorie s 

In het begin van de zestiger jaren was de 
labeling theorie een van de meest 
gebruikte benaderingen in de sociologie 
van het afwijkend gedrag geworden. 
In 1970 werd het echter bijna even 
gebruikelijk om tegen de benadering 
van de labeling theorie te zijn. Van veel 
kritieken op de labeling theorie modt 
echter het volgende gezegd worden: zij 
zijn vaak weinig constructief en 
verwijzen dikwijls in zeer geringe mate 
naar de oorspronkelijke stukken van de 
labeling theorie-auteurs. Zij zijn vaak 
op afgeleide principes gericht en maken 
geen onderscheid tussen de specifieke 
bewering van een aanhanger van de 
labeling theorie en het algemene 
perspectief dat de labeling theorie biedt 
wanneer zij verder wordt ontwikkeld 
en doordacht. Denkbaar is het volgende 
voorbeeld: het begrip secundair afwij-
kend gedrag wordt wel genoemd als het 

* flit is een verkorte weergave van het artikel: 
On behalf of labeling theory. 
In: Social problems, 22e jrg., or. 5, juni 1975, 
biz. 570-583. 
Voor een korte samenvatting van dit art ikel 
zie excerpt nr. 87. 
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door Erich Goode 

centrale begrip van de labeling 
theorie. Dit begrip is van Edwin Lemert, 
die weliswaar afwijst, dat het sleutel-
probleem bij de bestudering van 
afwijkend gedrag gelegen is in de 
relatie tussen de actie en het afwijkend 
gedrag als reactie, maar toch meent 	• 
enkele objectieve, zelfstandige 
aspecten van afwijkend gedrag te kunnen 
onderscheiden. Daardoor is het 
moeilijk te begrijpen wat wordt bedoeld, 
als men Edwin Lemert een aanhanger 
van de labeling theorie noemt. Een 
ander misverstand wordt gewekt, door-
dat bijvoorbeeld het meest aangehaalde 
artikel in de labeling-traditie 'Notes 
on the sociology of deviance' (Kay 
Erikson, 1962) is opgenomen als eerste 
hoofdstuk in de monografie van 
Erikson (1966), die verder geheel kan 
worden gerekend tot de functionalisti-
sche traditie zoals Merton (1971) ook 
heeft aangegeven. Er kunnen weliswaar 
punten van overeenkomst tussen de 
labeling theorie en het functionalisme 
worden genoemd, maar een aanhanger 
van het functionalisme is niet zonder 
meer een aanhanger van de labeling 



theorie, en andersom. Zo zijn er nog 
meer auteurs, die door verschillende 
oorzaken, hetzij een uitlating of 
kritiek in een andere context of een 
misplaatst citaat, verwarring hebben 
gesticht in de juiste betekenis en de 
reikwijdte van de labeling theorie. 
Becker (1973) maakt als aanhanger van 
de labeling theorie enkele verhelderende 
opmerkingen. Hij stelt dat de labeling 
theorie eigenlijk geen theorie is in de 
meest strikte betekenis. Ten tweede is 
het niet haar bedoeling afwijkend 
gedrag te.verklaren; het is niet haar 
bedoeling de oorzaak van dit gedrag 
aan te geven. Ten derde, de publieke 
stigmatisering is noch een noodzakelijke, 
noch een voldoende voorwaarde voor het 
komen tot een afwijkend gedragspatroon. 
Deze laatste bewering heeft een 
empirisch karakter: er kan daarvan niet 
zonder meer worden uitgegaan. 
De labeling theorie, zo besluit Becker, 
zou eigenlijk geen theorie moeten 
worden genoemd en zou ook de naam 
labeling niet moeten dragen. Het enige 
wat ons overblijft, zijn een aantal 
onderscheidingen en een paar gedach-
tengangen, gericht op verschillende 
doelen. 
Wat moet dan onder labeling worden 
verstaan? 
Met name bij vroegere pogingen om 
afwijkend gedrag te verklaren, neigden 
de wetenschappers ertoe de gedrags-
vorm als een natuurlijke categorie te 
beschouwen. De vormen van afwijkend 
gedrag werden verondersteld klinische 
activiteiten te zijn die vooraf door de 
wetenschapper konden worden 
gedefinieerd. De theorien met 
betrekking tot dit gedrag moesten 
gebaseerd zijn op verschijnselen met een 
objectief, formeel en algemeen 
karakter, onafhankelijk van de plaats-
en tijdcomponenten, zoals zij worden 
waargenomen door een externe 
onderzoeker. Men was gemakkelijk 

geneigd te stellen, dat subjectiviteit 
het tegengestelde van objectiviteit is 
en daarom geen enkele plaats in het 
wetenschappelijk onderzoek kon 
krijgen. De aanhangers van wat wordt 
genoemd de labeling theorie verwierpen 
de noodzaak om alleen objectieve 
categorieen van het menselijk gedrag te 
bestuderen. Hun stelling is dat alle 
menselijke gedragingen verschijnselen 
zijn die door de mens worden gekend 
en als geconstrueerde categorieen 
door de wetenschapper worden 
gehanteerd. Het volgende voorbeeld 
laat dit duidelijk zien: homoseksualiteit 
wordt in de maatschappijen met een 
heteroseksuele moraal als afwijkend 
beschouwd en ook als zodanig 
gecategoriseerd, terwijl bijvoorbeeld bij 
de Siwans in Afrika de homoseksualiteit 
in het dagelijks leven wordt beloond 
met een algemene goedkeuring. Bij de 
Siwans is er dan ook sprake van een 
heel andere categorisering van dit 
gedrag. Het kan gebeuren dat in zo'n 
cultuur de heteroseksualiteit als 
afwijkend wordt beschouwd, waardoor 
in die cultuur dit gedrag vergelijkbaar 
is met het homoseksuele gedrag in de 
eerstgenoemde cultuur. 
De benadering van het afwijkend gedrag 
is niet een objectief automatische, maar 
een subjectief problematische benadering. 
Deze subjectieve benadering wordt 
door verschillende sociologen omzeild, 
doordat zij bijvoorbeeld aan 
objectieve criteria vasthouden en de 
benaming afwijkend achterwege laten. 
Zij stellen slechts dat de persoon lets' 
deed. Extreme relativisten beweren dat 
iedere betekenis aan een menselijke 
handeling kan worden gegeven. Daar 
tegenover staat de mening, dat sommige 
gedragsvormen, zoals incest, wreedheid 
en luiheid wel in elke cultuur worden 
afgekeurd en daarmee afwijkend zijn. 
Het is echter zo dat wat in de 
verschillende culturen onder incest 
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wordt verstaan, niet hetzelfde is. 
De ordening van de verschillende 
gedragsvormen in verschillende 
categorieen impliceert een zekere 
houding tegenover dit gedrag. Wanneer 
de verschillende gedragsvormen in de 
categorie incest worden ondergebracht, 
dan keurt men dit gedrag af, niet 
vanwege het gedrag, maar vanwege de 
benaming die met de afkeuring 
verbonden is. Dit heeft tot gevolg, dat 
de hantering van subjectieve categorieen 
zowel als objectieve categorieen, 
bepaalde belangrijke consequenties 
heeft. De subjectieve afbakening van 
overdadig drankgebruik leert ons iets 
over de sociale organisatie en de 
tolerantie van een bepaalde 
samenleving naast de organisatie en 
tolerantie van een andere samenleving. 
Deze categorisering leert ons echter 
niets over het effect van overdadig 
drankgebruik op het lichaam. 
In dit verband is de objectieve 
afbakening een legitieme ondernerning. 
Toch is zij begrensd; ze verliest haar 
waarde wanneer zij 1) het bij deze 
afbakening laat; 2) uit het oog verliest 
dat haar afbakening niet dezelfde is als 
die van de groepsleden die bestudeerd 
worden; 3) gedrag wil begrijpen zoals 
het door de deelnemers zelf wordt 
ervaren en 4) ads zij niet in staat is op 
een bepaald moment het belang van 
een subjectieve afbakening te erkennen. 
Kortom, we moeten weten wanneer 
wiens perspectief van belang is. De 
betrokkenheid van de socioloog bij zijn 
onderwerp van studie wordt door 
sommigen als een gevaar gezien. Zo 
wordt ten aanzien van het afwijkend 
gedrag wel opgemerkt, dat de betrokken-
heid tot gevolg heeft dat de vervelende 
kanten van het afwijkend gedrag niet 
worden herkend. Ben echte betrokken-
heid brengt met zich mee dat de 
socioloog geestelijk en emotioneel zich 
in de situatie van degene die zich 
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afwijkend gedraagt, inleeft. Degene die 
dit afwijkend gedrag vertoont, zal dit 
mogelijk zelf helemaal niet als zodanig 
beschouwen. Daarom is deze 
betrokkenheid een essentieel onderdeel 
van de bestudering van het afwijkend 
gedrag. Zij is niet hetzelfde als 
medelijden of sympathie. Het is een 
standpunt dat een directe kijk op de 
zaak garandeert. Een volledige 
betrokkenheid, dat wil zeggen een 
volledige inleving in de situatie, 
garandeert dat juist niet de denkbeelden 
van degene die zich afwijkend gedraagt 
zonder meer worden overgenomen maar 
dat men door zich in zijn situatie te 
verplaatsen kan controleren of hij de 
omgeving op een realistische wijze 
interpreteert. Zo kan men nagaan, wat 
bijdraagt aan de betekenis die de zich 
afwijkend gedragende aan zijn eigen 
gedrag verleent. De mensen die zich 
afwijkend gedragen, vinden namelijk 
zeker niet altijd van zichzelf dat zij het 
juiste gedrag aan de dag leggen. Een 
voorbeeld hiervan vinden we onder veel 
dniggebruikers. We zien overigens dat 
het overgrote deel van de studies op het 
terrein van de sociologie van het 
afwijkend gedrag zich concentreert op 
afgekeurde en gestigmatiseerde 
gedragsvormen en mensen. Dit heeft tot 
gevolg, dat de sociologen die afwijkend 
gedrag bestuderen, een groot gebied met 
vergelijkbare gedragspatronen buiten 
beschouwing laten. Tot dit gebied 
behoren veelal de vergelijkbare 
afwijkende gedragsvormen van macht-
hebbers, bevoorrechte groepen en 
instituten. Zij die zich aansluiten bij de 

De labeling theorie is geen 
theorie, maar een manier van 
kijken naar de verschillende 
asp ecten van afwijkend gedrag 



bestaande waardepatronen in een 
maatschappij, ontkennen de invloed van 
een heersende elite bij de vaststelling 
van afwijkend gedrag en steunen daarmee 
de bestaande orde. De wederkerige 
benadering van afwijkend gedrag brengt 
echter niet automatisch met zich mee, 
dat men zich bij de bestudering van dit 
gedrag beperkt tot de machtelozen. 
Met deze benadering kan men zich echter 
tot alle gedragingen richten die men op 
afwijkende vormen wil onderzoeken. 
Deze benadering zet aan tot een 
onderzoek naar de oorzaken van het als 
afwijkend percipieren van gedrag. Waar-
om wordt de ene gedragsvorm 
veroordeeld en waarom de andere niet? 
Op deze wijze stuit men al snel op een 
beschouwing van de verdeling van de 
macht in de samenleving die men 
bestudeert. Het vreemde is dat het 
overgrote deel van een willekeurige 
groep mensen die men vraagt om een 
beoordeling van een bankroof, deze 
zonder meer in hoge mate zal aflceuren, 
terwijl men zich onverschillig zal tonen 
tegenover het feit dat zeer weinig 
delicten in de 'white collar' sfeer kunnen 
worden achterhaald. Een vergelijkbaar 
voorbeeld vindt men in de bestudering 
van het drug-gebruik. Een groot deel 
van de studies richt zich zonder meer op 
de door het grote publiek afgekeurde 
vormen, terwijl zij niet aan een verge-
lijking met het geaccepteerde alcohol-
en tabaksgebruik toekomen. Het 
interessante is nu juist te achterhalen, 
wat de oorzaken van de verschillen in 
aflceuring van deze uitwendig gelijke 
gedragingen zijn. We kunnen onmogelijk 
goed begrijpen wat afwijkend gedrag is, 
als we geen goed inzicht hebben in het 
gedrag dat niet afwijkend wordt 
genoemd. Wanneer we goed kijken, zijn 
het niet de sociale kosten van dit gedrag 
waardoor het als afwijkend wordt 
beschouwd. Het is ook niet het 
uitgekristalliseerde verbod van dit gedrag 

in een of andere wettelijke norm, dat 
er typerend voor is. Uiteindelijk komt 
men bij de keuze van deze benadering 
van afwijkend gedrag voor de vraag te 
staan, hoe de begripsvorming die de 
machthebbers in de kaart speelt, 
plaats kan inruimen voor een 
begripsvorming die door de gevestigde 
ideologische en materiele belangen heen 
ziet. Zo beschouwd gaat de bestudering 
van het afwijkend gedrag vaak parallel 
aan de bestudering van de machtelozen 
in een.  samenleving. 
Wat is afwijkend gedrag en wie is degene 
die zich afwijkend gedraagt? Wanneer 
we als een van de criteria voor 
afwijkend gedrag de benoeming van dit 
gedrag als zodanig opnemen, dan is 
gedrag niet afwijkend als het niet zo 
genoemd wordt. 
Deze omschrijving brengt met zich mee, 
dat afwijkend gedrag niet in het 
geheim kan plaats vinden. Er is immers 
niemand die dit gedrag zo kan noemen. 
Hiervoor kan men van een categorie 
gedragingen wel zeggen, dat er een kans 
is, dat ze afgekeurd zal worden. Deze 
mogelijkheid, dat gedrag potentieel 
afwijkend is, laat ons duidelijk zien, dat 
niet alle groepen in de maatschappij 
even machtig zijn. 
Zeer belangrijk is, welke morele 
gedragscodes heersend zijn en welke 
gedragsvormen een hoge kans hebben 
afgekeurd te worden. Dit kan tenminste 
bij benadering worden vastgesteld. Daar-
bij zal een aanhanger van de labeling 
theorie niet zonder meer aannemen, dat 
het gedrag dat van de regel afwijkt ook 
moreel aflceurenswaardig is of dat 
moreel aflceurenswaardig gedrag wordt 
bepaald door het feit dat het gedrag 
wordt afgekeurd door een meerderheid. 
Het is bekend, dat er een verschil in 
betekenis is tussen `zich afwijkend 
gedragen' en een 'deviant' (afwijker) 
zijn. Bij het eerste voorbeeld is in 
mindere mate spralce van een 
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stigmatisering clan in het tweede voor-
beeld. Hier is het afwijkend gedrag tot 
een eigenschap geworden. In feite is er 
sprake van een onderbrengen van het 
individu bij een groep die als geheel 
gestigmatiseerd wordt. Van deze groep 
wordt immoreel en slecht gedrag 
verwacht loch is deze samenhang 
tussen het gedrag en de stigmatisering 
daarvan Met altijd aanwezig. Veel leden 
van de gestigmatiseerde groep voldoen 
in hun gedrag niet aan het afgekeurde 
gedragspatroon, terwijI anderen hun 
gedrag aanpassen aan dit afgekeurd 
gedragspatroon en toch niet tot de 
gestigmatiseerde groep gerekend worden. 
Men kan dus in zijn gedrag afwijkent; 
doordat men zichzelf als zodanig ziet, 
terwijI er van publieke stigmatisering 
geen sprake is. Afgaande op heersende 
morele codes kan men aangeven welke 
gedragsvortnen als afwijkend zullen 
worden beschouwd maar afgaande op 
dezelfde codes kan men nooit personen 
als afwijkend (deviant) beschouwen. 

Conclusie 

De labeling theorie is geen theorie, maar 
een manier van kijken naar de verschil-
lende aspecten van afwijkend gedrag. 
De relativiteit van het begrip `afwijkend' 
is een zeer belangrijk gegeven maar 
maakt de bestudering van afwijkend 
gedrag niet onmogelijk. Het brengt 
alleen met zich mee, dat afwijkend 
gedrag als zodanig geen empirisch 
gegeven is. De labeling theorie heeft 
echter nooit een verklaring willen geven 
voor de oorzaken van afwijkend gedrag. 
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Criminologisch 
manifest* 

Criminaliteit 

Er bestaat conventionele en 
onconventionele criminaliteit. De 
eerste bestaat in hoofdzaak uit 	. 
delicten tegen personen, eigendom, de 
zeden en de openbare orde. De tweede 
soort wordt vaak vanuit officiele of 
semi-officiele posities gepleegd. Te 
noemen vallen delicten, die indruisen 
tegen het internationale recht, die 
voortvloeien uit vaderlandslievende, 
politieke, ideologische, revolutionaire 
of fanatiek religieuse acties, delicten 
die door geheime diensten worden 
gepleegd, economische en financiele 
fraudes, corruptie op hoog niveau, 
illegale handel, exploitatie van 
gastarbeiders, discriminerende 
pralctijken, genocide, valse voorlichting 
over producten, milieuvervuiling en 
handel in drugs. 

* Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Criminological manifesto. 
In: Federal probation, 34e jrg., nr. 3, septem-
ber 1975, blz. 18-22. 
Voor een korte samenvatting van dit artikel 
zie excerpt nr. 90. 

door Manuel Lopez-Rey 

Het merendeel van deze zaken wordt in 
de nationale wetgevingen strafbaar 
gesteld, maar wordt zelden bestraft. 
De omvang van de conventionele 
criminaliteit is gedeeltelijk bekend uit 
de criminele statistieken. De 
onconventionele criminaliteit komt 
daarin echter als regel niet voor. Toch 
bevat een aantal publicaties, met,name 
van het Internationale Rode Kruis, 
de Internationale Commissie van 
Juristen, Amnesty International en de 
Commissie van de rechten van de mens 
van de Verenigde Naties, fragmentarische 
maar belangrijke gegevens. 

Men kan daaruit het volgende opmalcen: 
Van de 137 staten die lid van de VN 

zijn hebben er tussen de 25 en 18 
procent democratische regimes, in 
zoverre zij de fundamentele mensen-
rechten respecteren; 
2) De niet-democratische regimes 
beschikken meestal over een speciale 
politie en kennen vaalc niet meer dan 
een politieke partij; 
3) In tussen de '65 en 77 procent van 
85 ontwikkelingslanden nemen 
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tnarteling en het aantal vermiste 
personen toe; 
4) Het aantal slachtoffers van 
terrorisme en guerilla neemt gestaag 
toe; 
5) Politieke, economische corruptie en 
corrumpering van de politie zijn niet 
op zichzelf-staande verschijnselen maar 
tekenen van verval van economische 
en politieke systemen; 
6) In veel landen, ontwikkeld of niet, 
kapitalistisch of socialistisch, wordt 
het strafrechtelijk systeem, met name 
de magistratuur, gebruikt voor 
politieke of klasse-doeleinden. 
Het functioneren van penitentiaire 
systemen kan worden afgemeten aan 
het aantal personen dat in voorarrest 
zit. Dat aantal neemt in de meeste 
landen voortdurend toe. De remedie 
hiertegen moet niet gezocht worden in 
een uitbreiding van het aantal 
rechters — jets dat al vaak tevergeefs 
geprobeerd is — maar in het opbouwen 
van een nieuw penitentiair systeem. 
De fundamentele fout is geweest orn te 
denken dat het doel van het strafrecht 
het resocialiseren van de delinquent is. 
Dit is gebaseerd op veronderstellingen 
die voorbij gaan aan het feit dat zolang 
het overheersende sociaal-economische 
system in stand blijft een terugdringen 
van de recidive door geen enkele 
behandeling te bereiken is. Door aan te 
blijven dringen op wederaanpassing 
van de, vaak uit de lagere sociale 
klassen gerecruteerde, delinquent, 

De criminologie moet een 
actieve nil spelen in sociaal-
economische en politieke 
planning en meer in het 
bijzonder by de planning van 
strafrechtelijke system en 
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benadrukt men diens marginate positie. 
Ittussen maakt de bevoorrechte positie 
van de onconventionele delinquent die 
immuun voor strafrechtelijke 
bejegening en behandeling. Ook al 
overtreft in enkele westerse landen de 
conventionele criminaliteit de 
onconventionele, is dat nog geen 
rechtvaardiging voor het feit dat de 
conventionele criminaliteit als de basis 
van de criminologie wordt beschouwd. 

Criminologie 

Vanaf het begin is de criminologie 
conventionele discipline geweest en 
als zodanig bijna geheel gewijd aan de 
conventionele criminaliteit. Het 
resultaat was dat de criminologische 
kennis voomamelijk op de individuele 
delinquent is toegesneden. Vandaar het 
belang dat wordt toegekend aan 
causaal-individualistische processen, 
zoals culturele en sub-culturele conflic-
ten, het leerproces, differentiate 
associatie, interactionisme, deviantie 
en dergelijke. 
De verklaring van het falen van de 
criminologie ligt in de omstandigheid 
dat men het verschijnsel criminaliteit 
beschouwt als het geheel van 
individueel verklaarbare delicten in 
plaats van als een sociaal-politiek 
fenomeen. Ms een westerse creatie die 
nog diep in de voorbije eeuw wortelt 
moet de criminologie, wil zij blijven 
bestaan en niet worden vervangen door 
een criminele politiek, zoals om 
politieke redenen in diverse landen al 
gebeurd is, zich realiseren dat de 
conventionele criminaliteit maar aan 
aspect van het sociaal-politieke 
verschijnsel criminaliteit is. Door de 
relatie die er is tussen conventionele 
en onconventionele criminaliteit, heeft 
het feit dat de laatste vaak onbestraft 
blijft ontegenzeggelijk invloed op het 



toenemen van de eerste. Dit verklaart 
ten dele de toenemende ineffectiviteit 
van de behandelingsprogramma's voor 
zover die delinquenten betreft die zich 
deze onrechtvaardigheid realiseren. Het 
dilemma van de contemporaine 
criminologie kan niet worden opgelost 
door die te onderscheiden in een 
macro- en microcriminologie en aan de 
eerste het onderzoek van de onconven-
tionele criminaliteit op te dragen en aan 
de tweede de studie van de `gewone 
misdaad'. 
Zo'n classificatie is een uitvlucht met 
het doel om het onvermogen van de 
criminologen, met het verschijnsel 
criminaliteit klaar te komen, te 
verbergen. Men kan aanvoeren dat het 
bestuderen van de onconventionele 
criminaliteit politieke problemen 
oproept die uit wetenschappelijk 
oogpunt vermeden moeten worden. 
Daartegenover moet gezegd worden dat 
de wetenschap in tegenstelling tot wat 
velen beweren niet langer onpartijdig 
kan zijn. Het is zo langzamerhand tijd 
dat de criminologie en de 
strafrechtspleging inzien dat criminali-
teit een sociaal-politiek probleem is, 
dat niet is opgebouwd uit crirninolo-
gische theorieen die gebaseerd zijn op 
het bekijken van de persoon van de 
dader. 
Fundamentele vragen voor de ontwik-
keling van een nieuwe criminologie zijn 
de volgende: 
1) Als sociaal-politiek verschijnsel omvat 
criminaliteit alle vormen van strafbaar 
gedrag. In alle gevallen is criminaliteit 
een product van macht, ontwikkeling, 
ongelijkheid, de menselijke,aard en de 
strafrechtelijke systemen. De rol van 
deze bepalende factoren wordt deels 
gekenmerkt door hun ambivalente aard 
en deels door hun onderlinge afhanke-
lijkheid. 
2) Omdat criminaliteit nu eenmaal aan 
elke maatschappijvorm inherent is, kan 

zij nooit volledig worden uitgebannen, 
maar wel in aanzienlijke mate worden 
teruggedrongen. Van de criminologie 
wordt verwacht dat zij een bijdrage tot 
dat terugdringen !evert. Daartoe moet 
de criminologie een actieve rol spelen 
in sociaal-economische en politieke 
planning en meer in het bijzonder bij 
de planning van strafrechtelijke 
systemen. 
3) Bij het bestuderen van het verschijn-
sel criminaliteit client te worden 
onderscheiden tussen het probleem van 
de criminaliteit op zichzelf, het 
vraagstuk van de werking van de 
strafrechtelijke systemen en de vragen 
die men ten aanzien van de criminologic 
als discipline kan stellen. Tot nu toe 
hebben de twee laatst genoemde zaken 
veel meer aandacht gehad dan het 
criminaliteitsprobleem zelf. Onderzoek 
zou juist daarop ge,richt moeten zijn en 
zou sociaal-politiek georienteerd dienen 
te zijn. Dat behoeft niet noodzakelijker-
wijs te betekenen dat dat onderzoek 
een bepaalde ideologische kleur zou 
moeten hebben. 
4) Het voorkomen van criminaliteit is 
meer afhankelijk van sociaal-economische 
en politieke planning dan van het 
formuleren van een specifiek preventie-
beleid en preventieprogramma's als dat 
gebeurt binnen onrechtvaardige sociaal-
economische en politieke systemen. 
5) Zo lang er strafrechtelijke systemen 
nodig zijn ontlenen die samen met het 
strafrecht hun bestaansgrond niet aan 
het corrigeren of resocialiseren van 
delinquenten maar aan het nastreven 
van sociale gerechtigheid. Dat betekent 
dat die systemen dienen te Worden 
geherwaardeerd, in het bijzonder wat 
de grenzen van strafrechtelijke repressie 
betreft. Hierbij dient rekening te 
worden gehouden met -de rechten van de 
maatschappij en met die van de 
delinquent. 
6) De nieuwe criminologie viaagt om 
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een nieuw soort criminoloog. Daartoe 
zouden de criminologische opleidingen 
politiekc wetenschappen, rechts- 

Toekomstige 
rechters en 
officieren van 
justitie?* 

Inkiding 

Om een functie bij de rechterlijke 
macht te kunnen vervullen, is het voor 
jonge juristen in principe noodzakelijk 
gedurende een aantal jaren een zoge-
naamde RAIO-opleiding te volgen 
(R.A.1.0. staat voor Rechterlijke 
Ainbtenaar In Opleiding). Jaarlijks 
maalct slechts een relatief !dein 
gedeelte van de pas afgestudeerde 
juristen gebruik van de mogelijkheid 
te solliciteren naar een plaats in deze 
RAIO-opleiding, hetgeen op grond van 
de toename in het totaal aantal 
afstuderende juristen verwonderlijk 
genoemd kan worden. Het Ministerie 

* flit is een samenvatting van een onderzoek 
dat verricht werd op het lnstituut voor 
Toegepaste Sociologie; Nijmegen, april 1975. 
Publicatie vindt plaats met toestemming van 
de schrijvers. Zie ook excerpt nr. 
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sociologie, geschiedenis, mensenrechten 
in theorie en pralctijk en filosofie moeten 
bevatten. 

door drs. J. W M. Collars, drs. 
Knjnen en drs. A. R. Westerdiep 

van justitie heeft daarom aan het 
Instituut voor Toegepaste Sociologic 
te Nijmegen de vraag gesteld, wat de 
oorzaalc kan zijn van de betrekkelijk 
geringe wervingskracht van de RA10- 
opleiding. Het gaat in de eerste plaats 
om de vraag, in welke mate juristen 
in principe be reid zijn een werkkring 
bij de rechterlijke macht te aanvaarden 
en vervolgens om de vraag welke 
verschillen er zijn te constateren tussen 
degenen die wel en die niet een 
werkkring bij de rechterlijke macht 
ambieren. 
Om deze beide vragen te kunnen 
beantwoorden is in de tweede helft van 
1974 een onderzoek uitgevoerd onder 
een a-selecte steekproef van 600 
doctoraalstudenten Nederlands recht 
die voor september 1972 het kandidaats-
examen in de rechtswetenschappen 
hebben afgelegd. Deze groep studenten, 
die op dit moment reeds is afgestudeerd 



of zeer binnenkort zal afstuderen, vormt 
namelijk de groep waarvan een aantal 
zal solliciteren naar een plaats bij 
de RAIO-opleiding. 
In het kader van de samenvatting zal 
eerst een korte karakteristiek worden 
gegeven van de onderzoeksgroep aan de 
hand van een aantal kenmerken. Daama 
zal nader worden ingegaan op de 
houding van de doctoraalstudenten 
Nederlands recht ten opzichte van een 
werklcring bij de rechterlijke macht, 
waarbij het accent gelegd zal worden 
bij de eventuele bereidheid van deze 
groep een werkkring bij de rechterlijke 
macht te aanvaarden. 

Enkele algemene kenmerken van 
doctoraalstudenten Nederlands recht 

De groep bestaat voor 78 procent uit 
studenten van het mannelijk geslacht 
van gemiddeld ongeveer 25 jaar. De 
middelbare schoolopleiding is vooral 
gymnasium A en H.B.S. A (respectieve-
lijk 41 en 35 procent). Ongeveer twintig 
procent van de studenten komt uit de 
lagere sociale milieus, rond zeven 
procent uit het milieu van de kleine 
zelfstandigen, terwijl 64 procent uit de 
middelbare en hogere sociale milieus 
afkomstig is. 

De actieve participatie aan sociale 
organisaties en instellingen is niet zo 
groot. De politieke voorkeur is 
globaal als volgt te karalcteriseren: 
progressief 46 procent, liberaal 27 
procent en confessioneel veertien pro-
cent. Ongeveer 62 procent van de 
betrokken groep begon de rechtenstudie 
na 1968. Het studieresultaat in de 
kandidaatsfase werd door 45 procent 
met goed of zeer goed beoordeeld, in 
de doctoraalfase was dit nog 35 
procent. Tij dens de studie heeft 34 
procent een werkkring; voor een derde 

deel daarvan betreft het een full-time 
functie. 
Na het doctoraalexamen wil tien 
procent in dezelfde baan blijven, acht 
procent zoekt (nog) geen werklcring en 
82 procent wil gaan werken of een 
andere baan zoeken. Wat betreft de 
universiteit of hogeschool waaraan men 
studeert kan nog worden opgemerkt 
dat meer dan 66 procent van de studen-
ten aan de universiteiten van Utrecht, 
Leiden, Amsterdam (G.U.) en 
Nijmegen studeert (alle ongeveer zes-
tien procent). Het resterende deel 
studeert in Groningen, Amsterdam 
(V.U.), Rotterdam en Tilburg (elk 
ongeveer elf procent). 

Houding van doctoraalstudenten 
Nederlands recht ten opzichte van 
een werkkring bij de rechterlijke macht 

Om deze houding te karakteriseren zijn 
de volgende onderwerpen aan de orde 
gesteld, te weten 
— de kennis die de doctoraalstudenten 
bezitten over de RAIO-opleiding; 
— het beeld dat zij hebben van een 
werkkring bij de rechterlijke macht; 
— het beeld dat zij hebben van de 
werkwijze van de selectiecommissie; 
— de eventuele bezwaren van de 
doctoraalstudenten tegen de selectie-
procedure en 
— de bereidheid een werkkring bij de 
rechterlijke macht te aanvaarden, al 
dan niet via de RAIQ-opleiding. 
Wat de kennis betreft die de 
doctoraalstudenten hebben van de 
RAIO-opleiding en de procedure om 
bij de RAIO-opleiding te komen kan 
gezegd worden dat twintig procent van 
de onderzoeksgroep niet weet wat de 
RAIO-opleiding is en/of niet weet hoe 
men een plaats bij de RAIO-opleiding 
kan krijgen. Ongeveer tachtig procent 
van de doctoraalstudenten Nederlands 
recht weet wel wat de RAIO-opleiding 
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is en ook hoe men een plaats erbij kan 
krijgen. De belangrijkste informatie-
kanalen over de opleiding worden 
gevormd door (studie-)vrienden en 
advertenties. Voordat het veldwerk voor 
het onderzoek begon is aan de helft 
van de onderzoeksgroep een voorlich-
tingsbrochure gestuurd; 43 procent van 
de onderzoeksgroep blijkt ook 
informatie via deze brochure te hebben 
ontvangen. Degenen die geen brochure 
hebben ontvangen zijn echter ook 
veelal bekend met de RAIO-opleiding: 
zeventig procent van de betrokken 
studenten die de brochure niet hebben 
ontvangen weet wat een RAIO-opleiding 
is en hoe men bij de opleiding kan 
komen. 
Een volgende vraag is, hoe de doctoraal-
studenten tegen een werkkring bij de 
rechterlijke macht aankijken. Op een 
uitspraken-schaal die betreklcing heeft 
op een aantal aspecten van zo'n 
werkkring blijken relatief veel studenten 
de uitspraak te onderschrijven dat 
— een werkkring bij de rechterlijke 
macht een grote verantWoordelijkheid 
geeft (98 procent); 
— je voor een werkkring bij de rechter-
lijke macht goed met mensen moet 
kunnen omgaan (95 procent) en dat 
— een werkkring bij de rechterlijke 
macht een goede status geeft in de 
maatschappij (81 procent). 
Uitspraken die in mindere mate de 
instemming van de betrokken onder-
zoeksgroep krijgen zijn: 
— een werkkring bij de rechterlijke 
macht aanvaard je uit roeping (31 
procent mee eens); 
— een werkkring bij de rechterlijke 
macht biedt een grote mate van vrijheid 
(47 procent) en 
— een werklcring bij de rechterlijke 
macht biedt een goed werkklimaat (48 
procent). 
Een andere factor die deel uitmaakt van 
de houding van de studenten is het 
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beeld dat zij hebben van de werkwijze 
van de selectiecommissie voor de 
RAIO-opleiding. Tijdens het interview 
werd hen een lijst voorgelegd met 
veertien uitspraken over de 
veronderstelde werkwijze van deze 
commissie. De respondenten moesten 
zeggen of elk van deze uitspraken waar 
of onwaar was en of ze al dan niet van 
een dergelijke werkwijze gehoord 
hadden. 
Met name de volgende uitspraken worden 
als waar ervaren: 
— de selectieprocedure is ondoorzichtig, 
de sollicitant weet niet waar hij aan toe 
is (66 procent); 
— je hebt weinig kans om bij de RA10- 
opleiding te komen, omdat ze maar een 
bepaald aantal sollicitanten toelaten 
(63 procent); 
— de uitslag van het psychologisch 
onderzoek is bepalend voor de toelating 
tot de RAIO-opleiding (58 procent); 
— als oud-student-activist kom je zeker 
niet voor een plaats bij de RAIO-
opleiding in aanmerking (57 procent). 
Naarmate meer studenten vinden dat 
een uitspraak waar is, blijken zij ook 
vaker reeds eerder van deze uitspraak 
gehoord te hebben. 
In totaal blijkt 31 procent van de 
studenten een tot vier uitspraken als 
waar te ervaren; vijftig procent vindt 
vijf tot zeven uitspraken waar, terwiji 
negentien procent meer dan de helft 
van het aantal uitspraken als waar 
ervaart. Al met al bestaat er een nogal 
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negatieve beeldvorming over de werk-
wijze van de selectiecommissie. 
Ms een van de redenen waarom pas 
afgestudeerde juristen in veel gevallen 
niet naar een plaats bij de RAIO-oplei-
ding solliciteren wordt de aard van de 
selectieprocedure genoemd. Deze 
procedure bestaat uit vijf fasen die elk 
op zich een beletsel kunnen vormen 
voor sollicitatie, te weten het invullen 
van een uitgebreid sollicitatieformulier, 
het geven van referenties van twee 
hoogleraren, het ondergaan van een 
psychologische test, het verschijnen 
voor de selectiecommissie en het 
voeren van een gesprek met de minister 
van justitie en de secretaris-generaal. 
Na ondervraging hierover kwam de 
uit tabel 1 af te lezen antwoordverdeling. 
uit de bus. 
Ook het totaal aantal beletsels per 
respondent werd nagegaan. Het bleek 
dat 59 procent van de studenten geen 
enkele fase van de selectieprocedure 
als een beletsel ziet om te solliciteren: 
27 procent ervaart een fase als een 
beletsel, terwijl veertien procent van 
de onderzoeksgroep twee of meer 
fasen als een beletsel ervaart om te 
solliciteren. 
De belangrijkste redenen waarom men 
een of meer fasen van de procedure als 

Tabel 1 
Beletsels bij doctoraalstudenten Nederlands recht, die vain september 1972 het 
kandidaatsexamen hebben afgelegd, ten aanzien van de fasen van de selectieprocedure 

geen beletsel 
weet het niet 
ja, een beletsel 

invullen 	het geven 
van uit- 	van refe- 
gebreid 	renties 
sollici- 	van twee 
tatie- 	hoog- 
formulier 	leraren 

Totaal (=100%) 	600 	600 

een beletsel ziet, zijn het weinige 
contact dat men heeft met hoogleraren, 
de twijfels aan de waarde van een 
psychologische test, de twijfels aan de 
objectiviteit van de werkwijze van 
de selectiecommissie en het feit dat men 
opziet tegen een gesprek met de leden 
van de selectiecommissie. Op de vraag 
met welke fase van de selectieprocedure 
men de meeste moeite heeft, geeft bijna 
negentig procent een of meer fasen aan. 

Twee springen er duidelijk uit: het 
verschijnen voor de selectiecommissie 
(34 procent) en het ondergaan van de 
psychologische test (35 procent). 
Het laatste onderdeel van de houding 
van de doctoraalstudenten Nederlands 

. recht heeft betrelcking op de bereidheid 
een werkkring bij de rechterlijke 
macht te aanvaarden, al dan niet via de 
RAIO-opleiding. Deze eventuele 
bereidheid werd in het onderzoek op 
twee manieren verwoord. Eerst werd 
nagegaan of men een werklaing bij de 
rechterlijke macht zou willen aanvaar-
den, vervolgens werd de vraag gesteld 
of men er over denkt naar een 
plaats bij de RAIO-opleiding te solli- , 
citeren. Deze beide gegevens werden 
gecombineerd tot een gegeven, 
namelijk de bereidheidstypologie. 

het onder- het verschij- het voeren 
gaan van 	nen voor 	van een 
een psycho- de selectie- gesprek met 
logische 	commissie minister en 
test secretaris- . 

generaal 

	

96.0 	80.7 	77.4 	81.1 	93.1 

	

1.2 	2.7 	1.5 	3.7 	1.7 

	

2.8 	16.6 	21.2 	15.2 	5.1 

600 	600 	600 
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Dit leverde als resultaat op dat 44 pro-
cent geen werkkring bij de rechterlijke 
macht wil aanvaarden; 31 procent wit 
wel zo'n werkkring aanvaarden maar 
niet via de RAIO-opleiding en 25 pro-
cent wil dat wel via de RAIO-opleiding. 
Met deze resultaten is de eerste van de 
twee vragen van het Ministerie van 
justitie beantwoord: 25 procent van de 
doctoraalstudenten Nederlands recht, 
die voOr september 1972 het 
kandidaatsexamen in de rechtsweten-
schappen hebben afgelegd, is bereid 
via de RAIO-opleiding een werkkring 
bij de rechterlijke macht te aanvaarden. 
Dit percentage ligt aanmerkelijk hoger 
dan de tien procent van de pas afgestu-
deerde juristen dat jaarlijks daadwerke-
lijk solliciteert. 

In het onderstaande zal getracht worden 
de tweede vraag te beantwoorden, name-
lijk welke verschillen er zijn te consta-
teren tussen degenen die wel en die 
geen werkkring bij de rechterlijke 
macht ambieren. Nagegaan wordt 
welke de belangrijkste relaties zijn 
tussen de bereidheidstypologie en de 
eerder behandelde gegevens. 

Bereidheid een werkkring bij de 
rechterlijke macht . te aanvaarden en 
enkele andere aspecten van de houding 
ten opzichte van een werkkring bij de 
rechterlijke macht 

Uit de analyse van het beeld dat de 
studenten hebben van een werkkring 
bij de rechterlijke macht blijkt dat: 
— indien men vindt dat een werkkring 
bij de rechterlijke macht goede moge-
lijkheden biedt om bepaalde `functie-
intrinsieke' aspecten te realiseren (zoals 
grote mate van vrijheid, afwisselend en 
dynamisch werk, grote beslissings-
bevoegdheid), men vaker bereid is 
een dergelijke werkkring te aanvaarden; 
— indien men vanuit een werkkring bij 
de rechterlijke macht minder mogelijk-
heden ziet om een bijdrage te leveren 
tot vooruitgang van bijvoorbeeld de 
samenleving en de wetenschap, men 
minder bereid is zo'n werkkring te 
aanvaarden. 
Het beeld van de werkwijze van de 
selectiecommissie brengt duidelijk 
differentiatie aan in de bereidheid een 
werkkring bij de rechterlijke macht te 
aanvaarden. 

Tabel 2 
Bereidheid cen werkkring bij de rechterlijke macht te aanvaarden naar de ervaren 
beletselen ten opzichte van de verschillende fasen van de selectieprocedure van 
doctoraalstuden ten Nederlands recht die voor sep [ember 1972 het kandidaats-
examen hebben afgelegd 

aanta1 beletsels van de 	geen werk- wel bij rceh- wel bij rech- totaal 
verschillende fasen van 	kring bij 	terlijke 	terlijke 	(--.100%) 
de selectieprocedure 	 rechtedijke macht niet macht en 

mach t 	bij RA10- 	bij RA10- 
opleiding 	opleiding 

geen enkele fase is een 
beletsel 
1 fase vomit cen beletsel 
2 of meer fasen vormen 
con beletsel 

Totaal 

74 

37.0 
50.0 

60.0 

44.2 

32.8 
27.4 

30.6 

31.0 

	

30.2 	351 

	

22.6 	164 

	

9.4 	85 

	

24.8 	600 



In het algemeen kan gezegd worden dat 
de groep studenten die een relatief 
negatief oordeel heeft over de werkwijze 
van de selectiecommissie ook 
significant minder bereid is een werk-
kring bij de rechterlijke macht te 
aanvaarden. Vooral wordt in dit 
verband het elitaire karakter van de 
selectie benadrukt. 
Dezelfde tendens komt naar voren als 
men de bezwaren tegen de selectie-
procedures bekijkt in relatie met de 
bereidheidstypologie (zie tabel 2). 
Degenen die zeggen dat twee of meer 
fasen in de selectieprocedure voor hen 
een beletsel vormen om te solliciteren, 
zijn slechts in geringe mate `bereid' een 
werkkring bij de rechterlijke macht te 
aanvaarden via de RAIO-opleiding. 

Bereidheid een werkkring bij de 
rechterlijke macht te aanvaarden en 
enkele andere kenmerken van 
doctoraalstudenten Nederlands recht 

Tenslotte wordt nagegaan, in hoeverre 
een aantal persoonlijke, sociale en ande-
re kenmerken van betekenis zijn voor 
de bereidheid der studenten, een werk-
kring bij de rechterlijke macht te aan-
vaarden. 

Enkele persoonskenmerken 

— Er zijn geen significante verschillen 
tussen mannelijke en vrouwelijke 
doctoraalstudenten Nederlands recht 
waar te nemen voor wat betreft hun 
eventuele bereidheid een werkkring bij 
de rechterlijke macht te aanvaarden. 
— Doctoraalstudenten Nederlands recht 
met een exacte vooropleiding (Gymna-
sium B of H.B.S. B) zijn duidelijk 
minder bereid een werkkring bij de 
rechterlijke macht te aanvaarden. 

Enkele sociale kenmerken 

— Indien het beroepsniveau van de 
vader van de studenten als maatstaf 

wordt gehanteerd voor het sociaal 
milieu van herkomst dan blijkt dat er 
geen significante verschillen zijn te 
constateren ten aanzien van een 
eventuele bereidheid een werkkring bij 
de rechterlijke macht te aanvaarden. 
— Het al dan niet lid zijn van een 
studentengezelligheidsvereniging heeft 
geen invloed op de bereidheid een 
werkkring bij de rechterlijke macht te 
aanvaarden. Dezelfde uitkomst is te 
zien ten aanzien van het lidmaatschap 
van politieke studentenverenigingen of 
het lidmaatschap van maatschappelijke 
organisaties of instellingen (sport-
verenigingen en dergelijke). 
— Studenten die hun voorkeur uitspreken 
voor de liberale of de confessionele 
politieke partijen geven vaker te kennen 
een werkkring bij de rechterlijke macht 
en de RAIO-opleiding te willen 
aanvaarden. 
Dit in tegenstelling tot de studenten die 
een voorkeur hebben voor een van de 
progressieve partijen. 

Enkele studiekenmerken 

— Differentiaties in de behaalde studie-
resultaten in de kandidaatsfase blijken 
niet van invloed op de bereidheid een 
werkkring bij de rechterlijke macht te 
aanvaarden. De beoordeling van de 
resultaten in de doctoraalfase van de 
studie leidt wel tot verschillen in de 
bereidheid een werkkring bij de 
rechterlijke macht te aanvaarden. De 
studenten die zeggen dat hun 
resultaten in die fase `goed' zijn, zijn 
relatief vaker bereid een werkkring bij 
de rechterlijke macht te vervullen. 
Van de studenten die zeggen rechten 
.te zijn gaan studeren omdat ze de 
motieven `omdat de studierichting 
aantrekkelijk was', `omdat de 
maatschappij behoefte heeft aan 
mensen met een bepaalde opleiding' en 
`omdat ik een bepaald beroep wil 
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gaan uitoefenen' belangrijk vinden geeft 
een relatief groter deel te kennen een 
werkkring bij de rechterlijke macht en 
de RAIO-opleiding te willen aanvaarden. 

Relatie met toekomstige werksituatie 

De te verwachten werksituatie na het 
beeindigen van de studie is niet van 
invloed op de bereidheid een werkkring 
bij rechterlijke macht te aanvaarden. 
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61 
Shah, S.A. Gli attuali sviluppi della genetica e 
loro implicazioni per i problemi della devianza 
sociale. (De huidige ontwikkelingen van de 
genetica en de irnplicaties daarvan voor de 
problemen van sociaal afwijkend gedrag). 
Quaderni di criminologia clinica, 17e jrg., 
nr. 2, april/juni 1975, blz. 173-226 (I.). 

De meeste moderne genetici zijn tot de over-
tuiging gekomen dat er een zeer gecompli-
ceerde samenhang en wisselwerking bestaat 
tussen erfelijke aanleg en invloeden van het 
milieu. De auteur schetst de discussie over het 
onderwerp in het verleden en die van na de 
Tweede Wereldoorlog. Hoe langer hoe meer 
strekken de genetische onderzoekingen zich 
uit tot onderzoek op het gebied van het 
sociale milieu, onder meer ook daar waar het 
afwijkend gedrag betreft. Zeer verhelderend 
kan volgens de schrijver in dit verband zijn 
het onderzoek bij ceneiige tweelingen die in 
verschillende milieus opgroeien, of bij 
adoptiefkindercn. Ook het vraagstuk van de 
chromosomenafwijking XYY en eventueel 

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

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

daarmee samenhangend gcwelddadig gedrag 
stelt hij uitvoerig aan de orde. Hij komt tot de 
volgende coliclusies: el is nog veel meer en 
nauwkeuriger onderzoek nodig; daarnaast is 
het noodzakelijk een beschermend milieu te 
scheppen voor degenen die qua genetische 
aanleg kwetsbaar zijn. In het algemeen dient 
men geen overwegingen en maatregelen inzake 
sociale politick te baseren op voorbarige, 
onvolledige of onjuiste wetenschappelijke 
gegevens. 
Met literatuuropgave. 

62 
Tamburino, G., G. Piazza, en S. Bernardi. 
Disadattamento sociale nell'eta evolutiva. 
(Sociaal-afwijkend gedrag in de ontwikkelings-
leeftijd). 
Quaderni di criminologia clinica, 17e jrg., 
nr. 2, april/juni 1975, blz. 227-264 (I.). 

Heropvoedingstehuizen waarin jongeren 
wegens asociaal gedrag worden opgenomen 
zijn meestal erg groot en liggen buiten de 
bewoonde wereld. Via de bespreking van een 
geval van een jongeman met een puberteits-
conflictneurose komen de schrijvers tot de 
conclusie dat veel van dergelijke afwijkingen 
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en stoornissen kunnen worden voorkomen 
door vroegtijdige opsporing en behandeling. 
Deze behandeling zou moeten plaatsvinden 
in kleinc, gezinsvervangende tehuizen binnen 
de gewone samenleving. Zo voorkomt men 
dan ook weer recidive. De auteurs huldigen 
een psycho-analytisch-psychodynamisch 
standpunt, en zijn van mening dat onze 
huidige maatschappijstructuur schuld heeft, 
evenals de school die de maatschappijstructuur 
imiteert. ledereen wordt ertoe gebracht te 
streven naar bezit en succes, en de afwijkende 
mens doet dat dan in ncgatieve zin. Zolang 
dit niet verandert, helot gecn enkele herop-
voeding. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht 
63 
Balkema, J.P. Het nieuwe artikel 184 lid 2 Si'. 
Delikt en delinkwent, 5e jrg., nr. 8, oktober 
1975, blz. 490496 (N.). 

De i rolverdeling' tussen officier en rechter 
wordt door art. 184 lid 2 Sy. met betrekking 
tot het gerechtelijk vooronderzoek door-
broken, nu de rechter-commissaris de bevoegd-
heid heeft gekregen om ambtshalve een 
dergelijk onderzoek in te stellen gedurende de 
periode dat de verdachte zich in voorlopige 
hechtenis bevindt. De schrijver is van mening 
dat een zelfstandig instruerende bevoegdheid 
van deze rechter zich moeilijk laat rijmen met 
het opportuniteitsbeginsel en de plaats die het 
openbaar ministerie in ons strafrechtelijk 
stelsel inneemt, en vindt dat deze bevoegdheid 
Mt art. 184 geschrapt moet worden. Volstaan 
kan wordcn met het tockennen van de 
bevoegdheid aan de rechter-commissaris om 
een onderzoek in te stollen dat gevoerd wordt 
overeenkomstig de bepalingen van het 
gerechtelijk vooronderzoek. Een tweedc 
belangrijke wijziging die artikel 184 lid 2 Sv. 
introduceert is dat aan de verdachte het 
recht is toegekend om de rechter-commissaris 
tc verzoeken cen gerechtelijk vooronderzoek 
in te stellen. De schrijver is van mening dat de 
verdachte dit recht niet slechts dient te hebben 
gedurende de periode dat hij zich in voor-
lopige hechtenis bevindt, maar gedurende het 
gehele voorbereidende onderzoek. 

64 
Bartels, J.A.C. Hulpverlening en weglopen 
met art. 280 Sr. 
Proces, 54e jrg., nr. 7-8, juli/augustus 1975, 
blz. 167-172 (N.). 

Dit artikel is een reactie op een publikatie van 
prof. Th.V.W. van Veen over het onttrekken 
van mindcrjarigen aan gezag en toezicht, zoals 
dat bij artikel 280 wetboek van strafrecht 
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strafbaar is gesteld. De voorstellen van Van 
Veen kwamen crop neer dat het bclemmeren 
van dc opsporing door de politic ander 
omstandigheden toetaatbaar word t. De 
schrijver acht het uit wetssystematisch oogpunt 
inconsequent, wanneer de we tgever met de 
ene hand de politic een bepaalde taak toe-
vertrouwt en met de andere hand sommige 
mensen ender bcpaalde omstandigheden 
toestaat de politic in die taakuitoefening te 
hinderen. Indien er iets gewijzigd zou moeten 
worden, dan zou dat de taakuitoefening der 
politic moeten bctreffen. 
Met literatuuropgave. 

65 
Brautigam, R.K. Criminal justice decision-
making: an exploratory empirical study. 
Howard journal of penology and crime 
prevention, 14e jrg., nr. 1,1974, blz. 53-77 

In de eerste fase van het beschreven ander-
zoek werd nagegaan welke intramurale 
faciliteiten in de onderzochte 'county' aan-
wezig waren die gebruikt werden of konden 

• worden voor diagnose, opvang en behandeling 
van delinquenten. In de tweede fase werd aan 
enkele politiemensen, rechters, officieren van 
justitie en raadslieden een serie fictieve 
gevallen voorgelegd. Hen werd gevraagd naar 
eon waardering op ecn tienpunts schaal van 
gevaarlijkheid van de verdachte voor personen 
en goederen, ernst van het felt en behoefte 
aan hulp van de verdachte. Tevens werd 
gevraagd naar de beslissing die zij in zo'n zaak 
zouden nemcn, en in hoeverre daarbij naar 
oplossingen binnen of buiten het strafrech ts-
apparaat werd gekcken. Ook de betekenis van 
de volgende zes doeleinden voor ieder geval 
werd in cijfers uitgedrukt: normbevestiging, 
incapacitatie, afschrikking van anderen, 
afschrikking van de verdachte, behandeling en 
het vermijden van verwijdering uit de gemeen-
schap. Hoewel binnen de county alleen voor 
de allerernstigste gevallen geen faciliteiten 
aanwezig waren, bleken de respondenten 
hiervan slccht op de hoogte zijn, zodat 
veel vaker dan nodig naar stratinrichtingen 
van de staat word verwezen. Betere informatic 
van de beslissers op dit punt acht de schrijvcr 
derhalve noodzakelijk. Ten aanzicn van de 
beslissingen en de wandering van de verschil-
lende factoren in de tweede fase van het 
onderzoek bleken grote verschillen te bestaan. 
Eon rationele, doeltreffende en humane 
strafrechtspleging vraagt volgens de auteur om 
cen grotcre censtemmigheid op deze punten 
van de beslissers. Met literatuuropgave. 
Fen uitgebreide weergave van dit artikel is te 
vinden op blz. 56. 

66 
Calbi, F. Falsa incolpazione di persona 
deceduta e ipotizzabilita del delitto di 



calunnia. (Valse beschuldiging van een over-
ledene en de mogelijkheid van het delict 
!aster). 
La giustizia penale, 80e jrg., nr. 8-9, augustus/ 
september 1975, blz. II 508-510 (1.). 

Het hoogste gerechtshof in Italie heeft in 1973 
uitgesproken dat er geen sprake kan zijn van 
laster als een persoon die valselijk was beschul-
digd al dood is, en wel in de overweging dat 
tegen of voor een persoon die overleden is 
gcen proces kan worden aangespannen. De 
schrijver acht deze uitspraak niet overtuigend: 
ook al is de valselijk beschuldigde persoon 
dood, daarom kan hij nog wel ten onrechte 
beschuldigd zijn. Of er een proces kan worden 
aangespannen, is daarbij niet belangrijk; er 
kunnen al eindeloze onderzoeken hebben 
plaatsgevonden voordat hij stierf. Degene die 
een inmiddels overledene ten onrechte heeft 
beschuldigd, kan ook na diens dood nog best 
voor faster worden aangeklaagd; de auteur 
acht dit zelfs gewenst. 

67 
Card, R. Sexual relations with minors. 
The criminal law review, juli 1975, blz. 370- 
380 (G.B.). 

Dit artikel handelt over de vraag in hoeverre 
het recht dat betrekking heeft op hetero-
seksuele betrekkingen met minderjarigen 
aanpassing behoeft, mede met het oog op 
inpassing daarvan in het in voorberciding zijnde 
wetboek van strafrecht. De schrijver meent 
dat het strafrecht hier voldoende waarborgen 
moet scheppen ter bescherming van hen, die 
de kans lopen gcexploiteerd en misbruikt te 
worden, zeker wanneer zij in een staat van 
fysieke, relationele of economische afhanke-
lijkheid verkcren. De schrijver gaat vrij uit-
voerig in op de leeftijdsgrenzen en omstandig-
heden die de strafbaarheid zouden moeten 
bepalen. Hij stelt een nieuwe delictsom-
schrijving voor, die zou moeten inhouden dat 
het een misdrijf is als iemand van veertien 
jaar of ouder scksuele betrekkingen heeft met 
iemand van de andere sekse, niet zijnde zijn 
huwelijkspartner, die: a) de lecftijd van 
dertien jaar nog niet heeft bereikt; b) nog 
geen zestien jaar is en de dader ten minste 
vier jaar ouder is of c) nog geen achttien is 
en de dader de ouder, voogd, stiefvader of 
-moeder of pleegouder van die persoon is of 
met de betrokkene in zo'n relatie staat dat 
seksucle betrekkingen daardoor misdadig 
worden. 
Met literatuuropgave. 

68 
CoIlaris, J.W.M., G. Krijnen, en A.R. Wester-
diep. Toekomstige rechters en officieren van 
justitie? Rapport van een onderzoek onder 
doctoraalstuden ten Nederlands Recht die 
Poor september 1972 het kandidaatsexanzen 

hebben afgelegd naar hun houding ten op-
zichte van een werkkring bij de Rechterlijke 
Macht. 
Instituut voor toegepaste sociologie, Nijmegen, 
april 1975. 

De samenstellers van dit rapport voerden een 
onderzoek uit onder een a-selecte steekproef 
van 600 doctoraalstudenten Nederlands recht 
die vOor september 1972 het kandidaats- 
examen in de rechtswetenschappen hadden 
afgelegd. Het onderzoek had ten doel, erachter 
te komen waarom zo weinig afstuderende 
juristen kiezen voor een zogenaamde RAIO-
opleiding (Rechterlijke Ambtenaar In 
Opleiding), die in principe noodzakelijk is als 
men een functie bij de rechterlijke macht wil 
gaan vervullen. Om de houding der studenten 
ten opzichte van zo'n werkkring te karakte-
riseren, werden de volgende vragen gesteld: 
wat weten de doctoraastudenten over de 
.RAIO-opleiding; welk beeld hebben zij van 
een werkkring bij de rechterlijke macht; welk 
beeld hebben zij van de werkwijze van de 
selectie-commissie; wat zijn hun bezwaren 
tegen de selectie-procedure en tenslotte: hoc 
is hun bereidheid een werkkring bij de 
rechterlijke macht te aanvaarden, al dan niet 
via de RAIO-opleiding. Verder onderzocht 
men of er verschillen waren te constateren en 
zo ja welke, tussen degenen die wel en die 
niet een functie bij de rechterlijke macht 
ambieren. Daarbij bleek onder meer, dat 
studenten met een liberale of confessionele 
opvatting zo'n functie eerder ambieerden dan 
studenten met een progressieve politieke 
opvatting. 
Een uitgebreide samenvatting van het rapport 
is te vinden op blz. 70. 

69 
Gamberini, A., en L. Stortoni. La politica 
criminale della classe dominante: razionalita e 
ideologia. (De criminele politiek van de 
heersende klasse: rationaliteit en ideologie). 
La questione criminalc, le jrg., nr. 1, januari/ 
april 1975, blz. 121-135 (I.). 

In Italie tonen zowel de overheid en de 
politieke partijen alsook de massa-media zich 
gealarmecrd door het snel toenemen van 
bepaalde soorten misdrijven, zoals roofover-
vallen en kidnapping. De criminele politick en 
de nieuwe wetten zijn vooral diarop gericht, 
en wel in de zin van: streng aanpakken, 
politic en justitie en hun bevoegdheden 
versterken. De schrijvers wijzen er herhaalde-
lijk op dat andere vormen van criminaliteit 
(economische delicten, knoeierij met levens-
middelen, vervuiling van water en dergelijke) 
66k wijd verbreid zijn maar veel minder in de 
gealarmeerde aandacht staan; ook de politicke 
terreur van rechts gaat veelal vrijuit. De 
gevaren voor gezondheid en leven waarmee het 
produktieproces de arbeiders bedreigt, krijgt 
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evenmin voldoende aandacht. De daden die 
een linkse politieke achtergrond hebben 
worden al gauw als gewone misdaden berecht 
en bestraft. Tcgenover eon depenalisering op 
bepaalde terreinen staat volgens de auteurs 
eon duidelijke criminalisering op andere. 

70 
Grey, A. Sexual law reform society. Working 
party report. 
The criminal law review, juni 1975, blz. 323- 
335 (GB.). 

De auteur bespreekt het rapport van eon 
werkgroep die zich bezighoudt met de wet-
geving en rechtspraak op het terrein van de 
seksualiteit in Engeland. Het belangrijkste 
doel van doze werkgroep is de uitgangspunten 
vast to leggen voor de toepassing van wetten 
op het terrein van het seksueel gedrag. Naar 
de mening van de werkgroep moet als uit-
gangspunt niet de bestaande opvatting worden 
gehanteerd, dat seksuele relaties buiten het 
huwelijk slecht en gevaarlijk zijn. Zij verwerpt 
de stelling, dat de wet de plicht heeft regels 
to stellen in gevallen waar men uit vrije wil 
en zonder anderen to hinderen bepaalde 
vormen van seksueel gedrag verkiest. Als 
beperkingen op de vrijheid die gelaten moot 
worden golden volgens de werkgroep de 
leeftddsgrens, de telaties onder dwang en de 
direct° schadelijke working voor derden. Doze 
beperkingen worden door haar nader uitge-
werkt. Daarnaast wordt apart ingegaan op 
homoseksualiteit on prostitutie. 

71 
Haaren. L. van. Geflnancierde rechtshulp, 
Algemcen politieblad, I24e jrg., nr. 17, 
16 augustus 1975, blz. 403-406 (N.). 

De schrijver bespreekt het verslag Wan kosto-
lozo 	naar gefinancierde rechts- 
hulp', van de studiecommissie rechtsbijstand 
aan on- en minvermogenden. Hij geeft aan dat 
doze commissie het huidigc systeem van 
kostelozc rechtsbijstand verwerpt on tot eon 
nieuwc vorm wil komen. Zo krijgen de rechts-
en wetswinkels, de piketdienst in strafzaken 
on de bureaus van consultatie nieuwe stijI 
veel waardering. Vervolgcns noemt de auteur 
de verschillende vormen van rechtshulp die 
volgens de commissie gewenst zijn. Hij stelt, 
dat de commissie heeft getracht eon organi-
satie op to bouwen die doze vormen van 
rechtshulp voor iedercen toegankelijk en beter 
bereikbaar maakt. Teneinde de clien ten de 
kosten niet of slechts ten dole to laten dragen, 
stelt de auteur voor eon centraal fonds to 
stichten, waaruit de rechtshulpverlener wordt 
betaald. Hij geeft hierbij aan dat het uitgangs-
punt van dit idee is, dat de client eon recht op 
gefinancieerde bijstand heeft. Tot slot merkt 
hij op, dat de organisatie landelijk opgezet 
zal worden en wel in privaatrechtehjke vorm. 
Zij zal haar taak uitoefenen middels eon 

centraal bureau; in elk arrondissement zal 
tenminste eon plaatselijk bureau voor rechts-
hulp moeten komen. 

72 
Handel, K. Die Reehtsprechung zum Gesetz 
fiber die Entschddigung jar Strafverfolgungs-
nzassnahmen. 
Blutalkohol, I2e jrg., nr. 4, juli 1975, blz. 
238-252 (B.R.D.). 

De Duitse wet op de schadeloosstelling van 
maatregelen tot strafvervolging heeft tal van 
problemen doen rijzen. De schrijver stelt hier 
met name de uitsluiting van schadcloos-
stelling aan de orde. Voorop staat daarbij de 
vraag, tot op welk tijdstip men bij de ver-
dachte van grove nalatigheid kan spreken. De 
auteur spitst het probleem toe op de vraag 
wat de betekenis in dit verband is van het 
bloedaleoholgehalte, in het bijzonder eon 
gehalte van minder dan 0,8 promille. Voor 
eon juiste beoordeling van de omstandiglieden 
pleit hij ervoor, die van het cerste ingrijpen 
door de politic als basis to nett= on nict de 
omstandigheden zoals die later door de 
rech ter nog kunnen warden gcreconstrueerd. 

73 
Hoffman, P.B., on L.K. DeGostin. An argument 
for self-imposed explicit judicial sentencing 
standards. 
Journal of criminal justice, 3e jrg., nr. 3, 
herfst 1975, blz. 195-206 (U.S.A.). 

Ondanks het feit dat at heel wat aandacht is 
besteed aan de nict to verantwoorden ver-
schillen in vonnissen, blijft het con dringend 
probleem in de strafrechtstoepassing. De 
schrijvers brengen de opvatting naar voren, 
dat eon aanvaardbarc oplossing ervan niet 
gelegen is in eon poging de discretionaire 
bevoegdheid van de rechter to niet to doen om 
binnen bepaalde wettelijk omschreven grenzen 
de strafmaat en -soort vast to stollen. Veeleer 
zou de ontwikkcling en formulering van eon 
expliciet veroordelingsbeleid ter hand moeten 
worden genomen. Dit beleid zou gebaseerd 
moeten zijn op het vaststellen van belangrijke 
factoren, waarmee rekening moot worden 
gehouden bij het bepalen van het vonnis, 
terwijI ook het gewicht dat elke factor 
afzonderlijk heeft moot worden vastgesteld. 
Met literatuuropgave. 

74 ' 
Leigh, L.H. Vagrancy, morality and decency. 
The criminal law review, july, 1975, blz. 381- 
390 on Indecency and obscenity — indecent 
exposure. 
The criminal law review, august, 1975, blz. 
413-420 (G.B.). 

De schrijver geeft cen kritische bespreking van 
twee rapporten, die du's over hetzelfde 



onderwerp gaan. Het ene, een product van een 
werkgroep van het ministerie van binnen-
landse zaken, gaat over landloperij, het buiten 
overnachten, waarzeggen, venten, zeden-
kwetsende vcrtoningen in het openbaar en 
over maatregelen tegen personen met een 
`criminele gezindheid'. Het andere rapport, 
geschreven door een juridische commissie, 
houdt zich bezig met samenspanning ter 
ondermijning van de openbare zedelijkheid en 
het algemeen fatsoen. Het rapport van de 
werkgroep van binnenlandse zaken belooft 
volgens de schrijver meer dan het bieden kan 
en houdt zich voornamelijk bezig met een 
modernisering van de diverse wetteksten. Het 
levert geen materiaal dat kan leiden tot 
oplossingen van de belangrijke maatschap-
pelijke problemen die het aanroert en komt 
niet met voorstellen die tot decriminalisering 
van bepaalde delicten leiden. De juridische 
commissie stelt in zijn rapport dat het samen-
spannen ter ondergraving van de openbare 
zedelijkheid niet apart strafbaar behoeft te 
zijn. Deze commissie geeft aan welke andere 
op de zedelijkheid gerichte wetten dat zelfde 
doel kunnen dienen en waar die wetten wat 
dat betreft lacunes vertonen. 

75 
Leyten, J.C.M. 'Naar: Gelijke kansen op 
rechtshulp'. 
Nederlands juristenblad, 50e jrg., nr. 28, 
16 augustus 1975, blz. 889-906. 

Met haar tweede rapport 'Van kostcloze 
rechtsbijstand naar gefinancierde rechtshulp' 
heeft de Studiecommissie Rechtsbijstand aan 
On- en Minvermogenden, die door de algemene 
raad van de Nederlandse Orde van Advocaten 
in het leven is geroepen, haar taak voltooid. 
Deze commissie had in haar eerste rapport 
'de kosteloze rechtsbijstand in Nederland' 
(gepubliceerd in december 1972) onder meer 
een flink aantal gegevens verzameld over de 
feitelijke stand van zaken. De schrijver 
bespreekt dit tweeledige rapport. Het verbaast 
de auteur niet, dat de discussies, die het 
eerste rapport binnen en buiten de advocatuur 
bedoelde uit te lokken, weinig bevredigend 
voor de commissie zullen zijn geweest. lmmers 
de belangrijke stem, die van de consument, 
ontbrak. De groep van rechtshulpbehoevenden 
is niet georganiseerd en te algemeen om daar-
van praktische uitspraken te verwachten. De 
auteur meent dat de kemgedachte, die aan 
een goed rechtshulpsysteem ten grondslag 
dient te liggen, deze is, dat een ieder een uit-
spraak over wat hij als zijn recht beschouwt 
kan krijgen op gelijke voet met hen, die daar-
over de beschikking kunnen krijgen zonder 
andere voor hen wezenlijke waarden op te 
geven. Dat wil zeggen zonder dat financiele 
omstandigheden invloed hebben op de 
beslissing at dan niet rechtshulp in te roepen 
en op de kwaliteit ervan. Dc praktische uit- 

werking van deze grondgedachte volgt dan 
aan de hand van de voorstellen in het rapport 
It van de commissie, waarbij de auteur de 
wens uitspreekt dat de commissie zo hard aan 
de marge heeft gemorreld dat de kern is gaan 
schudden. Want er zal volgens hem zo spoedig 
mogelijk jets moeten gebeuren. 

76 
One, A.M.M., en J.J.I. Verburg. De Koningin 
bedreigd. 
Delikt en delinkwent, Se jrg., nr. 8, oktober 
1975, blz. 475-489 (N.). 

De recente mislukte actie van een groep Zuid-
Molukkers om de Koningin te gijzelen is voor 
de schrijvers aanleiding om de artikelen 92 
en 96 van het wetboek van strafrecht, die de 
grondslag van de strafvervolging zijn geweest, 
te behandelen. Geldt voor andere strafbare 
feiten eerst aansprakelijkheid bij voltooiing 
van een van die feiten, althans bij een straf-
rechtelijk relevante poging daartoe, bij samen-
spanning (artikel 96) wordt ook strafwaardig 
geacht hetgeen zich afspeelt in de daarvOor 
liggende fasen. Deze verbreding wordt volgens 
de schrijvers gerechtvaardigd door het te 
beschermen belang, de structuur van onze 
staat en het binnen die structuur onbelemmerd 
functioneren van de daarbij passende hoogste 
organen. Inkrimping van de staatsrechtelijke 
rot van de koning brengt met zich mee, dat 
de mogelijkheid om in of via de staatsrechte-
lijke positie van de koning het staatsbestel als 
geheel te treffen verminderd is. Dit zou aan-
leiding kunnen geven tot een onderscheid 
tussen aantasting van het instituut van het 
koningschap, de feitelijke uitoefening van het 
koningschap en van de persoon van de koning. 
De thans door artikel 92 (aanslag tegen de 
koning) beschermde belangen zouden aldus 
duidelijker naast elkaar komen te staan. De 
schrijvers besluiten met een overzicht van de 
manieren waarop in Duitsland, Zweden, 
Denemarken en Engeland aanslagen tegen 
het staatshoofd strafbaar zijn gesteld. 
Met literatuuropgave. 

77 
Seib, H. Vor- und Nachschulung, eine 
vorbeugende Erziehungsarbeit der Verkehrs-
verbiinde. 
Blutalkohol, 12e jrg., nr. 5, september 1975, 
blz. 283-291 (B.R.D.). 

De schrijver bespreekt het voorstel dat momen-
teel veel opgang maakt, om in gevallen van 
slecht rijden ten gevolge van onkundigheid en 
gebrek aan ervaring in plaats van met sancties 
te reageren met theoretische en praktische 
nascholing. Volgens hem bestaat het gevaar 
dat de noodzaak en het succes van die na-
scholing wordt overgewaardeerd; veel ver-
keersovertreders worden bij gebrek aan 
objectieve criteria voor de oorzaken van het 
onjuistc rijgedrag in de verleiding gebracht 

81 



om zich to beroepen op ontoereikende kennis. 
Niettemin is hij wel te spreken over het 
instructieve en opvoedende work dat al jaren 
lang door bepaalde verenigingen wordt ver-
richt ter preventie van ongelukken en ter 
bijscholing. De auteur is van mening dat ook 
educafieve shows en avondjes hun nut kunnen 
hebben. 

78 
Tak, A.Q.C. Kraken toch strafbaar? 
Nederlands juristenblad, 50e jrg., nr. 30, 
13 september 1975, blz. 985-995. 

De auteur bespreekt de onlangs verschenen 
Memorie van Alltwoord bij het ontwerp 
'anti-krakerswetje' van de regering Biesheuvel. 
Gedurende de tijd die is verstreken tussen het 
voorlopige verslag en doze Memorie van 
Antwoord, heeft een aantal gemeentes het 
kraken toch strafbaar gesteld in de eigen 
Algemene Politieverordening. Bovendien 
hebben de gemeentebesturen dikwijts gebruik 
gemaakt van de vorderings- en ontruimings-
bevoegdhcid van de woonruimtewet 1947. 
Ook het Openbaar Ministerie bleef volgens de 
auteur art. 138 Sr. (huis- of lokaalvredebreuk) 
hanteren. Hij geeft aan dat het beleid van de 
huidige regering inzake de volkshuisvesting 
en de huren eon grote rol heeft gcspeeld bij 
de Memorie van A ntwoord. Hij acht bet eon 
positief punt dat het kabinet zich zo stork 
heeft ingezet om de maatschappelijke 
oorzaken van het kraken (in casu de woning-
flood) weg to nemen. Hij vindt daarentegen 
het niet verschaffen van eon aantal belangrijke 
gegevens, waarom de Kamer verzocht had, 
beslist eon negatieve kant van de Memorie 
van Antwoord. Tot slot merkt de schrijver op 
dat hij de voorkeur geeft aan eon duidelijke 
uitspraak van de volksvertegenwoordiging om 
aan de bestaande rechtsonzekerheid on het 
oneigenlijk gebruik van bevoegdheden een 
einde to maken. Mocht het ontwerp todi wet 
worden, dan verkiest hij dat niettemin boven 
het voortbestaan van de huidige situatie. 

Criminol ogle 

79 
Baratta, A. Criminologia liberale e ideologia 
della difesa sociale. (Liberate criminologie on 
ideologie van social defence) 
La questione criminate, to jrg., nr. 1, januari/ 
april 1975, blz. 7-65 (1). 

De auteur bespreckt uitvoerig de theorie on 
ideologie van allerlei verschillende opvattingen 
in de criminologie on vormen van social 
defence, zoals bijvoorbeeld de functionalisati-
sche, de subcultuur-, de labeling- on de 
psycho-analytische theorie, on van al doze 
theorieen toont hij aan in welk opzicht ze 
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kritisch staan ten opzichte van het huidige 
strafrecht: het blijft bij partiele kritiek 
doordat de ideologieen onderling zeer 
verschillen on allemaal het bestaande systeem 
in stand !louden. De auteur is van mening dar 
het afwijkende gedrag, datgene wat als 
misdaad wordt bestempeld, eon uiting is van 
de sociale tegenstellingen binnen de buidige 
maatschappijvorm, on dat het slechts kan 
worden geelimineerd door de maatschappij 
radicaal to veranderen ten gunste van de 
arbeidersklasse. Pas clan kan men het afwijken-
de gedrag positief benaderen on de werkelijk 
sociaal gevaarlijke vormen daarvan bestrijden. 
Dit vercist eon geheel nieuwe juridische 
wetenschap. 
Met literatuuropgave. 

80 
Barnett, A., D.J. Kleitman, on R.C. Larsson. 
On urban homicide: a statistical analysis. 
Journal of criminal justice, 3e jrg., nr. 2, 
zomer 1975, biz. 85-110 (U.S.A.). 

De schrijvers presenteren eon statistische 
analyse van aantallen moorden in de vijftig 
grootste Amerikaanse steden over vier 
afzonderlijke jaren. Verschillen in de toenamc 
van moorden tussen elk van de vijftig steden 
blijken slechts toevallige fluctuaties to zijn in 
eon algemenelijn die voor alle steden geldt. 
De veranderde leeftijdsverdcling is voor niet 
moor dan tien procent verantwoordelijk voor 
de toenaine in moorden sinds 1964. De 
auteurs leiden uit hun analyse verschillende 
wiskundige modellen af voor de nog to 
verwachten toename van moorden en met 
betrekking tot de kans voor mensen die nu 
in eon van de vijftig steden geboren worden, 
om in de toekomst to worden vermoord. 
Met literatuuropgave. 

81 
Carlo, G. La valutazione dell'aggressivita in 
un gruppo di minori delinquenti portoricani. 
(Beoordeling van agressivitcit in een groep 
minderjarige Portoricaanse delinquenten) 
Quaderni di criminologia clinica, 17e jrg., 
in. 2, april/juni 1975, biz. 265-277 (I.). 

De schrijver bespreekt eon psychologisch 
onderzock onder eon groep jonge Portorica-
nen, dat word uitgevoerd door het centrum 
voor sociaal onderzoek van de universiteit 
van Portorico en het UNSDR1 to Rome. Men 
wilde zien of or in psychologisch opzicht 
verschillen bestonden tussen gewelddadig-
misdadige, niet-gewelddadig-misdadige on 
niet-misdadige jongcren. Het onderzoek vond 
plants in de jaren 1966-1970 in arme wijken 
van de stad San Juan, onder eon steekproef 
van 67 delinquente jongens van elf tot 
zeventien jaar, die willekeurig waren gekozen 
uit de lijsten van de kinderrechtbank, en eon 
nict-delinquente maar overigens vergelijkbare 



controle-groep van 65 jongens. De conclusies 
luiden: binnen de groep jeugdige delinquen ten 
bleken geen significante psycho-diagnostische 
verschillen te bestaan tussen de gewelddadige 
en de niet-gewelddadige jongens. Dit is 
waarschijnlijk voor een deel terug te voeren 
tot een onjuiste definitie en dus onjuiste 
beoordeling van gewelddadigheid. Een nader 
onderzoek daarnaar acht de auteur nood-
zakelijk. Het verschil met de niet-delinquente 
groep was we! significant. 
Met literatuuropgave. 

82 
Ciao, D. Psicologia del detenuto, con 
particolare riguardo all'adolescente. (Psycho-
logic van de gedetineerde, speciaal met 
betrekking tot adolescenten) 
Rassegna di studi penitenziari, 25e jrg., nr. 
3-4, mei/augustus 1975, blz. 509-514 (I.). 

lemand die gevangen gezet wordt, ondervindt 
daarvan een enorme weerslag, die zich uit in 
een voornamelijk emotioneel reactie-
syndroom: a) Een defensie-mechanisme ten 
aanzien van de gepleegde daad; b) opstandig-
heid tegen alle autoriteiten en c) de schok 
van de vrijheidsberoving. Degenen die 
dagelijks met gedetineerden omgaan, dienen 
hiervan doordrongen te zijn en in de eerste 
plaats menselijk en vriendschappelijk op te 
treden en persoonlijke contacten te leggen. 
Vooral voor de jonge gedetineerden is het 
belangrijk dat zij een (her)opvoeding krijgen. 
Deze te geven is een moeilijke taak. Het moet 
hun vrijblijvend als mogelijkheid worden 
aangeboden en zowel op de praktijk als op 
de persoon in kwestie zijn gericht. De schrijver 
concludeert dat het voornamelijk een kwestie 
van menselijke solidariteit is. 

83 
Denfeld, D. en A. Hopkins. Racial-ethnic 
identification in prisons: 'Right on from the 
inside'. 
International journal of criminology and 
penology, 3e jrg., nr. 4, november 1975, blz. 
355-366. 

De auteurs delen de opvatting van Cressey, 
dat de identiteit van de delinquent zich kan 
wijzigen door hem op te nemen in een groep, 
waarin opvattingen heersen die wetsconform 
gedrag bevorderen. Voor het aankweken van 
een anti-criminele identiteit is echter 
meestal vereist, dat de delinquent de 
gevestigde sociale orde accepteert alsmede 
de lage positie die hij in die orde inneemt. 
Deze identiteit is volgens de schrijvers niet 
bepaald geschikt om zelfrespect aan te 
kweken en wordt als gevolg daarvan niet 
makkelijk aangenomen. Raciaal-etnische 
identiteiten lijden echter niet aan deze 
beperking. De au teurs brengen naar voren, 
dat het bestaan van raciaal-etnisch bewustzijn 

in gevangenissen daadwerkelijk de orientatie 
op criminele waarden kan doorbreken. 
Met literatuuropgave. 

84 
Ender, K. Zur Weuen Kriminologie' insbeson-
dere zur `Labeling'-Theorie. 
Kriminalistik, 29e jrg., nr. 5, mei 1975, blz. 
196-200 (B.R.D.). 

De auteur levert kritiek op een seminar dat 
gehouden werd aan de `Polizeifithrungs-
akademie'. Hij legt de ideeen uit van de 
Werkkring van jonge criminologen', van wie 
het belangrijkste verwijt is dat de oude 
criminologie alleen gebruik maakt van de in 
de criminele statistiek geregistreerde daders, 
hun daden en hun omgeving. Aan de vraag 

• bijvoorbeeld wie een handeling als een 
misdrijf definieert en onder welke mechanis-
men en wie de dader van een crimineel stigma 
voorziet en hem eerst daardoor tot een 
misdadiger maakt, wordt door de oude 
criminologie voorbijgegaan. De schrijver 
neemt stelling tegen de nieuwe criminologen 
en de labeling-theorie'. 

85 
Gillespie, R.B. An analysis of the allocation 
of judicial resources: the Illinois experience. 
Journal of criminal justice, 3e jrg., nr. 3, 
herfst 1975, blz. 207-216 (U.S.A.). 

De auteur maakt een kwalitatieve analyse 
van de jaarlijkse hoeveelheid verrichtingen 
die gevraagd en geleverd worden door elk van 
de 21 districtsrechtbanken in de Staat 
Illinois. Hij gaat na, of de beschikbare 
hoeveelheid rechters in de staat goed 
verdeeld is over de verschillende districts-
rechtbanken, berekend naar het aantal 
afgedane zaken die dienden voor die recht-
banken en de hoeveelheid tijd die elke zaak 
apart vereiste. De schrijver toont aan dat het 
beschikbare aantal rechters onevenredig 
verdeeld is over de verschillende rechtbanken: 
in sommige verstedelijkte gebieden waren 
veel te weinig rechters, terwijl in andere 
gebieden van een overschot sprake was. 

86 
Glaser, D. Achieving better questions: A half 
century's progress in correctional research. 
Federal Probation, 39e jrg., nr. 3, september 
1975, blz. 3-9 (U.S.A.). 

Het belang van het wetenschappelijk onder-
zoek in de strafrechtspleging in de afgelopen 
vijftig jaar heeft volgens de schrijver minder 
gelegen in het geven van antwoord op de 
gestelde vragen, als wel in het geven van een 
richtlijn voor het stellen van betere vragen. 
Aanvankelijk was de aandacht vooral 
gericht op het beantwoorden van de vraag 
Vat werkt', waarbij gedacht werd aan een 
middel dat voor alle delinquenten de 
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oplossing zou gevcn. Gebleken is dat zo'n 
middel niet bestaat. Toegepaste wetenschap-
pen zoals de criminologic moeten theorieen 
ontlenen aan de zuivere wetenschappen. Zo 
kunnen psychologie, sociale psychologie, 
antropologie, economie en geschiedenis de 
criminologic helpen bij het beantwoorden 
van de vraag Waarom veranderen delinquen-
ten, of waarom niet?' Vervolgens kan 
gezocht worden naar eon antwoord op de 
vraag 'Wat werkt voor wic en waarom?'. 
Hoewel bet classificeren van delinquenten 
moeilijkheden meebrengt zal toch met eon 
zckere typologic gewerkt moeten en ook 
kunnen worden, als we ons maar realiseren 
dat niemand zuiver in eon bcpaalde categoric 
onder te brengen is. Belangrijke criteria bij 
het onderscheiden van verschillende groepen 
delinquenten zijn: A) Misdaad als loopbaan; 
B) Gewelddadigheid van delinquen ten en 
C) Alcohol- en drugmisbruik. De politicologie 
kan ten slotte behulpzaam zijn bij het 
zoeken van eon antwoord op de vraag 
waarom het beleid in de strafrechtspleging 
al dan niet verandert wanneer de resultaten 
van traditioneel onderzoek eon verandering 
indiceren. 
Met literatuuropgave. 
Eon uitgebreide weergave van dit artikel is 
to vinden op blz. 51. 

87 
Goode, E. On behalf of labeling theory. 
Social problems, 22e jrg., nr. 5, juni 1975, 
blz. 570-583. 

De auteur behandelt een aantal recente 
kritieken op de labeling theorie.Hij begint 
met to wijzen op de verwarring die is 
ontstaan doordat verschillende auteurs 
geidentificeerd worden met de labeling 
theorie, terwijlzij hiervan geen consequente 
aanhanger waren. Aan de hand van voorbeel-
den laat hij zien dat de labeling theorie ook 
eigenlijk goon theorie is in de eigenlijke 
betekenis van het woord. Het is meer eon 
benaderingswijze van afwijkend gedrag, die 
essentieel is voor eon juiste waardering van 
dit gedrag in wetcnschappelijk opzicht. De 
schrdver probeert aan to tonen, dat de 
labeling benadering niet noodzakelijk samen-
valt met een emotionele opstelling ten 
aanzien van het afwijkend gedrag. Het komt 
juist veel voor, dat men door een onnauw-
keurige definiering van gedrag als 
afwijkend in feite bepaalde belangen dient. 
A fwijkend gedrag is niet eon in elke situatie 
en op elk tijdstip gelijkelijk to herkennen 
verschijnsel. Als conclusie stelt de auteur, 
dat door eon zuivere kijk op de principes 
van de labeling theorie deze weer ingang 
kan vinden bij de studies van afwijkend 
gedrag, niet als een theorie die dit gedrag 
verklaart, maar als benaderingswijze. 
Eon uitgebreide weergave van dit artikel is to 
vinden op blz. 62. 
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88 
Holmstrom, L.L. on A.W. Burgess. Rape: the 
victim and the criminal justice system. 
International journal of criminology and 
penology, 3e jrg., nr. 2, mei 1975, blz. 
101-110. 

De slachtoffers van een misdrijf worden 
volgens de schrijfsters dikwijls als eon darter 
behandeld. Dit schijnt op dramatische wijze 
het geval tc zijn met de slachtoffers van eon 
verkrachting. Psychologisch gezien betekent 
dit dat het slachtoffer tenminste twee keer 
eon ernstige crisis meemaakt, namelijk de 
aanranding zelf on de ervaring van de gang 
door de verschillende opecnvolgende fasen in 
het strafrechtssysteem, met de verschijning 
voor de rechter als het meest pijnlijke 
gedeelte. De schrijfsters bespreken het 
onderzoek dat zij verrichten onder 61 slacht-
offers van verkrachting. 

89 
Koser Wilson, N. en C.M. Rigsby. Is crime a 
man's world? Issues in the exploration of 
criminality. 
Journal of criminal justice, 3e jrg., nr. 3, 
zomer 1975, blz. 131-140 (U.S.A.). 

De schrijfsters tonen aan dat zelfs in de meest 
bekende inleidingen tot de criminologie maar 
zeer weinig aandacht wordt besteed aan de 
criminaliteit van de vrouw. Bovendien is or op 
dit gebied naar hun melting veel to weinig 
onderzoek verricht. Zij pleiten ervoor hierin 
verbetcring aan to brengen: ten eerste door 
bij criminologisch onderzoek in het 
algemeen ook vrouwen in de steekproeven to 
betrekken; ten tweede door niet de nadruk to 
leggen op vergelijkingen met de criminaliteit 
van mannen maar door de aard van de 
criminaliteit van vrouwen zelf to onderzoeken 
on ten derde door gebruik to maken van de 
mogelijkheid om via onderzoekingen bij 
vrouwen eon bijdrage tot de algemene kennis 
van de misdaad to leveren. 
Met literatuuropgave. 

90 
Lopez - Rey, M. Criminological manifesto. 
Federal probation, 34e jrg., nr. 3, september 
1975, blz. 18-22 (U.S.A.). 

De schrijver maakt onderscheid tussen 
conventionele en onconventionele crirninali-
telt. De eerste bcstaat hoofdzakelijk uit 
delicten tegen personen, eigendom, de zeden 
en de openbare orde. Detweede word t vaak 
vanuit officiele of semi-officiele posities 
geplecgd. De auteur acht het niet terecht dat 
allcen de conventionele criminaliteit als 
basis van de criminologie wordt beschouwd. 
Weliswaar roept bet bestuderen van de 
onconventionele criminaliteit politieke 
problemen op, maar daar staat volgens hem 



tegcnover dat de wetenschap niet 'anger 
onpartijdig kan zijn. De schrijver noemt een 
zestal naar zijn mening fundamentele vragen 
voor de ontwikkeling van een nieuwe crimino-
logie. 
Een uitgebreidere weergave van dit artikel is te 
vinden op blz. 67. 

91 
McCarthy, J.D., O.R. Calle en W. Zimmern. 
Population density, social structure, and 
interpersonal violence. 
American behavioral scientist, 18e jrg., nr. 6, 
juli/augustus 1975, blz. 771-791. 

De schrijvers bespreken een aantal onder-
zoeken die alle de gewelddadige subcultuur 
zien als belangrijkste oorzaak voor de 
demografische verschillen in het aantal 
gevallen van moord. Zij komen met een andere 
benadering voor dc verklaring van dit cijfer en 
gaan hierbij uit van de bevolkingsdichtheid 
als belangrijkste gegeven; zij bieden een eigen 
variatie op deze theorie. De auteurs toetsen 
de verschillende verklaringsmodellen aan de 
hand van gegevens over moord en ernstigc 
bedreiging in 171 Amerikaanse steden. Ze 
menen dat, bij het onderzoek naar de beteke-
nis van bevolkingsdichtheid, in het algemeen 
de effecten van interpersoonlijke isolatie 
ontkend worden. Eenzaamheid kan ecn 
belangrijk probleem worden voor de moderne 
stedelijke samenleving. 
Met literatuuropgave. 

92 
McDowell, C.P. en N. Thygusen. The 'loser' 
and the criminal justice system. 
International journal of criminology and 
penology, 3e jrg., nr. 2, mei 1975, blz. 
155-161. 

De schrijvers stellen dat sommige vormen van 
crimineel afwijkend gedrag niet overeen-
stemmen met onze traditionele filosofic. Zij 
vestigen de aandacht in het bijzonder op die 
personen, die een systematisch proces van 
zelfminachting aan de dag leggen. Deze 
mensen hebben zich het stcmpel van 
`verliezer' opgeplakt. Zij gebruiken de 
instanties van het strafrechtssysteem onbewust 
voor een versterking in positieve richting van 
het negatieve beeld dat zij van zichzelf hebben. 
Dit tot grote schade voor zowel zichzelf als 
voor het strafrechtssysteem. De auteurs 
pleiten ervoor, te zoeken naar alternatieven 
voor de huidige methoden. 

93 
Maltz, M.D. Crime statistics: a mathematical 
perspective. 
Journal of criminal justice, 3e jrg., nr. 3, hcrfst 
1975, blz. 177-193 (U.S.A.). 

De auteur vergelijkt twee criminele statistieken 
die in de Vercnigde Staten veelvuldig 

gehanteerd worden. De ene crirninele statistiek 
is gebaseerd op de misdrijven die ter kennis 
van de politic worden gebracht; de andere 
statistiek wordt samengesteld door aan een 
represeutatieve steekproef van de bevolking 
de vraag vaor te leggen of en in hoeveel 
gevallen men het slachtoffer is geworden van 
een misdrijf. De beperkingen van de beide 
methoden zet de schrijvers uiteen. Hij maakt 
berekeningen om de tekortkomingen van de 
genoemde statistieken aan te tonen en doet 
suggesties om de nauwkeurigheid van de 
criminele statistieken te verhogen. 
Met literatuuropgave. 

94 
Newton, C.H. en R.G. Shelden. The delinquent 
label and its effects on future behaviour: an 
empirical test of Lemert's level of deviance. 
International journal of criminology and 
penology, 3e jrg., nr. 3, augustus 1975, blz. 
229-241. 

De schrijvers trachten Lemerts primaire en 
secUndaire deviantieniveau's empirisch te 
staven. Ze interviewden hiertoe 36 jonge 
mannelijke gevangenen. Hun conclusies lijken 
de labeling-theorie te bevestigen. Zo werd 
bijvoorbeeld gevonden dat hoe meer iemands 
deviant-zijn door anderen werd bekrachtigd, 
zo iemand er des te meer toe neigde zichzelf 
als deviant te bestempelcn en zich daarnaar 
te gedragen. De auteurs achten primaire en 
secundaire deviantie begrippen die nuttig 
zijn en gemeten kunnen worden. Verder 
zouden methoden als cohort-analyse en 
andere zeer langdurige studies met grotere 
steekproeven naar hun mening de kennis op 
dit gebied ten goede komen. 
Met literatutqopgave. 

95 
Patscheider, H. Hohe Blutalkoholkozentration 
im Strassenverkehr. 
Blutalkohol, 12e jrg. nr . 5, september 1975, 
blz. 291-300, (B.R.15.). 

Bij de in Duitsland genomen bloedproeven in 
1968 en 1972 vertoonde 2,6 procent van de 
onderzoch ten een gehalte van 3,0 promille 
en daarboven. Ondanks deze•hoge 
concentratie werd klinisch slechts in een paar 
gevallen de indruk van dronkenschap gewekt. 
Elf personen die nog in staat bleken om 
voertuigen met twee wielen te besturen 
hadden bloedalcoholgehaltes van vier 
promille en meer. Dit veronderstelt een 
verhoogde alcoholtolerantie, die het gevolg 
kan zijn van een wijdverbreid alcoholisme 
en die volgens de auteur ook inderdaad al bij 
jongeren kan worden aangetoond. 
Met literatuuropgave. 

96 
Pear, J. White collar crime and social control. 
International journal of criminology and 
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penology, 3e jrg., nr. 2, mei 1975, blz. 
183-199. 

De auteur geeft een overzicht van de problema-
tick van de 'white collar crime', zoals die in 
1972 in loegoslavie bestond. Hij vraagt zich bier-
bij af welke personen uit de hogere sociale lagen 
in een positie zijn orn dergelijke misdrijven te 
begaan, welke verschijnselen eronder 
gerekend moeten worden, wat de sociale en 
individuele determinanten zijn om tot deze 
misdrijven te komen, wat het antwoord is van 
de instellingen die belast zijn met de sociale 
controle op deze verschijnselen en waarom zij 
op die manier handelen. De schrijver geeft aan 
hoe naar zijn mening op de duur verbeteringen 
tot stand gebracht kunnen worden. 
Met literatuuropgave. 

97 
Roncek, D.W. Density and crime. 
American behavioral scientist, 18e jrg., nr. 6, 
juli/augustus 1975, blz. 843-860. 

Bij de verklaring van de ruimtelijke distributie 
van misdaad wordt vaak de verstedelijking en 
de te kleine behuizing als oorzaak genoemd. 
De onderzoeken waarop deze gegevens 
gebaseerd zijn, kunnen volgens schrijver in 
het algemeen de toets van wetenschappelijke 
betrouwbaarheid niet doorstaan. Len aantal 
van dergelijke onderzoeken wordt bcsproken. 
De schriiver.geeft aan hoe de kwaliteit van 
onderzoeken naar het verband tussen 
bevolkingsdich their' en misdaad verbeterd 
kan worden. 

98 
Ross, H.L. Blood alcohol concentrations 
among Scandinavian drivers.- data from the 
Northern countries in international 
perspective. 
Blutalkohol, 12e jrg., nr. 6, november 1975, 
blz. 372-381, (BR-b.). 

be schrijver verzamelde onderzoekverslagen 
over bloedalcohol-concentraties onder 
automobilisten in heel Scandinavie. 
Vervolgens maakte hij in dit materiaal 
onderscheid naar au tomobilisten die bij 
ongevallen dodelijk gewond werden, die zwaar 
gewond werden en degenen die niet bij een 
ongeval betrokken raakten. Hij bespreekt de 
resultaten van deze literatuurstudie, die erop 
wijzen dat alcohol in Scandinavie een veel 
geringere rol speelt bij het vabrkomen van 
auto-ongevallen dan in de rest van de wereld 
Als dit zo is mag het echter volgens de 
auteur niet zonder meer beschouwd worden 
als een gevolg van de Zweedse en Noorse 
wetgeving en strafvervolging. 
Met literatuuropgave. 

99 
Smaus, G. Reazione sociale al comportamento 
deviante, con particolare riguardo al settore 
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non istituzionale. (Sociale reactie op 
afwijkend gedrag, speciaal met betrekking 
tot de niet-officiele sector) 
La questione criminale, le jrg., nr. 1, 
januari/april 1975, blz. 196-204 (I.). 

De schrijfster, medewerkster aan bet instituut 
voor juridische sociologic en sociale filosofie 
van de universiteit van Saarland te 
Saarbrticken (West-Duitsland), kondigt een 
onderzoek als in de titel genoeind aan. Men 
wil daarin de structuur en de modaliteit 
onderzoeken van waarneming en evaluatic 
met betrekking tot misdadig afwijkend gedrag 
in West-Duitsland. Dit wit men niet doen aan 
de hand van abstracte formuleringen zoals ze 
in de strafwet staan maar aan de hand van 
concrete beschrhvingen. Vooral de pre-
institutionele reactie is voor de onderzoekers 
van belang, evenals de relatie tussen deze en 
het geinstitutionaliseerde systeem. Ook wil 
men trachten or Later te komen waarom de 
publieke opinie bepaalde gedragingen wel of 
niet als misdadig beschouwt. Er is al eon 
proef-onderzoek gedaan, op grond waarvan 
men nu verder wil werken. Het eigenlijke 
onderzoek zal ongeveer 2000 personen 
omvatten die representatief kunnen worden 
geacht voor de West-Duitse samenleving. 
Daarnaast sal een groep van 300 rechters 
worden ondervraagd. be enquete onder 
deze laatsten sal van eerstgenoemde alleen 
verschillen op het terrcin van de onafhanke-
lijke variabelen. Het onderzoek is in januari 
1975 begonnen en zal een periode van 
twee en een half jaar in beslag nemen. Het 
wordt uitgevoerd door een instituut voor 
opinie-onderzoek; de resultaten zullen door 
bet onderzockteam worden beWerkt. 
Met literatuuropgave. 

100 
Stephan, E. Die Ergebnisse der Stuttgarter 
Opferbefragung unter Beriicksichtigung 
vergleich barer amerikanischer Daten. 
Kriminalistik, 29e jrg., nr. 5, mei 1975, blz. 
201-206 (B.R.D.). 

Lilt de bevolking van Stuttgart zijn twee 
representatieve steekproeven in totaal 
bevattende 1073 personen. Aan doze personen 
werd bun mening gevraagd over het werk van 
de politic en van het gerecht, de ontwikkeling 
van de misdaad en de controle die hierop is, 
het verband tussen de vrees voor eon misdrijf 
en de werkelijk ervaren situatie van slach t-
offer te zijn In de verschillende sociale lagen, 
de bereidheid om in doze gevallen aangifte te 
doen en de grootte van de niet-geregistreerde 
misdaad in de politiestatistiek bij de 
verschillende delicten. be gegevens uit het 
onderzoek worden vergeleken met betzelfde 
soort gegevens uit onderzoek in Amerikaanse 
grote steden. 
Met literatuuropgave. 



101 
Tiffany, L.P., Y. Avichai en G.W. Peters. 
A statistical analysis of sentencing in federal 
courts: defendants convicted after triaL 
1967-1968. 
The journal of legal studies, 4e jrg., nr. 2, 
juni 1975, blz. 369-390 (U.S.A.). 

Op het vonnis kunnen naast legitieme factoren, 
zoals het begane misdrijf, leeftijd en voor-
geschiedenis, ook illegitieme factoren, zoals 
de vorm van rechtsbijstand en ras, van 
invloed zijn. Eveneens kan schuldigbevinding 
door een rechtbank of door een jury een 
factor zijn bij de bepaling van het vonnis. 
Door bestudering van de computergegevcns 
van 63.378 criminele gevallen bij de federale 
rechtbanken gedurende de jaren 1967 en 1968 
analyseren de schrijvers deze factoren. 

102 
Viano, E.C. Growing up in an affluent society: 
delinquency and recidivism in suburban 
America. 
Journal of Criminal Justice, 3e jrg., nr. 3, 
herfst 1975, blz. 223-236. 

De auteur bestudeerde de recidivecijfers van 
jeugddelinquenten in een sociaal-economisch 
welgesteld gebied. Het onderzoek werd 
opgezet om de hypothese te testen, dat er 
geen correlatie bestaat tnssc,.n enerzijds de 
verschillende maatregelen die al dan niet 
opgelegd kunnen worden aan jeugdige 
delinquenten (te weten geen maatregel, 
supervisie op vrijwillige basis en opgelegd 
reclasseringscontact) en anderzijds de 
recidivecijfers van deze jongercn. De hypothc-
se werd bevestigd. De voorlopige conclusie 
kan zijn, dat een vraagteken gezet moet 
worden achter de heersende opvattingen 
over de doeltreffendheid van de diversiteit 
aan te nemen maatregelen op crimineel 
gebied. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

103 
Gioggi

' 
 F. 11 nuovo ordinamento peniten-

ziario.Misure alternative alla detenzione. 
Magistrati e sezioni di sorveglianza. 
Volontariato. (Het nieuwe gevangenis-
reglement. Maatregelcn in de plaats van 
detentie. Magistraten en toezichthouders. Het 
werk van vrijwilligers) 
Rassegna di studi penitenziari, 25e jrg. nr . 
3-4, mei/augustus 1975, blz. 463-478 (1). 

De auteur geeft de tekst van een voordracht 
die hij hecft gehouden voor vrijwillige mede-
werkers in de reclasscring. Het zet hierin 
uitecn welke de vcranderingen zijn die het 

nieuwe wetsontwerp voor een gevangenis-
reglement bevat. De vernieuwingen zijn zowel 
van principiele als van feitelijke aard. De 
belangrijkste zaken voor de praktijk zijn 
volgens de schrijver de alternatieven voor 
deten tie: vervroegde vrijlating, halve vrijheid, 
onder-toezichtstelling. Hij bespreekt deze 
mogelijkheden zeer gedifferentieerd en 
positief. Bij alle maatregelen acht hij de 
controle, het toczicht en de hulpverlening 
van essentieel belang; daartoe is veel vrouw-
en mankracht nodig buiten en binnen de 
gevangenis, ook van vrijwilligers. 

104 
Jacobs, J.B. en E.H. Steele. Prisons: instru-
ments of law enforcement or social welfare? 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 4, 
oktober 1975, blz. 348-355 (U.S.A.). 

De vraag, wie er in de gevangenis thuishoren, 
is onlosmakelijk verbonden met de vraag wat 
het doel van de gevangenis is. Soms lijkt het 
wel of men zonder meer de gevangenissen 
heeft aanvaard als een deel van het straf-
rechtelijke of het sociale systeem en zich 
daarna nog slechts afvraagt hoe de personen 
gekozen moeten worden waarmee men de 
inrichtingen kan vullen. Een rationele analyse 
van de plaats van de gevangcnis in de maat-
schappij moet volgens de schrijvers 
beginnen met een begripsbepaling die ten 
doel heeft gevangenissen in een bredere 
sociale context te plaatsen; men kan zich 
niet uitspreken over de rol van de gevangenis 
en de keuze van clienten, alvorens de 
gevangenis te hebben geplaatst in het kader 
van sociale beheersing en van sociaal welzijn. 

105 
Reasons, C.E. en R.L. Kaplan. Tear down the 
walls? Some functions of prisons. 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 4, blz. 
360-372 (U.S.A.). 

Hoewel gevangenissen herhaaldelijk aan de 
kaak gesteld zijn om hun vernederende en 
dehumaniserende werking, kan men uit het 
feit dat ze nog steeds bestaan toch afleiden 
dat ze ook een aantal nuttige functies 
vervullen: resocialisatie, beveiliging van de 
maatschappij, vergelding en preventie. 
Belangrijker cchter nog achten de schrijvers 
een hoeveelheid neveneffecten, die in het 
algemeen niet waren bedoeld en niet worden 
herkend. Ze bespreken er elf en veronder-
stellen op grond hiervan dat de gevangenissen, 
in tegenstelling tot wat tegenwoordig veel 
wordt gedacht, voorlopig nog wel nict zullen 
worden afgeschaft. 
Met literatuuropgave. 

106 
Velotti, G. La disciplina penitenziaria. 
(Discipline in de gevangenis) 
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Rassegna di studi penitenziari, 25e jrg., nr. 
3-4, mei/augustus 1975, blz. 447-462 (I.). 

De schrijver bespreekt praktijk en theorie van 
disciplinaire straffen en beloningen die in 
gevangenissen worden uitgedeeld in het kader 
van dc handhaving van de discipline. Na de 
noodzaak van de handhaving en het doe van 
de discipline te hebben uiteengczet, gaat 
hij dieper in op de straffen en de beloningen 
zelf en noemt zowel de regelingen uit de 
vigerende wetten en reglementen als die uit 
het nieuwe wctsontwerp. Dat wetsontwerp 
gaat ten aanzien van de mogelijkheden van 
beloning en dus stimulering van goed gedrag 
verder dan de oude regeling: het noemt 
behalvc morele en economische beloningen 
ook strafvermindering. 

107 
Vries, R.H.J. Opleiding en funetiebegeleiding 
van bewaarders en arbeidspersoneel. 
Balans, 6e jrg., nr. 6, juni-juli 1975, blz. 1-9 
(N.). 

De samensteller van dit artikel geeft een 
verslag van de jaarlijkse directeurenconferentie 
van de directie Gevangeniswezen die in 1975 
op 28 en 29 april te Lunteren werd 
gehouden. Hij geeft de letterlijke tekst van 
een toespraak van J.J.J. Tulkens, hoofd van 
de directie Gevangeniswezen en samen-
vattingen van de inleidingen van J. Nijborg, 
directcur van de gevangenis en rijkswerk-
inrichting (Norgenhaven' en B.F. van Tilborg, 
directeur van het huis van bewaring I te 
Haarlem. Tulkens benadrukt de bejegenings-
taak van de bewaarder, hetgeen inhoudt dat 
de vakopleiding van de bewaarder grondig zal 
moeten worden bestudeerd. De inrichting 
dient zodanig to zijn gcorganiseerd, dat 
opleiding, training of begeleiding or een 
structured l bestanddeel van uitmaken. De 
werkmeester en bewaarder kunnen ertoe 
bijdragen dat aspiratieniveau en tijdsperspec-
tief van gedetineerden worden opgcvoerd. Het 
personeel moot 'client centered' pan denken. 
Nijborg vindt dat eon gevangenis tevens tot 
doel heeft recidive te beperken. Voldoend 
opgeleid personeel is hiertoe een voorwaarde. 
Het minste wat de gevangenis moot kunnen 
is: desocialisatie voorkomen. De opleiding 
van het personecl dient centraal to geschieden. 
Van Tilborg vindt dat het personeel functie-
begeleiding nodig heeft. Dat kan eon soort 
coaching of studiebegeleiding zijn of eon 
begeleiding in veel ruimere zin die het gehele 
gebied bestrijkt van de omgang van mensen 
met elkaar binnen de inrichtingen on binnen 
het gevangeniswezen. 
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108 
Altman Klein, H. Behaviorally oriented 
treatment for juvenile offenders. 
Corrective on social psychiatry and journal 
of behaviour technology methods and therapy, 
21e jrg., nr. 2, 1975 blz. 17-22 U.S.A.). 

De conventionele behandelingsmethoden 
krijgen steeds moor kritiek. De auteur belicht 
daarom eon nieuwe behandelingsmethode, die 
de jcugddelinquent tracht to helpen bij het 
ontwikkelen van zijn verantwoordelijkheids-
gevoel, zodat hij weer zelfstandig in de maat-
schappij zal kunnen leven. Hij geeft aan dat 
eon dergelijkc behandelingsmethode vcreist 
dat de jeugddelinquent een grote mate van 
vrijheid geniet. Hij moot immers zowel 
positieve als negatieve reacties op zijn gedrag 
leren to vcrwerken. Doze reacties dienen 
daarbij in het programma duidelijk en 
gedifferentieerd te aim. Daarnaast is volgens 
de schrijver erg belangrijk dat elke belofte 
van de medewerkers ook nagekomen kan 
worden, zodat het vertrouwen in hen niet 
beschaamd wordt. In de eerste plaats dient in 
eon dergelijk programma dus de concrete 
versterking van het verantwoordelijkheids-
gevoel to worden opgenomen, daar dit de 
delinquent helpt de consequenties van zijn 
gedrag to overzien. De abstractc vcrsterking is 
volgens de au tour echter ook belangrijk daar 
doze de werkelijke samenleving beter 
benadert, waarin ook niet altijd direct de 
consequenties van het gedrag merkbaar zijn. 

109 
Fokkens, J.W. on P.N. van der Kruys. Wie 
voert de Community Service Order uit? 
Braces, 54e jrg., nr. 7-8, juli/augustus 1975, • 
blz. 153-161 (N.). 

De Community Service Order (C.S.0.) is de 
op 1 januari 1973 in Engeland in working 
getreden sanctie, waardoor aan een persoon 
van boven de zeventien jaar opgelegd kan 
worden am, in plaats van een gevangenisstraf 
to ondergaan, gedurende een bepaald aantal 
uren work to verrichten ten behoove van de 
gemeenschap. Volgens de schrijvers is de 
C.S.O. eon passend alternatief voor een korte 
vrijheidsstraf omdat die minder stork in de 
persoonlijke vrijheid ingrijpt. Eventuele 
resocialisatie van de delinquent kan een 
gunstig effect van de C.S.O. zijn, maar het is 
niet iets d at de schruvers primair van doze 
sanctie verwachten. In het gehele sanctie-
pakket plaatscn zij de C.S.O. tussen de 
voorwaardelijke veroordeling en vriTheidsstraf 
in. De schrijvcrs bcargumenteren waarom zij . 
de reclasseringsinstellingen als de instantie 

• zien die de C.S.O. moot uitvoeren. 
Met literatuuropgave. 



110 
Katsampes, P. Changing correction officers: 
a demonstration study. 
International journal of criminology and 
penology, 3e Jrg., nr. 2, mei 1975, blz. 
123-144. 

De houding van de 'correction officer' moet 
volgens de schrijver veranderen om optimaal 
profijt te hebben van rehabilitatie-mogelijk-
heden. Deelname aan trainingsbijeenkomsten, 
waarin beslissingen groepsgewijs genomen 
worden, biedt naar zijn mening de meeste 
kans op succes. In totaal 350 beambten kregen 
gedurende drie weken een training. Er werd 
gewerkt volgens een test-retest methode. Het 
bleek, dat de deelnemers na groepsdiscussies 
meer positieve beslissingen gingen nemen. 

111 
Kruys, P.W. v.d. De probation and after-care 
service. 
Proces, 54e jrg., nr. 9, september 1975, blz. 
178-184 (N.). 

De schrijver geeft een overzicht van de 
organisatie en het functioneren van de 
Engelse probation and after-care service. Deze 
dienst volgt de wetsovertreder vanaf zijn 
arrestatie tot en met de nazorg (gedwongen 
of vrijwillig) als de delinquent uit de peniten-
tiaire inrichting wordt ontslagen. De dienst is 
ook werkzaam op het terrein van het kinder-
recht en het civiele recht. Rapportage in 
strafzaken tegen kinderen is verplicht, maar 
niet in zaken tegen volwassenen. Ook bij 
echtscheidings- en adoptiekwesties wordt 
gerapporteerd. De toezicht-taak van deze 
dienst kan een veelsoortige wettelijke basis 
hebben, maar het belangrijkst is het toezicht 
op basis van een 'probation order'. Voorts 
verricht deze dienst sociaal werk in peniten-
tiaire inrichtingen. Van de ene kant zien de 
probation officers het als hun taak de 
clienten discipline en gezag bij.te brengen. 
Van de andere kant wordt het gezagsaspect 
verzacht omdat de benaderingswijze een 
persoonlijker karakter draagt dan de client 
heeft ontmoet bij de politie en in de rechts-
zaal. 

112 
Maio, B. de. L'assistenza penitenziaria e post-
penitenziaria. (Maatschappelijke hulpverlening 
tijdens en na de gevangenschap) 
Rassegna di studi penitenziari, 25e jrg., nr. 
3-4: mei/augustus 1975, blz. 479-508 (I.). 

Er is een groot verschil tussen de maatschappe-
lijke hulpverlening aan gedetincerden en ex-
gedetineerden in vroeger tijd en die van nu. 
Vroeger was zij een uiting van liefdadigheid 
en geschicdde zij in de ecrste plaats door 
geestelijken. Meestal was de hulpverlening in 
praktische zin gericht op het vinden van werk 

voor de vrijkomende gedetineerde. Dit is na 
de Tweede Wereldoorlog ook in Italie gaan 
veranderen, en de neerslag daarvan is te 
vinden in het nieuwe wetsontwerp aangaande 
het gevangeniswezen. Het erkent onder 
andere particuliere verenigingen en vrijwilligers 
en schalcelt deze in als evenwaardig aan de 
overheidsinstanties die op dit terrein werk-
zaam zijn. Tot nu toe was dit niet het geval. 
Het terrein is langzamerhand zeer uitgebreid, 
en wel tot de zorg voor gedetineerden voor 
en na hun vonnis, voor hun familie (speciaal 
de minderjarige kinderen) en voor vrijgelaten 
gedetineerden. Men is er, bij alle zorg, in de 
eerste plaats op uit de oorzaken van het 
onaangepaste gedrag op te sporen. 

113 
Smit, N.W. de. De toekomst van de reclasse-
ringsraden. Beschouwingen op het scherp van 
de snede. 
Proces, 54e jrg., nr. 10, oktober 1975, blz. 
201-215 (N.). 

Dit artikel, gebaseerd op twee lezingen van de 
schrijver, betreft de problematiek of de 
reclasseringsinstellingen zich als zelfstandige 
werkeenheid naast het algemeen maatschappe-
lijk werk zullen handhaven of op de lange 
duur geihtegreerd zullen worden in het 
algemeen maatschappelijk werk. De auteur 
meent dat de reclasseringsraden een toekomst 
hebben 'op het scherp van de snede', echter 
alleen door bewust voor een welzijnsbeleid 
te kiezen vanuit de knelpunten en de steun-
punten, zoals aangegeven in de Knelpunten-
nota's Welzijnsbeleid 1974. De Reclasserings-
regeling 1970 houdt een duidelijk talcenpakket 
in voor de Reclasseringsraden. De Knelpunten-
nota signalPert de problematiek bij de vraag 
hoe dit takenpakket binnen het gehele 
welzijnsbeleid geihtegreerd kan en moet 
worden. Reclasseringsraden zijn — in de zin 
van de Knelpuntennota — kristallisatiepunten 
op regionaal niveau ten opzichte van het 
welzijnsbeleid in relatie tot de strafrechts-
pleging. De schrijver signaleert een aantal 
knelpunten in de ontwikkeling van de raden 
en geeft tot slot een opsomming van regionale 
ontwikkelingspunten, waaronder de bescher-
ming van de rechtspositie van psychiatrische 
patienten. 

Psychiatrische zorg 

114 
Peszke, M.A. Is dangerousness an issue for 
physicians in emergency commitment? 
American journal of psychiatry, 132e jrg., 
nr. 8, augustus 1975, blz. 825-828. 

De wetten van tal van Amerikaanse staten 
eisen dat een arts verklaart dat een geestelijk 
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gestoord iemand gevaar oplevert voor anderen, 
voordat deze gedwongen kan worden tot 
opname in een psychiatrische inrichting. 
Volgens de schrijver kunnen en mogen artsen 
geen gevaarlijk gedrag voorspellen. Wel zouden 
zij volgens hem bevoegd moeten zijn te 
beoordelen of de ernst van een geestelijke 
gestoordheid een patient al dan niet belemmert 
om zelf een beslissing te nemen ten aanzien 
van de behandeling. Voorop moet volgens de 
auteur staan niet het gevaar dat iemand 
mogelijk voor anderen oplevert, maar veeleer 
zijn eigen welzijn. 
Het artikel wordt gevolgd door een commen-
taar crop door A.A. Stone. 

Politie 
115 
Blom, Th.A.J. Projectsurveillance 	een 
gril of een noodzaak. 
Het tijdschrift voor de politic, 37e jrg., nr. 10, 
oktober 1975, blz. 329-338 (N.). 

Door projectsurveillance worden terreinen 
bestreken die niet ander de gewone assistentie-
of wijk-surveillance vallen. Per wijk wordt op 
basis van een incidentenpatroon een behoef-
tenpatroon vastgesteld. Niet alleen bet aantal 
incidenten is daarbij van belang maar ook de 
aard daarvan, die in een waarderingscijfer 
wordt uitgedrukt. Door incidenten van een 
soort te vermenigvuldigen met het waarde-
ringsgetal krijgt men een waarderingsgetal 
per wijk. Op grond hiervan wordt berekend 
welk surveillancequantum in het kader van 
de projectsurveillance aan de wijk moet 
worden toebededd. De schrijver behandelt 
de praktische uitvoering van dit systeem en 
de mauler waarop men het effect ervan kan 
meten. 

116 
Oliver, LT. The office of constable — 1975. 
The criminal law review, juni 1975, blz. 
313-323 (GB.). 

De auteur bespreekt bet beroep van politic-
agent in Engeland. Hij geeft aan dat de indruk 
wordt gewekt dat de politieagent volkomen 
onafhankelijk kan optreden alt `handhaver 
van het recht' en dat hij slechts verantwoor-
ding schuldig is aan de vorstin. Feitelijk blijkt 
de politic in Engeland echter meer afhankelijk 
en meer ondergeschikt te zijn dan enig ander 
politiecorps ter wereld. Het rangenstelsel, de 
tuchtregels en dergelijke verzekeren volgens 
de auteur dat de wet niet naar willekeur 
wordt toegepast. Hij noemt als voornaamste 
winstpunt van deze traditionele kijk op bet 
beroep van politieagent, dat de ministers 
gevrijwaard zijn van de beschuldiging dat zij 
de politiemacht als een verlengstuk van de 
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regering beschouwen. Bovendien krijgt 
men niet de indruk clan de onafhankelijke 
status van de hogere politiefunctionaris 
aangetast kan worden door politieke wensen. 
Volgens de schrijver is het slechts mogelijk van 
een politick niet-gebonden politiecorps te 
spreken, als wordt vastgehouden aan de 
oorspronkelijke, niet gedelegeerde 
autoriteit van de politieagent. Als conclusie 
geeft hij aan dat het beroep van politic-
agent in 1974 wettelijk nog even onzeker is 
alt voorheen. In de wet zijn namelijk nog 
nergens de rechten, functies en verantwoorde-
lijkheid van de politieagent duidelijk bepaald. 

117 
Suyver, 3.1.11. De zeggenschap over de politie, 
nu en in de toekomst. 
Nederlands juristenblad, 51e jrg., nr. 2, 
10 januari 1976, blz. 37-48. 

In de discussies over de herziening van de 
Politiewet staat de vraag van de zeggenschap 
over de politic centraal. De schrijver acht dit 
terecht, daar deze vraag naar zijn mening de 
kern van de zaak betreft. Hij behandelt in het 
kort de vraag wat politic is in een rechtsstaat 
en gaat vervolgens uitgebreider in op de vraag, 
wie Cr iets over het politieorgaan te zeggen 
behoort te hebben. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 
118 
Bisio, B. La capacita a delinquere e la pericolo-
site,  sociale del tossicomane. (De geneigdheid 
tot het begaan van misdrijven en de sociale 
gevaarlijkheid van de toxicomaan) 
La giustizia penal°, 80e jrg., nr. 8-9, 
augustus/september 1975, blz. 1260-275 (I.). 

De Italiaanse strafrechter spreekt zich in elk 
vonnis uit over de vraag of de verdachte ook 
verder nog misdrijven zal kunnen begaan (art. 
133 WvS, `capaciti a delinquere'). Hij heeft 
zijn mening hierover gevormd zonder te zijn 
voorgelicht door een deskundige. Een 
dergelijke uitspraak kan ver-strekkende 
gevolgen hebben. Wanneer het een delinquen t-
toxicomaan betreft, kan het bijvoorbeeld 
leiden tot een zwaardere straf, wanneer de 
rechter de mogelijkheid aanwezig acht dat de 	' 
verdachte ook in de toekomst strafbare daden 
sal plegen. Pen aan drugs verslaafde is altijd 
een seer gecompliceerde persoonlijkheid, en 
Cr zijn Cr geen twee gelijk. Na drie seer 
uiteenlopende gevallen te hebben besproken, 
somt de schrijver cen aantal persoonlijkheids-
typen op, die meer dan andere neigen tot het 
begaan van misdrijven in het algemeen. Hij 
stelt vast dat handel in drugs en verslaving 
eraan wel degelijk de samenleving aangaan. 



De verslaving kan leiden tot antisociaal 
gedrag en gevaarlijkheid. De gevaarlijkheid is 
bij een druggcbruiker nooit te voorspellen. In 
elk geval is de auteur van oordeel dat de 
verslaafde die wel een sociaal gevaar betekent, 
criminologisch en medisch moet worden 
behandeld. De medische behandeling vindt nu 
meestal pas plaats nadat hij zijn straf heeft 
uitgezeten; de schrijver wil deze volgorde 
omdraaien en acht het noodzakelijk dat, waar 
nodig, de wet hiertoe wordt gewijzigd. In elk 
geval dient daarin ook te worden opgenomen 
dat de rechter zich door een deskundige 
medicus moet laten voorlichten. 

119 
Mallach, III en J. Seitz. Angaben von 
Alkoholtetern Ober ihre Arzneimittelein-
nahmen und deren Ueberpriifung. 
Blutalkohol, 12e jrg., nr. 6, november 1975, 
blz. 337-347 (B.R.D.). 

Tussen 1 mei 1964 en 31 decemner 1974 nam 
de Duitse politic 28.552 bloedproeven af. Van 
de onderzochten gaf 17,3 procent toe tevoren 
een geneesmiddel te hebben ingenomen; 
meestal noemde men lichte pijnstillers. 
Volgens de schrijvers is het duidelijk dat de 
kans op auto-ongelukken groter wordt als 
men behalve dergelijke middelen ook nog 
zoveel alcohol tot zich neemt, dat het 
promillage tussen de 0,8 en 1,3 komt te 
liggcn. Zij pleiten er daarom voor meer 
aandacht te gaan schenken aan wisselwerkin-
gen tussen alcohol en geneesmiddelen. De 
auteurs zijn van mening dat zij als eersten 
hebben kunnen aantonen dat het toegeveri-
van geneesmiddelengebruik bij automobilisten 
afneemt met de stijging van hun blocd-
alcoholgehalte. 
Met literatuuropgave. 
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