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Alternatieve straf- 
rechtelijke sancties 

De gevangenisstraf draagt niet bij tot een 
afname van de criminaliteit. Bovendien 
stigmatiseert zij de delinquent en kost 
zij de staat veel geld. Dit alles heeft 
teweeggebracht, dat in en buiten 
Nederland de roep om alternatieven 
steeds luider is geworden. In dit thema-
nummer wordt getracht om verschillen-
de pogingen die tot nu toe zijn verricht 
om met name de korte onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf terug te dringen 
eens duidelijk op een rij te zetten, zodat 
wellicht de toegang tot het onderwerp 
eenvoudiger wordt. 
In aansluiting op het inleidende artikel 
zijn de volgende buitenlandse artikelen 
in verkorte vorm weergegeven: 

Robert Jefferey en Stephen Woolpert 
Werkverlof: een alternatief voor 
opsluiting / blz. 110 
Howard Standish Bergman • 
Werken voor de gemeenschap in 
Engeland / blz. 114 
Hans Joachim Schneider 
Behandeling in vrijheid; nieuwe vormen 
van maatschappeliike reactie op strafbaar 
gedrag I blz. 117 
John M. Flackett 
Jeugddelinquenten in de vrije maatschap-
pij; enkele recente ervaringen in de 
Verenigde Staten I blz. 121 
Commissie Vermogensstraffen 
Samenvatting van de voorstellen / blz. 124 , 
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Alternatieve 
strafrechtelijke 
sancties 

Toen op 8 december 1971 de Rechtbank 
te Arnhem drie jeugdige delinquenten, 
verdacht van openlijke geweldpleging, bij 
wijze van `alternatieve sanctie' als bijzon-
dere voorwaarde bij hun vonnis veroor-
deelde tot het verlenen van diensten in 
onder andere een verpleegtehuis en een 
inrichting voor invaliden, ontspon zich in 
Nederland een vrij uitgebreide discussie 
over de toelaatbaarheid van dit soort 
voorwaarden. 
Dat de rechter hier overging tot het 
opleggen van een dergelijke voorwaarde 
kan wellicht verIclaard worden vanuit 
onvrede met het bestaande sanctie-
pakket. Daarin bevindt zich met name 
een straf, waarmee men zowel in binnen-
als buitenland al jarenlang niet meer 
zo gelukkig is. Dit is de korte, onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf en de beschou-
wingen over alternatieve sancties die 
hieronder zullen volgen moeten steeds 
tegen de achtergrond van deze straf 
worden gezien. 

• De schrijfster is als redactrice van lustitiale 
verkenningen werkzaam op het WODC. 
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door drs. M. W. Bol* 

Die korte vrijheidsstraf wordt veelvuldig 
toegepast voor alle mogelijke delicten. 
Absoluut gezien zijn het voornamelijk de 
eenvoudige en gekwalificeerde diefstal 
en de delicten genoemd in de artikelen 
26, 30 en 32 van de Wegenverkeerswet 
waarvoor ze het meest wordt toegepast. 
Het is de vraag waarom nu juist deze yam) I 
van vrijheidsstraf zo in onmin is geraakt. 
In de literatuur kan met betrekking hier-
toe een drietal oorzaken worden onder-
scheiden, die nu eens afzonderlijk worden 
genoemd, dan weer door elkaar heenlopen 
Ten eerste lijkt de korte vrijheidsstraf 
niet erg doelmatig: de mogelijke conflic-
ten die het delict in de samenleving 
veroorzaakt heeft, worden er niet mee 
opgelost en het gedrag van de delinquent 
noel) van andere leden van de samenleving 
wordt er op de gewenste manier door 
beinvloed (de recidive neemt niet af; 
first offenders blijven komen). 
Het sterk afgenomen geloof in de gedrags-
beinvloedende werking van de gevangenis-
straf was onder ineer opvallend op de 
conferentie van de International Penal 
and Penitentiary Foundation die in 1974 
te Helsinki gehouden werd met als thema: 



Heeft de gevangenis nog toekomst? 
Een tweede bezwaar tegen de korte 
vrijheidsstraf is het stigma dat ervan uit 
kan gaan. Mensen die — ook al is het 
voor korte tijd — `gezeten' hebben, lopen 
bijvoorbeeld kans ontslagen te worden en 
komen daarna moeilijker aan werk 
(Builchuisen en Dijksterhuis, 1969). 
Ten derde is de gevangenisstraf een 
relatief dure sanctie: in 1972 kostte zij 
de staat gemiddeld al ongeveer f 150,— 
per gedetineerde per dag. Iedere gedeti-
neerde die een jaar zit kost de gemeen-
schap dus minstens 55.000 gulden. 
Gezien in het licht van het bovenstaande 
is het dan ook niet verwonderlijk dat de 
overheid zelf het zoeken naar alternatie-
ven bevordert: op 13 september 1974 
werd de Commissie AlternatieVe Straf-
rechtelijke Sancties door de Minister 
van Justitie ingesteld. Voor deze corn-
missie staan de vol.gende vragen centraal: 
1) Kan de korte onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf verder teruggedrongen 
worden? 
2) Kan het straffen-arsenaal zoals in het 
Wetboek van Strafrecht is opgenomen 
meer gedifferentieerd worden toegepast? 

Tabel 1 
Opgelegde gevangenisstraf en geldboete in procenten van het totaal aantal 
schuldigverklaringen* 

jaar 

1960 
1962 
1964 
1966 
1968 
1970 
1972 
1974 

gevangenisstraf 	geldboete en 
geldboete + vw 
vrijheidsstraf 

34,4 
34,4 
33,9 
.33,2 
33,6 
33,0 
34,7 
32,7 

3) Wat voor nieuwe strafrechtelijke 
sancties zijn naast de onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf denkbaar? 
Teneinde nu inzicht te krijgen in de mate 
waarin de korte vrijheidsstraf in Neder-
land wordt toegepast zullen we hieronder 
eerst wat cijfers op dit terrein presenteren. 
Daarna zullen we aan de hand van litera- 
tuur nagaan, wat er tot op heden in en 
buiten Nederland is uitgedacht en toege-
past ter vervanging van deze sanctie. 
Tenslotte zullen we ons afvragen in 
hoeverre deze alternatieven een verbete-
ring betekenen. Daarbij komen ook 
eventuele nadelen, die bij toepassing ervan : 
te verwachten zijn, aan de orde. 

Enkele cijfers 

Gaan we nu eerst na hoe de verhouding 
gevangenisstraf — geldboete zich sinds 
1960 in ons land heeft ontwikkeld (zie 
tabel 1), dan blijkt dat de geldboete in al 
deze jaren wel veel vaker wordt opgelegd 
dan de gevangenisstraf, maar dat de 
verhouding tussen beide straffen globaal 
genomen constant blijft. 

61,4 
61,9 
63,1 
62,9 
62,5 
63,2 
61,1 
63,9 

overige 

4,2 
3,7 
3,0 
3,9 
3,9 
3,8 
4,2 
3,4 

Bron: C.B.S. Criminele Statistieken. 
* Betreft strafzaken waarvan de Arrondissementsrechtbank kennis neemt 
(economische delicten niet inbegrepen). 
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Ms we vervolgens de gevangenisstraf op 
zich bekijken zien we in label 2 dat over 
een reeks van jaren steeds ruim 96 procent 
van de veroordelingen tot gevangenisstraf 
wordt uitgesproken voor de termijn van 
maximaal een jaar. Verder valt uit deze 
label af te leiden dat sinds 1960 de korte 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 
minder dan een half jaar aanzienlijk is 
toegenomen. 
Het is opmerkelijk dat in een tijd waarin 
men steeds meer oog krijgt voor de schade-
lijke neveneffecten van de korte onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf (van minder 
dan een halfjaar) juist deze sanctie in 
toenemende mate wordt opgelegd. Oat 
in de loop der jaren de vrijheidsstraf zo 
weinig terrein heeft hoeven prijsgeven, 
heeft waarschijnlijk mede te malcen 
met het gebrek aan alternatieven en de 
terughoudendheid van de rechterlijke 
macht om ook in gevallen waarin dat 
heel goed mogelijk zou zijn een geld-
boete op te leggen. 
Zijn die alternatieven nu werkelijk zo 
schaars? Dit wordt hieronder nagegaan. 

jaar 

1960 
1962 
1964 
1966 
1968 
1970 
1972 
1974 
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< 1 jr. 	< 1/2 jr. 

96,3 
96,5 
96,4 
96,8 
97,9 
98,5 
98,2 
96,4 

onv. 

40,1 
45,0 
46,3 
49,4 
50,1 
50,7 
52,2 
52,1 

Bron: C.B.S., Criminele Statistieken. 

Deze twee percentages konden nog nie 
13,4 procent. 

onv./vw. 	vw. 

14,3 
15,0 
15,9 
17,1 
17,9 
20,3 
20,7 
21,2 

Op zoek naar altematieven 

Altematieven voor de onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf kunnen langs ver-
schillende wegen gezocht worden: 
1) Door modificaties in de tenuitvoer-
legging van deze sanctie aan te brengen. 
2) Door op groter schaal gebruik te 
maken van de voorwaardelijke veroor-
deling. 
3) Door via de bijzondere voorwaar-
den van art. 14c Sr. ruimte te zoeken 
voor een alternatieve sanctievorm. 
4) Door zich te bezinnen op wat men 
zou kunnen noemen: echte alternatieve 
sancties. Echt in die zin dat ze, als in de 
wet genoemde hoofdstraffen, in veel 
gevallen de plaats zouden kunnen 
innemen van gevangenisstraf en hechtenis. 
Op elk van deze vier mogelijkheden zullen 
we nu dieper ingaan. 

ad 1 Modificaties in de tenuitvoerlegging 

Getracht is door middel van modificaties 
in de tenuitvoerlegging van de vrijheids- 

Tabel 2 
Gevangenisstraffen van 1 jaar of korter in procenten van het totaal aantal opgelegde 
gevangenisstraffen 

17,4 
12,8 
12,8 
10,8 
11,7 
13.1 
12,9 

_1 

1/2 tot < 1 jr. 

orw. 	vw. 
onv./vw. 

18,2 
17,6 
16,4 
15,8 
15,1 
12,4 
10,9 
9,9 

orden uitgesplitst. Bij elkaar is het 

1,4 
0,7 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 



straf de negatieve werking te beperken en 
zo mogelijk deze te veranderen in posi-
tieve zin. Zo kent men half-open gevange-
nissen (bijvoorbeeld 'de Fleddervoore te 
Veenhuizen), open gevangenissen (bijvoor-
beeld de gevangenis te Eygelshoven), en 
als overgang naar de vrije maatschappij de 
zogenaamde halfway-houses (bijvoorbeeld 
`Woodrose' in Amsterdam) en sluis-
internaten (bijvoorbeeld 'De Wiem' in 
Enschede). 

• Speciaal voor kort-gestraften werd op 15 
januari 1970 in ons land de weekend-
executie ingevoerd. Iemand die een 
gevangenisstraf (of hechtenis als hoofd-
straf) van maximaal veertien dagen moet 
ondergaan, kan de Officier van Justitie 
verzoeken de straf in gedeelten ten uitvoer 
te leggen in zijn vrije dagen. De Officier 
legt het verzoek met toevoeging van zijn 
advies voor aan de Procureur-Generaal.die 
over de zaak beslist. In 1969 was naast 
anderen ook een door de Wiardi Beckman 
Stichting ingestelde commissie, die zich 
bezighield met de vrijheidsstraf, nog. 
enthousiast over dit idee van de weekend-
executie. Zij meende dat de sociale 
gevolgen van de aaneengesloten executie 
erdoor konden worden ondervangen; 
deze vorm van strafexecutie zou alleen 
de veroordeelde zelf treffen, niet zijn 
gezin. Na enkele jaren echter bleek er ook 
een groot aantal nadelen aan te kleven. 
Over het algemeen werd de executie in 
gedeelten als zwaarder ervaren dan 
ononderbroken tenuitvoerlegging. Dat er 
toch nog zoveel verzoeken om kwamen, 
moet misschien worden toegeschreven 
aan het feit dat de veroordeelden vaak 
niet gemist konden worden in het eigen 
bedrijf, of als de werknemer ontslag 
vreesde als bij de werkgever bekend 
werd, dat ze waren veroordeeld. 
Een andere modificatie van de vrijheids-
straf is, de gevangene toestaan in de 
vrije maatschappij een school- of be- 
roepsopleiding te volgen. Deze mogelijk-
heid heeft volgens Smith, McKee en 

Milan (1974) twee voordelen boven 
toepassing ervan in de gevangenis: ten 
eerste vanwege de grotere opvoedende 
waarde die ervan uitgaat, en ten tweede 
doordat aan de gevangenisdirectie het 
organiseren van dergelijke opleidingen op 
deze manier bespaard blijft. 
Een ander Amerikaans onderzoek heeft 
betrekking .op het werkverlof en werd 
verricht door Jefferey en Woolpert (1974). 
De resultaten hiervan duiden erop, dat 
het werkverlof vooral ten goede komt 
aan degenen die naar verwacht de groot-
ste kans lopen na vrijlating opnieuw in 
moeilijkheden te geraken. Opmerkelijk 
is daarbij, dat het meeste succes werd 
bereikt bij gevangenen met een straf van 
minder dan dertig of van meer dan 
negentig dagen. Een verkorte weergave 
van het artikel is te vinden op blz. 110 
De half-open gevangenis met haar werk-
en studieverloven blijkt dus beter te 
voldoen dan de weekend-executie. Ook 
de gedetineerden zelf hebben een voor-
keur voor de eerste methode. Zo bleek 
in BelgiE al in 1964, dat gedetineerden 
die in de gelegenheid waren te lciezen 
tussen een verzoek om weekend-executie 
dan wel om tenuitvoerlegging in een 
half-open gevangenis, merendeels voor 
de laatste mogelijkheid kozen (Constant, 
1975). . 

ad 2 Toepassing op grotere schaal van de 
voorwaardehjke veroordeling 

Een duidelijke poging tot het terug-
dringen van negatieve gevolgen van de 
tenuitvoerlegging van de korte onvoor-
waardelijke gevangenisstraf is, ham' slechts 
voorwaardelijk toe te passen. Van deze 
mogelijkheid wordt, zoals al bleek uit 
tabel 2, frequent gebruik gemaakt. 
Aan deze voorwaardelijke tenuitvoer-
legging kunnen algemene en bijzondere 
voorwaarden worden verbonden. 
Van Bemmelen (1975) zou bij misdrijven 
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waarvoor veelvuldig korte gevangenis-
straffen worden opgelegd, de rechter bij 
een eerste veroordeling slechts bij 
uitdrukkelijk gemotiveerde uitzondering 
willen toestaan, een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf op te leggen. 
De Canadese Law Reform Commission 
(1974) stelt jets dergelijks voor: zij zou 
willen dat de rechter het opleggen van 
een gevangenisstraf schriftelijk mod veerde. 
Van Bemmelen denkt in dit verband aan 
delicten als de eenvoudige en gekwalifi-
ceerde diefstal en de misdrijven genoemd 
in de artikelen 26, 30 en 32 van de 
Wegenverkeerswet. 
Asscher (1974) stelt voor om bij jeugdige 
voorwaardelijk veroordeelden, indien 
zij zich aan de voorwaarden houden, bij 
wijze van positieve sanctie hun naam uit 
het strafregister en het algemeen 
documentatieregister te schrappen. 
Leloup (1972) noemt de voorwaardelijke 
gevangenisstraf onzindelijk. Hij vindt het 
een ambivalente maatregel waarbij de 
veroordeelde op infantiele manier 
bejegend wordt en zijn verantwoordelijk-
heid gekortwiekt. 
Dat de rechter dikwijls een gedeelte van 
de korte vrijheidsstraf voorwaardelijk 
oplegt, kan misschen ten dele worden 
verklaard uit het felt, dat het justitiele 
apparaat zo overbelast is. Hoe slecht het 
trouwens aflopen kan, als men om die 
reden een verandering in het strafstelsel 
aanbrengt, is onder meer gebleken in 
Engeland. Men voerde daar in 1967 
naast de twee bestaande instituten die 
min of meer overeenkomen met onze 
voorwaardelijke veroordeling, conditional 
discharge en probation, de 'suspended 
sentence' in. Deze sanctie houdt in, dat 
bij oplegging van een gevangenisstraf van 
hoogstens twee jaar de tenuitvoerlegging 
kan worden opgeschort onder voorwaar-
de dat de verdachte tijdens de proeftijd 
van eveneens hoogstens twee jaar, niet 
opnieuw een strafbaar feit begaat waarop 
gevangenisstraf staat. Men wilde met de 
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invoering van de suspended sentence een 
einde maken aan de overbevolking der 
Engelse gevangenissen. Het resultaat 
echter was, dat de gevangenissen er 
alleen maar voller op werden. Als reden 
hiervan noemen Sparks (1971) en het 
Engelse Home Office (1972), dat de 
sanctie dikwijls niet opgelegd werd in 
plaats van een gevangenisstraf, maar van 
een boete of probation order. Als ze niet 
bestaan had, zou slechts veertig a vijftig 
procent van de gevallen tot onmiddellijke 
gevangenisstraf hebben geleid. Verder is 
volgens Sparks gebleken, dat in geval van 
recidive de kans op gevangenisstraf veel 
hoger ligt dan die was bij recidive na een 
boete of probation. Er zijn in ons land 
verschillende voorstellen gedaan om deze 
Engelse probation over te nemen, onder 
andere in 1974 door Mulder en Schootstra 
In hun prae-advies voor de Nederlandse 
juristenvereniging (Van Bemmelen, 1974, 
1975). De probation verschilt met name 
hierin van onze voorwaardelijke veroor-
deling, dat de op te leggen straf bij 
niet-nakoming niet meteen hoeft te 
worden uitgesproken. Op de vergadering 
zelf verklaarde een ruime meerderheid 
zich voor invoering van de probation, al 
wees Van Veen erop, dat de regeling van 
sancties in het Wetboek nog weer minder 
doorzichtig zou worden. Van Veen 
schrijft elders (1974), dat invoering van 
de Probation in zekere zin een stap terug 
zou zijn doordat het een meer 
`paternalistisch' stelsel is dan dat van 
onze voorwaardelijke veroordeling. 
De voorwaardelijke invrijheidstelling, 
vergelijkbaar met het Engelse en 
Amerikaanse parole, wordt hier niet 
besproken aangezien deze alleen van 
toepassing is bij straffen van langere 
duur. 

ad 3 Bijzondere voorwaarden 

Zoals we al gezien hebben kunnen aan de 



voorwaardelijke tenuitvoerlegging van 
de gevangenisstraf ook bijzondere 
voorwaarden worden verbonden. Daar-
door wordt het sanctiepakket in feite 
aanzienlijk uitgebreid. Het komt 
bijvoorbeeld voor dat de rechter gelast 
dat de veroordeelde zorg draagt voor de 
vergoeding van gemaakte schade, bepaalde 
café's niet bezoekt of zich onder behan-
deling laat stellen van een psychiater. 
Zoals al vermeld werd, legde op 8 decerri-
ber 1971 de politierechter te Arnhem aan 
drie jongens die openlijke geweldpleging 
hadden begaan, naast gevangenisstraf een 
bijzondere voorwaarde op, die niet gebrui-
kelijk was en die veel stof heeft doen op-
waaien. Zij kregen de opdracht in een 
aantal inrichtingen gedurende een bepaal-
de tijd werkzaamheden te venichten, res-
pectievelijk in een verpleegtehuis, een in-
richting voor invaliden en een sociaal-
pedagogisch centrum. Het voorstel hiertoe 
hadden de verdachten zelf gedaan. In hoger 
beroep, ingesteld door de Officier van 
Justitie, vernietigde het Arnhemse Hof de 
uitspraak van de politierechter. Zij was 
van mening dat met een dergelijke voor-
waarde een andere straf werd gecreeerd 
dan de wet kent. De verdediging van een 
van de jongens ging in cassatie bij de 
Hoge Raad, die het arrest van het 
Arnhemse Hof vernietigde en de zaak 
verwees naar het Hof Den Bosch. Dit Hof 
oordeelde de dagvaarding nietig . omdat er 
abusievelijk Rechtbank in plaats van 
Politierechter in was geschreven. Opnieuw 
tekende de verdediging cassatie aan. De 
Hoge Raad verwees de zaak terug naar 
het Bossche Hof dat het vonnis van de 
Arnhemse politierechter vernietigde. Wel 
concludeerde de Procureur Generaal, dat 
tewerkstelling van voorwaardelijk gestraf-
ten in he.t kader van een bijzondere 
voorwaarde in principe toelaatbaar kan 
zijn. 
In de literatuur worden als hoofdargumen-
ten tegen de `werkvoorwaarde' voorname-
lijk de volgende twee genoemd: ten eerste 

zou zij in strijd zijn met art. 4 van het 
Verdrag van Rome en art. 2 van het Ver-
drag van Geneve (beide tegen dwangar-
beid) en ten tweede zou de wet het 
creeren op deze wijze van een nieuwe 
straf niet toestaan. 
Oomen (1972) acht de voorwaarde in 
strijd met de genoemde verdragen*. 
Het tweede argument gaf de doorslag bij 
de negatieve uitspraken van het Arnhemse 
en Bossche Hof. 
Wennekers, Quint en Van Kalmthout 
(1973) bespreken nog een ander bezwaar 
dat is geopperd tegen de werkvoorwaar-
den: deze zouden volgens het Hof te 
Arnhem rechtsongelijkheid in de hand 
werken. Volgens de genoemde auteurs 
echter ligt de beschermingsfunctie van 
het gelijkheidsbeginsel daarin, dat voor 
elke verdachte de meest gunstige regeling 
moet worden getroffen. Van Veen stelt de 
vraag of de strafrechter wel de aangewezen 
instantie is om met voorwaarden ten 
aanzien van het gedrag van de veroor-
deelde te opereren. Zowel met het oog 
op de rechtszekerheid, de bescherming 
van de grondrechten, met name het recht 
op privacy, alsook vanuit de opvatting 
dat hulpverlening gebaseerd moet zijn op 
een vertrouwensrelatie in vrijwilligheid 
acht hij een en ander ongewenst. Hij 
schrijft dan ook: de bijzondere voor-
waarden zouden beperkt moeten worden 
tot aanbevelingen — aan de verdachte — 
op niet nakomen waarvan geen sanctie kan 
worden gesteld door de rechter. 
De veroordeelden zelf waren zeer te 
spreken over hun gedwongen tewerk-
stelling. De .Vakgroep Sociale Psychologie 
van de Universiteit te Nijmegen die het 
project begeleidde, concludeert dat het 
verblijf en het werk in de betreffende 
inrichtingen voor de beoogde gedrags- 

* Volgens art. 14 Sr. echter is de veroordeelde 
ook nu al verplicht tot het verrichten van de , 
hem opgedragen arbeid. Oomen beschouwt 
dat kennelijk niet als dwangarbeid. 
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beihvloeding bevorderlijker lijkt te zijn 
geweest dan een gevangenisstraf ooit had 
kunnen zijn. Terecht wijst Jonkers er 
echter op, dat deze jongens wisten dat ze 
in de pers kwamen en wel moesten 
aantonen hoe zinvol deze sancties waren. 
Overigens recidiveerde een van de veroor-
deelden later. 
Ondanks alles is met het `geval Arnhem' 
in ons land een belangrijke aanzet 
gegeven tot nadenken over opname van 
de zogenaamde `werkvoorwaarde' in de 
strafwet. Mulder en Schootstra zouden .er  
volgens hun prae-advies een voorwaarde 
van willen maken, die wettelijk geregeld 
zou moeten worden en die bij niet nale-
ving aanleiding zou kunnen geven tot het 
opleggen van een geldboete. Denkbaar is, 
dat het niet al te lang meer duurt of deze 
en soortgelijke sancties kunnen niet 
alleen naast, maar zelfs in plaats van 
gevangenisstraf worden opgelegd. In dat 
geval zal er sprake zijn van `echtei alter-
natieve sancties. Dat men hier en daar in 
het buitenland al zover is, blijkt uit het 
nu volgende. 

ad 4 Echte alternatieve sancties 

Tenslotte komen we dan bij wat we 
hiervbor de `echte' alternatieven van de 
wijheidsstraf hebben genoemd, te weten 
in de wet te noemen hoofdstraffen die 
de plaats van de gevangenisstraf zouden 
kunnen innemen. 
Twee categorieen zijn hier te onder-
scheiden: ten eerste straffen die reeds 
thans als zodanig in de wet zijn vermeld 
of bijkomende straffen, die als hoofd-
straf kunnen worden opgelegd en ten 
tweede bijkomende straffen waarvoor 
dat niet geldt en in het geheel nog niet 
genoemde sancties*. In de eerste 

• Overigens zijn verschillende auteurs, onder 
meet- Van Veen, van mening dat het onder-
scheid tussen hoofd- en bijkomende straffen 
dient te vervallen. 
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categorie is alleen de geldboete thans als 
hoofdstraf in de wet genoemd. De 
mogelijkheden om te komen tot een 
ruimere toepassing van deze sanctie zijn 
de laatste jaren volop in discussie. 
Belangrijke voorstellen op dit punt zijn 
vooral gedaan door de Commissie 
vermogensstraffen ' (1972). Zij stelt 
onder meer voor de speciale maxima van 
de boete te laten verdwijnen. Ook stelt 
zij voor, de betaling van een boete in 
termijnen wettelijk te regelen. Een samen-
vatting van de voorstellen der commissie 
is te vinden op blz. 124. Inmiddels is er 
een wetsontwerp verschenen dat 
gebaseerd is op de voorstellen van deze 
commissie en een ander verkeert in 
vergevorderde staat van voorbereiding. 
Het eerste ontwerp werd op de zitting 
1974-1975 bij de Tweede Kamer inge-
diend en is getiteld: Herziening van de 
bepalingen van het Wetboek van 
Strafrecht en het Wetboek van Straf-
vordering betreffende de tenuitvoer-
legging van vermogensstraffen (13 386, 
nrs. 1-3). 
Van Hattum (1975) is van mening dat in 
veel gevallen geldboete wet te prefereren 
zou zijn boven gevangenisstraf, `als de 
delinquent de boete maar betalen kon'. 
Volgens hem is er een groot percentage 
jeugdige werklozen en steuntrekkers 
onder de delinquenten; bij niet-betaling 
zouden zij loch weer vervangende 
hechtenis moeten ondergaan, zoal niet 
de boeten direct of indirect door de 
bijstand worden betaald. Uit een nog 
niet gepubliceerd onderzoek van het 
WODC (1975) evenwel is gebleken dat 
er, in tegenstelling tot wat Van Hattum 
vermoedt, geen verband bestaat tussen 
de hoogte van de boete en eventueie 
problemen bij de executie. Wel moet 
hierbij in ogenschouw warden genornen, 
dat dit onderzoek alleen rijders ander 
invloed betreft. 
Abspoel (1973) vindt dat het opleggen 
van geldboetes slechts zin heeft als het 



naar draagkracht geschiedt, anders is de 
kans te groot dat de veroordeelde nieuwe 
delicten pleegt om de boetes te kunnen 
betalen. Hierdoor zullen ze volgens hem 
altijd betrekkelijk laag moeten blijven en 
daarom ook nooit helemaal de vrijheids-
straf kunnen vervangen. 
Van de bijkomende straffen kan sinds 
1958 de verbeurdverklaring ook als 
hoofdstraf worden opgelegd, tenzij op 
het feit meer dan zes jaar gevangenisstraf 
is gesteld. 
Wat de tweede categorie betreft zijn er 
allereerst een aantal thans als bijkomende 
straffen genoemde sancties die tot hoofd-
straf zouden kunnen worden getrans-
formeerd. Het is met name de ontzegging 
der rijbevoegdheid, die als zodanig in 
aanmerking lijkt te komen. Dit met het 
oog op het feit, dat vanaf 1960 ongeveer 
dertig procent van alle gevangenisstraffen 
werd opgelegd wegens een delict terzake 
van de Wegenverkeerswet. 
De maatregel schadevergoeding zoals de 
W.E.D. die kent is ook niet ondenkbaar 
als hoofdstraf, evenmin als schadevergoe-
ding zoals die momenteel geeist kan 
worden via een bijzondere voorwaarde. 
Wel speelt hier hetzelfde probleem als 
bij de geldboete: de delinquent moet er 
financieel toe in staat zijn. In Engeland 
kent men sinds 1972 als maatregel naast 
de gewone eis tot schadevergoeding 
(compensation) de eis tot restitution, die 
voornamelijk het teruggeven van gestolen 
goederen betreft. 
Bijzondere voorwaarden staan, zoals 
bekend, niet limitatief in onze wet 
opgesomd. Naast schadevergoeding zijn 
onder andere gangbaar: 
— het plaatsen van de delinquent onder 
toezicht van de reclassering 
— opname in een psychiatrische inrich-
ting 
— inbeslagname van de auto, als deze 
niet binnen een bepaalde tijd is gerepa-
reerd 
— het niet omgaan met bepaalde mensen 

— niet op zaterdag en zondag rijden. 
Deze en soortgelijke sancties zou men 
zich eveneens als (hoofd) straf kunnen 
voorstellen. 

Van de geheel nieuwe sancties die onze 
wet nog niet kent valt allereerst het 
werken voor de gemeenschap te noemen. 

De Community Service Order 

Bekend is de Engelse Community Service 
Order, die mogelijk is sinds de invoering 
van de Criminal Justice Act van 1972. 
Hierin werden met enige ldeine wijzigin-
gen de voorstellen overgenomen van het 
rapport Non-custodial and semi-custodial 
penalties', uitgebracht door het Engelse 
Home Office in 1970. De Community 
Service Order kan worden opgelegd bij 
misdrijven waarop gevangenisstraf staat 
als een afzonderlijke sanctie en houdt 
in dat de delinquent zich gedurende 
minstens veertig en hoogstens 240 uur 
verdienstelijk moet maken voor de 
gemeenschap. De delinquent moet ermee 
instemmen. Het werk wordt niet betaald 
en zou ook niet tegen betaling worden 
gedaan als het niet door de veroordeel-
den werd verricht (boodschappen doen, 
opknapwerk, tuin verzorgen en derge-
lijke). Het mag geen werk zijn waarmee 
aan anderen 'het brood uit de mond 
wordt gehaald' (Singer-Dekker, 1974). 
Bij frequente niet-nakoming wordt de 
veroordeelde een boete opgelegd of wordt 
hij terugverwezen naar de rechtbank. Voor 
een uitvoeriger bespreking van de C.S.O. 
zij verwezen naar het artikel van Standish 
Bergman (1975), waarvan een verkorte 
weergave is opgenomen op blz. 114. Het 
wezen van de C.S.O. ligt volgens Singer-
Dekker (1975) hierin besloten, de 
veroordeelde te laten ervaren dat hij jets 
kan en dat hij iets kan afmaken. Dit alles 
ten behoeve van anderen. Een probleem 
acht zij hierbij wel, dat voor de juiste 
man het juiste werk moet worden 
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gevonden; een onjuiste plaatsing kan naar 
• haar mening erger zijn dan gevangenis-
straf. Dat benadrukt ook Harding (1974), 
die de C.S.O. introduceerde in Notting-
hamshire. Hij schrijft dat de meeste 
veroordeelden zeer enthousiast reageren 
op de verantwoordelijkheden die ze 
krijgen opgedragen, maar dat sommigen 
die verantwoordelijkheid absoluut niet 
blijken aan te kunnen. 
Zoals we zagen is een Nederlandse poging 
om van maatschappelijke dienstverlening 
een sanctie te maken mislukt. Wanneer 
men niettemin in de nabije toekomst 
overweegt doze sanctievorm in de wet op 
te nemen, dan moet met eon aantal 
praktische problemen rekening worden 
gehouden. Fokkens en Van der Kruijs 
(1975) wijzen erop, dat bij ons grotere 
landelijke organisaties, die ermee zouden 
kunnen instemmen om bepaalde work-
zaamheden door delinquenten te laten 
verrichten, ontbreken. In Engeland 
bestaan volgens hen juist wel veel van 
dat soort organisaties. therbij kan nog 
worden opgemerkt dat de markt extra 
snel verzadigd zal zijn, als men de 
delinquent — terecht — ook na zijn 
sanctieperiode in de gelegenheid wil 
stellen, het werk te continueren. Verder 
kan men zich voorstellen dat het soort 

I dienstverlenende taken dat nu nog onbe-
taald is, bij een toename van de werkloos-
held in ons land ten dele betaald gaat 
worden; op die manier zou dan toch nog 
het brood uit de mond van anderen 
worden gehaald. 
Een ander probleem is, welke instantie 
in Nederland de C.S.O. zou moeten 
uitvoeren. Fokkens en Van der Kruijs 
pleiten ervoor, doze taak aan de reclasse-
ringsinstellingen op to dragon. 
Ook in andere landen kent men figuren 
als de C.S.O. Zo heeft men in Nieuw-
Zeeland eon vorm.van vrijheidsstraf die 
gelijkenis vertoont zowel met de weekend-

' executie als met de C.S.O. Het is goon 
afzonderlijk in de wet genoemde sanctie, 
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maar eon zeer vergaande modificatie in 
de tenuitvoerlegging. Doze zogenaamde 
'periodic detention' mag niet langer 
duren dan twaalf maanden en voorwaarde 
is, dat de delinquent nog niet eerder eon 
vrijheidsbenemende straf heeft ondergaan. 
Als hij niet meewerkt, kan de rechter 
alsnog een gewone gevangenisstraf en/of 
boete opleggen. De veroordeelden 
verblijven in werk-centra en jeugdigen 
moeten daar veertig uur per weekend on 
meestal nog twee a vier uur op de 
woensdagavond aanwezig zijn. Ze helpen 
mee het centrum to onderhouden, maar 
ook is het mogelijk dat ze daarbuiten 
tewerk gesteld worden in ziekenhuizen, 
liefdadigheidsinstellingen on dergelijke. 
Evenals bij de C.S.O. is dit work onbe-
taald en zou het anders ook niet tegen 
betaling verricht zijn. Volwassenen komen 
alleen op zaterdagen en zijn verplicht de 
hele dag to werken (Seymour, 1969). 

De straf van vrijheidsbeperking 

Sinds 1969 kent ook Polen eon hoofdstraf 
die eon werkverplichting inhoudt. Doze 
straf wordt de straf van vrijheidsbeperking 
genoemd en kan drie versehillende vormen 
hebben. Bij de eerste vorm is de veroor-
deelde verplicht onder toezicht onbezol-
digde arbeid to verrichten ten behoove van 
de openbare dienst, gedurende twintig tot 
vijftig uur per maand. De tweede vorm 
kan alleen worden toegepast bij veroor-
deelden die ten tijde van hun veroordeling 
werkzaam waren in eon gesocialiseerde 
werkplaats. De rechter kan gelasten dat 
10 tot 25 procent van het loon naar de 
schatkist gaat of voor eon sociaal doel 
wordt aangewend. De derde vorm kan 
slechts worden toegepast op personen 
die gem work hebben. De reciter kan 
hen verwijzen naar eon geschikte 
sociale werkplaats. 
Bij niet-nakoming van de verplichtingen 
kan vervangende geldboete worden 
opgelegd. Bij correct nakomen kan de 
rechter na verloop van de halve straf- 



tijd de tweede helft onvoorwaardelijk 
kwijtschelden. Het is ook de rechter, 
die algemeen toezicht heeft op het 
verloop van de tenuitvoerlegging. Vol-
gens Zielinska (1976) hebben steek-
proefonderzoeken aangetoond dat de 
vrijheidsbeperking als een ernstige straf 
wordt opgevat. Sommigen vinden deze 
straf zelfs zWaarder dan de korte ge-
vangenisstraf, vanwege het openbare 
karakter van de tenuitvoerlegging. Er is 
in Polen op betrekkelijk grote schaal 
statistisch-empirisch onderzoek verricht 
met betrekking tot de vrijheidsbeperken-
de straf. Hierbij bleek onder meer 
volgens Zielinska, dat zij voornamelijk 
wordt toegepast voor overtredingen 
tegen sociale en individuele eigendom 
en bij wegenverkeersdelicten. Ook 
bleek dat de nieuwe straf als doelmatiger 
equivalent van de onvoorwaardelijke 
korte vrijheidsstraf wordt gezien maar 
ook als equivalent voor de geldboete, 
hetgeen volgens Zielinska aanleiding 
geeft tot ernstige twijfel; tot nu toe 
wordt de vrijheidsbeperking meestal 
niet zozeer opgelegd in plaats van de 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf al s 
wel in plaats van een geldboete (vergelijk 
de suspended sentence in Engeland). 
Zielinska acht het te vroeg om een waar-
dering te geven van de doelmatigheid 
van de straf. Wel verwacht zij dat deze 
straf een belangrijk politiek element 
zal worden bij de bestrij ding van lichte 
vergrijpen. 

Day Training Centres 

Behalve dat men veroordeelden in de 
vrije maatschappij kan laten werken, kan 
men ze er ook `behandelen'. Bekend is 
(weer) een Engels voorbeeld: dat van 
de Day Training Centres. Dit zijn naar 
een idee van Philip Priestley ingerichte 
centra, die vrijwel alleen bezocht worden 
door delinquenten met een groot aantal 
korte gevangenisstraffen achter de rug. 

's Avonds en 's nachts zijn ze thuis. Het 
bezoeken van een D.T.C. mag niet 
langer duren dan .60 dagen en veroor-
deling ertoe is alleen mogelijk met 
instemming van de delinquent als voor-
waarde bij een probation order. De 
centra zijn voornamelijk bedoeld voor 
sociaal onaangepaste persoonlijIcheden, 
die hun eigen problemen nog moeten 
ontdekken; de opleidingsfunctie 
ontbreekt en men gaat er vanuit, dat de 
meesten weinig vaardigheid hebben zich 
in woorden uit te drukken. Daarom 
gebruikt men sport en spel, rnuziek, 
doe-het-zelf-werk en dergelijke 
(Kooyman, Van der Kruijs en Singer-
Dekker, 1974). Tot nu toe functioneren 
er in Engeland een klein aantal D.T.C.'s 
bij wijze van experiment, met per 
centrum ongeveer vijftien veroordeelden 
onder leiding van probation officers en 
een directeur. Intensief toezicht is 
essentieel (Bottoms, 1973). 

Ook in Amerika experimenteert men al 
veel met behandelingsprogramma's in de' 
vrije maatschappij, met name voor 
jeugdige delinquenten. Dit soort 
programma's verdient speciale aandacht; 
vandaar dat een tweetal besprelcingen die 
gewijd zijn aan voorbeelden ervan afzon-
derlijk zijn weergegeven. Een artikel 
van Schneider (1973) over projecten in 
Californie en Massachusetts is te vinden 
op blz. 117 en een artikel van Flackett 
(1974) over Massachusetts en Florida 
op blz. 121. 
Het zal duidelijk zijn dat alternatieve 
sancties niet alleen voordelen bieden. 
Er zijn ook nadelen aan verbonden. Een 
aantal ervan is reeds zijdelings ter sprake 
geweest, thans zullen we er meer 
uitgebreid op ingaan. 

Nadelen en problemen van de alter-
natieve sancties 

Er bestaat een rale mogelijkheid dat de 
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nieuwe sancties, die weliswaar bedoeld 
zijn als een alternatief voor de vrijheids-
straf, in feite voor een groot deel de 
plaats gaan innemen van de geldboete en 
van andere niet-vrijheidsbeperkende 
sancties. De toepassing van de suspended 
sentence in Engeland was hier al een 
voorbeeld van. Niet voor niets wijst 
Sparks erop dat het van belang is een 
goed begrip en inzicht te hebben in de 
straftoemetingsgewoonten van de rechter, 
wanneer er een belangrijke verandering 
in het strafstelsel wordt aangebracht. 

Volgens Greenberg staan te weinig mensen, 
die op zoek zijn naar alternatieve 
sancties, stil bij vragen van rechts- 
eenheid en rechtsgelijkheid. Ook als men 
de omschrijving van rechtsgelillcheid van 
Wennekers, Quint en Van Kalmthout 
hanteert, zal er toch een zeker minimum 
aan objectieve gelijkheid moeten bestaan. 
Anders, schrijft Greenberg, ondermijnt 
men bij het publiek ernstig het 
vertrouwen in het strafrechtelijk 
apparaat. 

Ten aanzien van behandeling in de vrije 
maatschappij moet de vraag gesteld 
worden, of de gemeenschap wel zo 
gesteld is op de aanwezigheid van 
delinquenten in haar midden. Het Day 
Training Centre in Londen heeft op dit 
punt slechte ervaringen: de omwonenden 
hebben zich tegen de stichting van het 
centrum in hun buurt verzet, omdat ze 
bang waren dat hun huizen in waarde 
zouden dalen (Kooyman, Van der 
ICrulls en Singer—Dekker). Zulke 
problemen zullen er volgens Greenberg 
toe leiden, dat centra voor delinquenten 
bij voorkeur in de sloppenwijken worden 
ingericht en dat de bezoekers ervan op 
die manier nog niet echt in de vrije 
maatschappij geihtegreerd worden. 

In verband met de uitbreiding van de 
mogelijkheden tot behandeling die door 
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de alternatieven geboden worden bestaat 
het gevaar dat de rechter teveel de plaats 
van de psychiater gaat innemen. Zo 
vraagt Van Veen zich af, of de rechter 
wel de aangewezen instantie is om uit 
te maken of de veroordeelde een behan-
deling nodig heeft en zo ja, welke. Als 
men deze vraag ontkennend beantwoordt, 
dan zou dat ervoor pleiten om behandeling 
of tewerkstelling in de vrije maatschappij 
weliswaar als een aparte sanctie in de 
wet op te nemen, maar om, evenals bij 
de huidige gevangenisstraf, aan de 
tenuitvoerleggende instanties over te 
laten in welke vorm die behandeling 
plaatsvindt. 

Greenberg vreest dat bij een toename 
van behandeling in vrijheid de over-
blijvende gevangenen wel zeer zwaar 
gestigmatiseerd zullen worden. Ook acht 
hij het niet uitgesloten, dat bij de 
beslissingen over wel of niet in vrijheid 
behandelen fouten gemaakt worden, 
zodat misschien een niet-gevaarlijke 
delinquent toch wordt opgesloten, en 
omgekeerd. 

Een ander probleem tenslotte wordt door 
Newman (1975) geopperd. Hij is van me-
fling, dat de meeste strafrechtplegers niet 
werkelijk met een bepaald doel voor ogen 
een straf opleggen, maar zogenaamde 
doelen hanteren als rationalisatie voor ver-
wijdering van storende elementen uit de 
maatschappij. Zou dit zo zijn, dan bestaat 
de kans dat bij een uitbreiding van de 
strafwet de Officieren relatief zwaardere 
delictsomschrijvingen gaan gebruiken 
en dat als gevolg daarvan de rechters ook 
zwaardere sancties gaan opleggen. 

Slotbeschouwing 

In het voorgaande hebben we gezien dat 
er in principe een aantal mogelijkheden 
is om het bestaande sanctiepakket aan 
te vullen met straffen die als alternatief 



voor — met name de korte — vrijheids-
straf dienst kunnen doen. Tevens moet 
echter worden geconstateerd dat de 
`oogse aan alternatieven betrekkelijk 
gering is geweest. Veel meer dan een 
ruimer gebruik van de voorwaardelijke 
veroordeling, een aantal modificaties in 
de tenuitvoerlegging van de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf, een aantal 
behandelingsprogramma's voor jeugdigen 
en een tweetal andere geheel nieuwe 
sancties heeft zij eigenlijk niet opgeleverd. 
Bovendien kwam naar voren dat de 
besproken sanctie-alternatieven niet 
alle zonder bezwaar zijn. Het lijkt daarom 
goed aan het einde van deze inventarisatie 
de balans eens op te maken en mogelijke 
voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. 
Daarbij dienen we ons in de eerste plaats 
te realiseren dat het creeren van alterna-
tieve sancties slechts van belang is voor 
diegenen die, na het doorlopen van 
allerlei selectiemechanismen, uiteindelijk 
worden schuldig bevonden door de 
rechter en gestraft. Dat dit aantal slechts 
een fractie bedraagt van het totaal aan 
mensen die een delict plegen is langzamer-
hand algemeen bekend. Niet alleen is er 
een aanzienlijk deel van de werkelijk 
gepleegde criminaliteit dat niet ter kennis 
van de politie komt (het zogenaamde 
dark-number), maar ook van de wel ter 
kennis gekomen delicten bereikt een 
zeer groot gedeelte de rechter niet. 
Volgens Enschede (1969) wordt 85 
procent van de geregistreerde criminali-
teit door politie en Openbaar Ministerie 
afgedaan. Bij het denken over 
alternatieve sancties zijn we derhalve 
bezig aan de marge van het strafrechtelijke 
systeem, hetgeen overigens niet wil 
zeggen dat het zoeken naar dergelijke 
alternatieven bij voorbaat als weinig 
zinvol moet worden bestempeld. Immers 
absoluut gezien is het aantal mensen dat 
jaarlijks tot een vrijheidsstraf wordt 
veroordeeld zeer aanzienlijk (-± 14.000) 
en voor hen en voor een beter functione- 

ren van het strafrechtelijk systeem in 
deze fase, zou het aanbieden van alter-
natieve strafrechtelijke sancties belangrijk 
kunnen zijn. 
Met nadruk wordt hier gesteld `kunnen' 
zijn, omdat het invoeren van altematieven 
op zich geen verbetering hoeft te beteke-
nen. Nog afgezien van het feit dat wat de 
een als een verbetering ziet, door de 
ander vanuit een ander gezichtspunt als 
een verslechtering kan worden beschouwd, 
bestaat er over een aantal aspecten van 
de alternatieve sancties nog te veel onze-
kerheid om zonder meer tot toepassing 
ervan op mime schaal over te gaan. 
Kosten en baten zijn nog onvoldoende 
afgewogen en als gevolg daarvan valt over 
de te verwachten meeropbrengst nog 
weinig te zeggen. Nu zal de situatie waar-
in die meeropbrengst exact valt te 
berekenen voorlopig wel niet worden 
bereikt, maar het zou .to.ch  "nuitig zijn 
over meer informatie te beschikken dan 
thans het geval is. 

Zo zou men ondermeer inzicht moeten 
hebben in de effectiviteit van de nieuwe 
sancties ten opzichte van de thans 
gehanteerde: over die laatste is al 
bijzonder weinig bekend en het lijkt 
daarom niet erg zinvol tot invoering van 
andere sancties over te gaan voordat het 
nut ervan enigszins is komen vast te 
staan. Belangrijk is het in dit verband te 
weten hoe de alternafieven door de 
justitiabelen worden ervaren. Zoals we 
al zagen zouden ze vooral moeten 
dienen als substituut voor de korte 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Deze 
wordt doorgaans opgelegd voor betrekke-
lijk lichte vergrijpen. Het is niet ondenk-
baar dat de daders van dergelijke delicten 
het ondergaan van een alternatieve 
sanctie als een veel grotere inbreuk op 
hun privacy beschouwen dan de 
gevangenisstraf die ze tevoren moesten 
ondergaan. Vanuit het gezichtspunt dat 
de straf leedtoevoeging beoogt is daar 
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wellicht weinig op tegen maar uit het 
oogpunt van humanisering valt er dan 
wel degelijk bezwaar te maken. 

Ook het stigma dat oplegging van een 
alternatieve sanctie zou kunnen opleveren 
dient in dit verband een factor van 
overweging te zijn. Ben ander mogelijke 
`kostenfactof die verdere bestudering 
behoeft is de grotere belasting van het 
justitiele apparaat, die van het op ruime 
schaal toepassen van alternatieve sancties 
het gevolg zou kunnen zijn. Het gaat 
vermoodelijk om vonnissen die meer 
geeompliceerd ziju dan die waarbij een 
korte vrijheidsstraf wordt opgelegd en 
die ook waarschijnlijk een betere 
motivering behoeven. 

Dat tenslotte in deze afweging de 
financiele kosten van tenuitvoerlegging 
van de alternatieve sancties niet buiten 
beschouwing kunnen blijven, behoeft 
nauwelijks betoog. Het zal niet eenvou-
dig en ook niet goedkoop zijn een 
organisatie op te zetten die voor de 
executie van een C.S.O. kan zorgdragen, 
terwijI eveneens het inrichten van een of 
meer Day Training Centres zeker in 
eerste instantie ook extra geld zal kosten. 

Het valt te verwachten dat de Commissie 
Alternatieve Sancties onder voorzitter-
schap van professor Enschede zich over 
deze en andere vragen zal buigen en een 
poging zal doen ze te beantwoorden. Of 
echter een zinvolle beantwoording 
mogelijk zal blijken zonder eerst in eigen 
land op kleine schaal met de invoering 
van een aantal alternatieve sancties te 
'experimenteren' is nog de vraag. Wellicht 
zou een dergelijke invoering van substitu-
ten voor de (korte) vrijheidsstraf veel 
waardevol materiaal kunnen opleveren 
om tot een meer verantwoorde uiteinde-
lijke beslissing te komen. 
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Werkverlof, een 
alternatief voor 
opsluiting 

Er zijn twee belangrijke problemen bij de 
straftoemeting. Het eerste is gelegen in 
de tegenstrijdige eis dat de sanctie zowel 
moet straffen als resocialiseren. Omdat 
het onmogelijk is deze beide doelen 
tegelijk te dienen, moeten rechters 
lciezen voor het eon ten koste van het 
ander, of een compromis sluiten dat 
geen van beide doelen dient. 
Het tweede probleem is gelegen in het 
felt dat de sanctie op de toekomst 
gericht is, op de vraag hoe de verdachte 
en potentiele andere verdachten zich in 
de toekomst zullen gedragen. Het voor-
spellen hiervan wordt bemoeilijkt door 
het felt dat rechters niet goed weten 
door welke wetten het gedrag beheerst 
wordt (wetten die vaak afwijken van wat 
het `gezond verstand' daarover denkt) en 
door het gebrek aan systematische 

• flit is een verkorte weergave van het 
artikel: Work furlough as an alternative to 
incarceration: an assessment of its effects on 
recidivism and social cost. 
In: The journal of criminal law and criminology, 
65e jrg., nr. 3 september 1974 blz. 405-415. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt 
nr. 367 in nr. 6, 1975. 

110 

door Robert Jeffery en Stephen Woo/pert 

evaMatie van de effecten van strafrechte-
lijke sancties. Ook horen rechters vaak 
helemaal niet wat voor effect een door 
hen opgelegde sanctie op een delinquent 
heeft gehad en worden zij niet verant-
woordelijk gesteld voor dit effect. 
Velen maken zich bezorgd over de straf-
toemetingspraktijk en zeggen dat deze 
het tegendeel is van rationele sociale 
planning. Wetenschapsmensen wijzen 
erop dat het straffen van delinquent 
gedrag een averechts effect kan hebben 
als niet meteen sociaal aanvaardbare 
altematieven worden aangeleerd. Ook de 
waarde van de gevangenisstraf wordt in 
twijfel getroklcen en allerlei alternatieven 
worden aanbevolen als zijnde effectiever 
en goedkoper. 
Dit onderzoek betreft een programma 
waarbij geselecteerde gedetineerden 
verlof krijgen om buiten de gevangenis 
een baan te hebben. Na het werk keren 
ze terug naar de inrichting. Drie basis-
kenmerken van dit programma zijn: het 
is een gandividualiseerde aanpak, waarbij 
minder directe controle over de gedeti- 
neerde wordt uitgeoefend dan normaliter; 
het accent ligt niet op resocialisatie maar 



% niet 	% met 
gearresteerd 	' 	veroordeeld 

werkverlof 	23 	43 
controle 	13 	23 

op het vergemakkelijken van de terug-
keer naar de maatschappij en het kost 
minder dan gewone gevangenisstraf, 
omdat de gedetineerden meebetalen aan 
de kosten van het programma en boven-
dien hun gezin kunnen onderhouden en 
eventuele schulden aflossen. 
De moeilijkheid bij het evalueren van de 

.effectiviteit van zo'n programma ligt in 
het samenstellen van de controlegroep, 
omdat men die gedetineerden voor het 

, programma selecteert, van wie men de 
beste resultaten verwacht. De controle-
groep bij dit onderzoek werd samen-
gesteld uit gewone gedetineerden die 
dezelfde sociale en criminele achtergrond 
hebben als de mensen in het programma. 
Bij het onderzoek werd bekeken welke 
invloed het al dan met in het programma 
opgenomen zijn op de recidive had en 
ook welke invloed verschillende achter-
grondgegevens hierop hadden. 

Methode 

Onderzocht werd het werkverlof-program-
ma in San Mateo County, Californie, 
dat sinds 1966 bestaat. Er worden zowel 
mensen in opgenomen die al een baan 
hebben, als mensen die nog werk moeten 
zoeken. Wie werkt moet vast werk hebben 
met een normaal loon en dergelijke. De 
meeste gedetineerden blijven na hun 
ontslag uit de gevangenis in hun baan. 
De werkverlof-steekproef bestond uit 
iedereen die tot het programma werd 
toegelaten gedurende de eerste vier maan-
den van 1967 (dat waren 110 personen). 
De controlegroep bestond uit 94 mensen 
die in 1965 (voor het programma begon) 
in San Mateo een vrijheidsstraf onder-
gingen. Bij hun selectie werden dezelfde 
algemene criteria gehanteerd die voor het 
programma gelden: geen plegers van 
zedendelicten, drugdelicten en gewelds-
delicten. Vervolgens werden de beide 
groepen vergeleken op leeftijd, ras, 

burgerlijke staat, beroep, aantal vroegere 
veroordelingen, aard van het delict, 
lengte van de straf. De groepen bleken 
geen 'perfect match' te zijn, maar zij 
verschilden zo weinig, dat zij voor het 
onderzoek wel bruikbaar waren. Vast 
stond, dat een meerderheid van de man- 
nen in de controlegroep voor het program-
ma in aanmerldng was gekomen, als dat 
in 1965 al had bestaan. 
Toen de groepen aldus samengesteld 
waren werd van ieder individu nagegaan 
in hoeverre hij gerecidiveerd had in de 
vier jaar volgend op zijn ontslag uit de 
inrichting. Om verschillende redenen 
moesten een persoon uit de werkverlof-
groep en twee uit de controlegroep verder 
buiten beschouwing gelaten worden. 

A. Vergelijking van de groepen 

Tabel 1 geeft een overzicht van de 
recidive van beide groepen na vier jaar. 
Zowel op het punt van `gearresteerd 
worden` als op het punt van verdere 
veroordelingen deden de mensen die aan 
het werkverlofprogramma hadden deel-
genomen het significant beter dan de 
anderen. 

Tabel 1 
Percentage gedetineerden die vier jaar na hun 
ontslag niet gearresteerd, resp. veroordeeld waren 

De kans dat dit verschil aan het toeval te 
wijten was, werd berekend op 1 op 1000. 
Deze gegevens maken het dus zeer aan-
nemelijk, dat het werlcverlof-programma 
de terugkeer in de maatschappij na 
afloop van de vrijheidsstraf vergemakke-
lijkt. Uit het — hier niet weergegeven — 
verloop van de cijfers over de vier jaren 
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blijkt echter, dat deze gunstige effecten 
op de werkverlof-groep met de jaren 
afnemen. Uit statistische analyse van de 
gegevens bleek verder nog, dat voor 
beide groepen het eerste jaar na het 
ontslag significant meer arrestaties en 
veroordelingen opleverde dan de volgen-
de jaren, hetgeen er op wijst dat het 
eerste jaar het moeilijkste is. 

B. Criminele achtergronden 

label 2 laat zien dat er verschillen in 
succes zijn afhankelijk van het aantal 
vroegere veroordelingen en de lengte van 
de opgelegde vrijheidsstraf. Ook de aard 
van het gepleegde delict bleek van 
invloed te zijn. 

C Sociale achtergrond 

Het werkverlof-programma bleek vooral 
een goede invloed te hebben op de leef-
tijdsgroep onder de 26 jaar. Gehuwden 
deden het na het werkverlof-programma 
niet beter dan na een gewone gevangenis- 

Tabel 2 
Percentage gedetineerden die vier jaar na hun onts1ag niet gearresteerd, resp. 
veroordeeld waren als een functie van het aantal vroegere veroordelingen en de 
lengte van de vrijheidsstraf 

subgroep 

vroegere 
veroordelingen 

0-1 

2-5 

6—meer 

lengte straf 

0-30 dagen 

31-90 dagen 

91 en meer dagen 
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.% niet gearresteerd 

werkverlof 	control° 

39 

33 

12 • 

30 

14 

29 

31 

18 

3 

5 

11 

27 

straf. Ongehuwden daarentegen deden 
het na het werkverlof-programma veel 
beter. Ongeschoolde arbeiders bleken 
meer van het werkverlof-programma te 
profiteren dan geschoolden. Ook bleken 
mensen die op grond van hun ras tot 
een minderheidsgroep behoorden (onder 
anderen negers) het beter te doen in het 
werkverlof-programma dan in de gewone 
gevangenis. Hetzelfde gold voor de 
blanke meerderheidsgroep, maar in 
minder sterke mate. Dit kan echter 
samenhangen met het fait dat deze meer- 
derheidsgroep beter geschoold was. 

Discussie 

Het percentage proefpersonen uit beide 
steekproeven samen die opnieuw ver-
oordeeld werden, is teleurstellend hoog 
(66 procent), maar wet blijkt dat de 
resultaten van het werkverlof-programma 
gunstig zijn. Uit de werlcverlof-groep werd 
57 procent opnieuw veroordeeld, tegen 
77 procent uit de controlegroep. Het 
sterkst wordt de gunstige invloed van het 

% niet veroordeeld 

werkverlof 	controle 

61 
54 

29 

54 

26 

52 

44 

25 

11 

14 

24 

33 



programma gevoeld vlak na de vrijlating, 
als de kans op recidive het grootst is. 
Het belangrijkste gegeven dat het onder-
zoek heeft verschaft is waarschijnlijk dat 
het programma de beste resultaten heeft 
bij hen die anders na hun vrijlating de 
grootste kans hadden te recidiveren. Het 
hoogste risico bestaat bij ongeschoolde, 
ongehuwde mannen onder de 35 met 
meer dan twee vroegere veroordelingen. 
Van deze mensen werd vijftig procent 
met veroordeeld na het werkverlof-
programma, tegen slechts 10 procent na 
een gewone vrijheidsstraf. De reden voor 
het succes juist bij deze groepen, ligt 
rnisschien in het feit dat de belangrijkste 
therapeutische functie van het program-
ma is mensen aan het werk te krijgen, 
terwijl dit groepen zijn waarbij de kans 
op werkeloosheid en daarmee op illegale 
activiteiten het grootste is. Verder zou 
deelname aan het programma een soort 
positieve etikettering mee kunnen 
brengen die goed is voor het zelfrespect. 
Aan de andere kant is het mogelijk dat 
geschoolde arbeiders tijdens hun deten-
tie geen werk op hun eigen niveau 
kunnen vinden. 
Het meest opmerkelijke resultaat van het 
onderzoek is dat het programma een 
gunstiger effect heeft op mensen die 
minder dan dertig of meer dan negentig 
dagen moeten zitten dan op de tussen-
liggende groep. Dit kan toeval zijn. Het 
kan ook zijn dat bij de mensen onder de 
dertig dagen veel jongeren zijn en dat zij 
die lang in het programma meedraaien 
stabiele werkgewoontes ontwikkelen en 
de kans hebben om te sparen. 
Niet alleen de gedetineerden profiteren 
van het werkverlof-programma, maar de 
hele gemeenschap, door het terugbrengen 
van de sociale kosten van misdaad en 
bestraffing. De directe besparingen in 
geld zijn niet groot, aangezien een man - 
in de gevangenis de staat per dag ver-
moedelijk ongeveer 6.85 dollar kost en 
een man in het werkverlof-prograrnma 

6.66 dollar. De grootste besparing ligt 
waarschijnlijk in de vermindering van de 
recidivecijfers, die leidt tot besparingen 
op het punt van man-uren bij de politie, • 
voorlopige hechtenis, rechtbanken en 
toekomstige vrijheidsstraffen. 

De selectiecriteria voor het programma 
zouden op twee manieren kunnen 
worden verbeterd. Om te beginnen . 
zouden ze over het geheel soepeler ge-
maakt kunnen worden, opdat een groter 
deel van de gevangenisbevolking van het 
programma kan profiteren. Zo zou men -
kunnen pleiten voor toelating van plegers 
van zeden-, drug- en geweldsdelicten. 
Weliswaar zijn dit groepen die een hoog 
risico meebrengen, maar voor die .groepen 
blijkt het programma nu juist uitermate 
goed te werken. De vraag is of de over-
gangsproblemen naar de vrije maatschap-
pij voor deze groepen dezelfde zijn als 
voor de mensen die nu aan het program-
ma meedoen. Zonder betrouwbaar 
bewijs moet deze vraag onbeantwoord 
blijven. 	 • 
De tweede verandering in de selectie-
criteria zou zijn het herzien van de 
prognose voor het gedrag na de vrijlating, 
aan de hand van de uitkomsten van het 
onderzoek. 

Meer onderzoek op dit terrein is nodig. 
Er moet uitgezocht worden welke varia-
belen precies het succes beihvloeden, en 
welke relatie er bestaat tussen het hebben 
van werk en de beslissing om verschillende 
misdrijven te plegen. Verder is informatie 
nodig over de vraag hoe de deelnemers 
aan het programma werk krijgen en of 
het werk dat zij krijgen bij hun opleiding 
past. Tenslotte zou nagegaan moeten 
worden of de gunstige resultaten van het 
programma te danken zijn aan positieve 
etikettering en of recidive ook vermin-
derd zou kunnen-worden door mensen 
gewoon - werk en geld te•geven zonder ze 
op te sluiten. 
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Werken voor de 
gemeenschap in 
Engeland: een 
alternatief voor de 
vrijheidsstraf 

Bij bestudering van het strafrechtssysteem 
in Engeland wordt men onder de indruk 
gebracht van de programma's van dienst-
verlening aan de gemeenschap. 
Het is inmiddels aan iedereen bekend, dat 
bij de traditionele gevangenisstraf de 
financiele en sociale kosten zeer hoog 
zijn, terwijl het rendement erg laag is. Er 
bestaat vrijwel overal een grote recidive. 
Bij een studie over mogelijke alternatieven 
voor de gevangenisstraf door de Home 
Secretary's Advisory Council on the 
Penal System (The Wootton Committee) 
kwam men in juni '1970 op een 
programma, dat gericht is op het werken 
voor de gemeenschap. Deze aanpak kreeg 
zijn juridische vorm in de 'Criminal 
Justice Act' van 1972. 

Wat houdt dit werken voor de gemeen-
schap in? 

We moeten voorop stellen dat dit werk-
programma in de vrije maatschappij is 
ontworpen als alternatief voor de korte 
gevangenisstraffen en dat dit programma 
geen vervanging voor de gebruikelijke 
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straf in geval van bijvoorbeeld georgani-
seerde misdaad beoogt te zijn. De 
rechter kan deze alternatieve sanctie 
opleggen aan de wetsovertreder die ouder 
is dan zeventien jaar in de vorm van 
bijvoorbeeld veertig tot tweehonderd-
veertig uur werken ten behoeve van de 
gemeenschap. flit werk wordt niet 
betaald. Het in de sanctie opgelegde 
werk moet binnen een jaar worden 
uitgevoerd. Bovendien moet het werk in 
de vrije tijd worden gedaan. Op het 
eerste gezicht lijkt deze sanctie in strijd 
met de traditionele straf, maar ook deze 
sanctie wordt opgelegd door de rechter 
en geeft de verplichting om te verschijnen 
en te doen wat er gevraagd wordt. De 
werkprogramma's worden georganiseerd 
door de Probation en After Care Service, 
en uitgevoerd in samenwerking met 
(vrijwillige) particuliere organisaties 
zoals regionale ziekenhuizen, bejaarden- 

* Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Community Service in England: an alternative 
to custodial sentence. 
In: Federal Probation, 39e jrg., nr. 1, maart 
1975, blz. 4346. 
Voor een korte samen vatting vie excerpt nr. 141. 



tehuizen, jeugdverenigingen, instellingen 
voor gehandicapten en andere sociale 
instellingen. De National Council of 
Social Service functioneert als coordina-
tor tussen de vrijwillige organisaties 
verspreid over Engeland. Dit is opvallend, 
omdat deze raad zelf ook een organisatie 
is die geheel vrijwillig optreedt. Zij bekijkt 
wat de behoefte aan werkers in het land 
is. 
De werkverplichting wordt door de 
rechtbank opgelegd, nadat een magistraat 
heeft vastgesteld, dat een dienst aan de 
gemeenschap een geschikte sanctie is. De 
rechtbank stelt het aantal uren vast. 
Degene die de dienstverlening organiseert 
doet een ruime navraag naar de achter-
grond, de houding, opleiding en gezond-
heid van de veroordeelde. Het zijn vooral 
de vrijwilligers bij dit werk, die de 
veroordeelde tij dens het werk vooruit 
lcunnen helpen. De veroordeelde werkt 
nooit alleen, maar altijd met vrijwilligers 
samen. 
De maatschappelijke dienstverlenings-
opdracht moet aan vier voorwaarden vol-
doen. Ten eerste, de taak moet zinvol 
voor het individu en nuttig voor de 
gemeenschap zijn. Ten tweede, het werk 
moet voor het individu bijdragen tot 
zijn persoonlijke ontwikkeling, bijvoor-
beeld door het bevorderen van zijn 
gevoel van eigenwaarde of doordat hij 
met het werk nieuwe bekwaamheden 
aanleert. Ten derde, het werk moet de 
mogelijkheid in zich bergen, dat de 
veroordeelde er ook na zijn sanctietijd 
mee door kan gaan. Ten vierde, het werk 
moet een verruiming van het bewustzijn 
van de behoeften van anderen bij de 
veroordeelde bewerkstelligen. 
Het grootste deel van de veroordeelden 
die een bepaalde periode voor de 
gemeenschap moeten werken, heeft een 
volledige dagtaak en voldoet aan zijn 
gemeenschapstaalc in de avonduren 
en/of in de weekends. 
Gemiddeld is ongeveer twintig procent 

van de veroordeelden ongeoorloofd 
afwezig op het werk. Men heeft de 
indruk, dat dit wordt veroorzaakt door 
de relatief lage leeftijd van de deel-
nemers. Wanneer de afwezigheid erg 
frequent wordt, dan wordt de veroor ,,T 
deelde een boete opgelegd of hij wordt 
terugverwezen naar de rechtbank. 

Het type daders en de soort werkzaam-
heden 

De meeste daders die tot een gemeen-
schapsdienst worden veroordeeld zijn 
tussen de 18 en 25 jaar oud. Een groot 
aantal van deze veroordeelden heeft zo'n 
vijf veroordelingen achter de rug, terwijl 
zij meestal al eerder voor een bepaalde 
periode onder een soort toezicht zijn 
geplaatst. De mensen met fysieke of 
psychische tekorten kunnen niet in het 
programma worden opgenomen, maar 
ondanks dat is er toch sprake van een 
zeer brede doorsnede van de totale groep 
veroordeelden. Het programma ontwik-
kelt zich zodanig, dat tegenwoordig 
steeds meer mensen met psYchische 
problemen, zoals onder meer verslavings-
problemen, kunnen worden opgenomen. 
Ook de mensen met een zeer laag 
intelligentiequotient kunnen tegenwoor-
dig in het programma van maatschappe-
lijke dienstverlening meedraaien. De 
meeste problemen ontstaan bij de deel-
nemers die geen vaste woon- of verblijf-
plaats hebben. 
Bij de keuze van de meest geschikte 
werkzaamheden heeft de veroordeelde 
niet de laatste stem. Bij deze keuze wordt 
echter door de 'probation officer' 
nauwkeurig gelet op de bekwaamheden 
van de veroordeelde. De aard van het 
werk kan zowel organisatorisch, 
administratief als handwerk zijn. In het 
algemeen krijgt de veroordeelde een taak 
in een project, soms gebeurt het weleens 
dat hij verschillende taken in meerdere 
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projecten krijgt. Door de goede contacten 
die met de vrijwilligers in de projecten 
worden aangeknoopt, gebeurt het veel, 
dat de veroordeelde na zijn sanctietijd 
bij het project betrolcken blijft. 

De achterfiggende filosofie 

Deze dienstverlening als sanctie kan 
worden gezien als een mogelijkheid voor 
de veroordeelde om jets terug te geven 
aan de gemeenschap van wat hij haar 
ontnomen heeft. Het delict vindt niet 
plaats in een maatschappelijk vacuum. 
De maatschappij is bij het delict betrok-
ken en moet ook bij de behandeling van 
de delinquent betrokken zijn. Omdat 
veelal een delict mede voortkomt nit 
maatschappelijke problemen van de 
delinquent, moet hij na zijn veroordeling 
zo snel mogelijk weer terug in de maat-
schappij, om de gelegenheid te hebben 
zijn problemen op te lossen. De meeste 
veroordeelden die in een gemeenschaps-
project hebben gewerkt, vinden zelf ook 
dat zij een gevoel van verantwoordelijk-
heid hebben gekregen, waaraan het hen 
eerst ontbrak. In het algemeen bestaat de 
indruk, dat men gaandeweg steeds meer 
waardering voor deze sanctievorm krijgt, 
zowel bij de rechtbank als bij het publiek. 
Het is echter niet zo, dat er geen proble-
men bestaan rond deze dienstverlening 
als sanctie. 
Men tilt nog steeds zwaar aan de recidive, 
die ook bij deze sanctie voorkomt. We 
mogen aannemen, dat de gevangenissen 
wel altijd zullen blijven bestaan maar we 
mogen hopen, dat deze dienstverlening aan 
de gemeenschap als sanctie het begin is 
van een steeds grotere diversiteit en 
flexibiliteit in de sancties. 
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Behandeling in 
vrijheid 
nieuwe vormen van 
maatschappelijke 
reactie op strafbaar 
gedrag* 

Bij de tenuitvoerlegging van straffen in 
de Bondsrepubliek staat tegenwoordig 
het begrip resocialisering centraal. Onder 
resocialisering kan men de verruiming 
van het aantal rollen en de inhoud 
daarvan, de versterking van de innerlijke 
houding, van het zelfbeeld en van de 
eigen verantwoordelijkheid van de wets-
overtreder verstaan. Door verhoging van 
zijn maatschappelijke status moet hij 
aangemoedigd worden. De manier 
waarop de organen van sociale controle, 
de politie, de rechters en zij die de 
straffen tenuitvoerleggen, op strafbare 
gedragingen reageren leidt echter 
onvermijdelijk tot degradatie van de 
dader. Degraderingsrituelen van velerlei 
aard (bijvoorbeeld ter zitting) vinden 
plaats. Ook na ontslag uit detentie gaat 
het degradatieproces door. De ex-gevan-
gene is gestigmatiseerd omdat hij gezeten 
heeft. Hij loopt stuk op het onbegrip van 

* Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Behandlung in Freiheit. 
In: Bewahrungshilfe, 20e jrg., nr. 3, 1973, 
blz. 207-215. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt nr. 
680 in Documentatieblad nr. 10, 1973. 

door Hans Joachim Schneider 

een maatschappij, die het hem zeer lastig 
maakt een bevredigend leven te leiden, 
een huis en een baan te vinden en te 
behouden. 
Een omvangrijk onderzoek, dat gedurende 
drie jaar met een team van negen 
criminologen in een Hamburgse straf-
inrichting is gedaan leverde het volgende 
resultaat op. Resocialisering wordt door 
de ambtenaren die met de tenuitvoer-
legging van de straf zijn belast slechts met 
de mond beleden. In de praktijk komen 
veiligheid en orde als doelstelling 
daarvoor in de plaats. De gedetineerde 
speelt een strikt reactieve rol: hij reageert 
telkens alleen maar op de bij de tenuit-
voerlegging betrokken personen. Hij 
wordt op die wijze in een afhankelijke 
positie gehouden. Door het prisonisatie-
proces (een proces waarbij men went aan 
de kunstmatige levensomstandigheden 
van een strafinrichting) wordt de delin-
quent nog erger gedesocialiseerd, dan hij 
al was. Hij raakt steeds verder.van het 
leven in de vrije maatschappij verwijderd 
en past zich aan de kunstmatige situatie 
en het gedwongen klimaat van de 
inrichting aan. Prisonisatie biedt slechte 
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kansen voor resocialisering. Daarom is de 
recidive na ontslag uit de inrichting zo 
buitengewoon groot. In het kader van de 
hervorming van de tenuitvoerlegging van 
straffen probeert men in de Bonds-
republiek Duitsland de delinquenten in 
sociaal-therapeutische inrichtingen te 
behandelen. Zo'n behandeling heeft in 
het buitenland negatieve resultaten 
opgeleverd: de recidive nam er niet door 
af. 
Deze behandeling is alleen wel humaner 
dan de oude. Maar zelfs bij dit humanise-
ringseffect komt het op de kwaliteit, 
kwantiteit, intensiteit, aard en omvang 
van de behandeling aan. Naar behoefte 
en gemotiveerdheid van de delinquent 
dient een behandelingsplan te worden 
opgesteld. Voor psychotherapie is niet 
iedereen geschikt. Deze therapie dient er 
trouwens alleen maar toe om het straf-
bare gedrag in de ogen van de delinquent 
te rechtvaardigen door het terug te 
voeren op psychisch letsel in diens vroege 
jeugd. Daarvoor zal hij zich niet 
verantwoordelijk voelen. Deze therapie 
zal recidive dan ook niet goed kunnen 
voorkomen. Ook de gedragstherapie in 
de zin van conditionering volgens de 
behavioristische leertheorie heeft tot nu 
toe geen positieve resultaten opgeleverd. 
Hier kan men zich afvragen welke alter-
natieven er nu voorhanden zijn. Men kan 
aan reclasserings-experimenten denken 
die in Noord-Amerika zijn uitgevoerd. 
De grondgedachte daarbij is: als er al een 
behandeling moet plaatsvinden, dan 
dient die zo snel mogelijk te beginnen en 
liefst in de vrije maatschappij te worden 
uitgevoerd. De uitkomsten van enkele 
van die experimenten hebben aangetoond 
dat deze vorm van behandeling in vrijheid 
geen verbetering betekent wat betreft de 
recidive. Wel bespaart men er geld mee, 
is zij humaner en verscherpt zij in geen 
geval de crirninaliteit in zijn algemeen-
heid. 
Toen men zich in Califomie realiseerde 
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hoe verschrikkelijk veel geld de nieuw-
bouw van gevangenissen zou gaan kosten, 
leidde dit tot een radicale ombuiging van 
de criminele politiek. Het aantal plaatsen 
in de strafinrichtingen werd sterk terug-
gebracht en het aantal bij de reclassering 
onder toezichtgestelden nam toe. Het 
redasseringswerk werd geintensiveerd. 
Per reclasseringsambtenaar behoefde 
men minder reclassenten te begeleiden 
en minder bureauwerk te verrichten en 
kreeg men behandelingsdiensten ter 
beschiklcing. Zulke diensten die uit 
psychiaters, psychologen en pedagogen 
bestaan, beschiklcen over een heel scala 
van behandelingsmogelijlcheden. Zij geven 
bijvoorbeeld groeps- en gezinstherapie. 
De mislukkingsgraad bij de reclassenten 
bedroeg in Californie 30 procent. Dit 
percentage werd door het 'Probation-
Subsidy-Program' niet verhoogd. Dit 
programma beoogde gevangenisstraf te 
vervangen door uitstel daarvan, onder 
voorwaarde van reclasseringscontact 
(probatie). Wel werden de reclassenten 
volgens criminologisch geteste prognose-
instrumenten uitgezocht. ledere 
reclassent moest een kans van slagen 
hebben die hoger was dan 75 procent. 
Moord, verkrachting, roof en gewelds-
delicten vielen buiten het experiment. 
Er kwam nit dat door een frequentere 
toepassing van reclasseringshulp het 
recidivecijfer niet hoger werd. 

Het programma had wel andere gevolgen: 
twee met alle verworvenheden van onze 
beschaving gebouwde strafinrichtingen 
voor jeugdigen met ieder zo'n 400 
plaatsen werden niet in gebruik genomen. 
Twee strafinrichtingen voor volwassenen 
en een voor jeugdigen werden gesloten en 
vijf inrichtingen voor jongeren werden 
elk met tussen de vijftig en negentig 
plaatsen verminderd. De bezetting van 
de strafinrichtingen voor jeugdigen in 
Californie liep met 41 procent terug, die 
van de inrichtingen voor volwassenen 



met rond 20 procent. Iedere reclasserings-
beambte heeft gemiddeld 28 reclassenten 
onder zijn hoede. Er zijn echter ook 
speciale, intensieve programma's in het 
kader waarvan de reclasseringsambtenaren 
slechts tussen de een en vijf personen 
begeleiden. In Californie lopen nu 45 
verschillende reclasseringsprojecten. 
De staat Californie betaalt 200 miljoen 
dollar voor de vijftien procent in de straf-
inrichtingen ondergebrachte delinquenten 
en minder dan 200 miljoen dollar aan 
reclasseringshulp voor de 85 procent die 
overblijft. Een en ander zorgt in de 
Verenigde Staten voor een radicale 
verandering van de criminele politiek op 
federaal niveau. Vooral de veranderingen 
in de criminele politiek ten aanzien van 
de tenuitvoerlegging van straffen voor 
jeugdigen zijn zeer ingrijpend. 
De staat Massachussets, die in de zestiger 
jaren van de vorige eeuw de reclasserings-
hulp in de Verenigde Staten introduceer-
de, heeft al zijn strafgestichten voor 
jeugdigen gesloten. In de herfst van 1972 
is een federale wet op de preventie van 
jeugdcriminaliteit van kracht geworden. 
De uitgangspunten van die wet zijn als 
volgt: de jeugd zal een maatschappelijk 
meer aanvaardbare en betekenisvolle 
rol moeten gaan vervullen. Delinquente 
jongeren dienen zoveel mogelijk uit het 
systeem van de kinderrechtspraak te 
worden gehouden. Negatieve etikettering 
en stigmatisering van jeugdige delinquen-
ten dient te worden vermeden. De 
vervreemding tussen jongeren en ouderen 
dient verminderd te worden. Arrestatie 
en detentie worden niet als doelmatige 
antwoorden op het probleem van de 
jeugdcriminaliteit gezien. De jeugd zal, 
waar mogelijk, zijn eigen aangelegenheden 
dienen te regelen; zij dient meer dan 
voorheen betrolcken te worden bij het 
politieke beslissingsproces op regionaal, 
statelijk en federaal niveau. In het 
behandelen van individuele persoonlijk-
heidsstoornissen in een strafinrichting 

wordt geen oplossing van het criminali-
teitsprobleem meer gezien. Het -pat er 
eerder om iets aan de scheve verhouding 
van de maatschappij tot zijn eigen jeugd 
en in het bijzonder tot de jeugdcriminali-
teit en de criminaliteit in het algemeen 
te doen. Zowel jeugdcriminaliteit als de 
opstandigheid van de jeugd in het 
algemeen wordt door de afdeling jeugd-
zaken van het federale ministerie van 
sociale zaken in Washington terug-
gevoerd op de omstandigheid, dat men 
aan de jeugd geen nuttige en bevredigende 
rol heeft toebedeeld, waarin zij haar 
energie en talent kwijt kan. 
Dit soort tekortkomingen dient in de 
toekomst door een nieuwe criminele 
politiek op federaal niveau te worden 
opgeheven. Er worden al bijeenkomsten 
belegd tussen maatschappelijk relevante 
groepen jongeren en volwassenen, om te 
bewerkstelligen dat zij zo elkaars 
problemen beter leren kennen. De jeugd-
criminaliteit dient door de maatschappe-
lijke orngeving, bijvoorbeeld door de 
buurt, te worden aangepakt. Er wordt in 
heel Noord-Amerika een systeem van 
bureau's voor jeugdzaken opgebouwd 
met het doel om jeugdcriminaliteit te 
voorkomen. Het zal eens zover moeten 
komen dat in lichte tot middelzware . 
gevallen van jeugdcriminaliteit daarop 
zoveel mogelijk informeel, dus zonder 
inschakeling van de politie en rechter, 
gereageerd wordt. De bureau's voor 
jeugdzaken dienen ook veranderingen 
te brengen in het functioneren van de 
bestaande instellingen, die zich met jeugd-
zorg bezig houden. 

Weliswaar bleek uit een opinie-onderzoek 
onder de bevolking van de Verenigde 
Staten dat men zowel voor jeugdige als 
voor volwassen delinquenten strengere 
straffen wil, maar de criminele politiek 
van de federale en statelijke autoriteiten 
is in overwegende mate rationeel 
georienteerd en wordt in beslissende 
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mate door criminolpgische kennis 
beithdoed. Deze crirninele politiek vindt 
steun bij vakbonden en vrouwengroepe-
ringen. Zelfs de preventieve hechtenis 
wordt door intensief tuezicht en opvang 
in pleegfamilies in vrijheid ten uitvoer 
gelegd. Deze methode is niet alleen 
kostenbesparend maar vermijdt ook het 
toebrengen van schade en is even effec-
tief. Er is namelijk aangetoond dat 
psychische schade door de anders 
cellulair ten uitvoergelegde preventieve 
hechtenis op deze manier wordt vermeden 
en dat slechts 5 procent van de jeugdige 
delinquenten misbruik maakt van de in 
vrijheid tenuitvoergelegde preventieve 
hechtenis. Zelfs als men rekening houdt 
met het feit dat 20 procent van de 
jeugdige daders wegens het ontbreken 
van medewerking van hun kant toch in 
een huis van bewaring terecht komen, 
blijft het aanmerkelijke percentage van 
75 procent van alle jeugddelinquenten 
over bij wie de preventieve hechtenis 
met succes in vrijheid ten uitvoer kan 
worden gelegd. 
Wat hier over jeugdcriminaliteit gezegd 
wordt geldt — in afgezwakte vonn — ook 
voor de criminaliteit van volwassenen. 
Onder criminologen groeit het inzicht dat 
criminaliteit geen individuele pathologic 
is maar door sociaal-pathologische 
processen wordt veroorzaakt. Daarom 
kan criminaliteit niet door behandeling in 
strafinrichtingen worden opgelost, al zijn 
die behandelingen nog zo intensief. Zij 
zal eerder in en met en door de maatschap-
pij voorkomen en behandeld kunnen 
worden. Dat voor maatschappelijk 
gevaarlijke daders gevangenisstraf nog 
moet blijven bestaan, staat buiten kijf. 
Niettemin vindt een wezenlijke verande-
ring van de criminele politick ten aanzien 
van de tenuitvoerlegging van straffen 
plaats, in die zin, dat vrijheidsbeneming 
niet meer regel maar uitzondering wordt 
bij het reageren op criminaliteit. 
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Jeugddelinquenten 
in de samenleving: 
enkele recente 
enraringen in de 
Verenigde Staten* 

In de Verenigde Staten is een groeiend 
enthousiasme waar te nemen voor klein-
schalige, op de gemeenschap georienteer-
de programma's, die bedoeld zijn als 
alternatief voor de grote trainingskampen 
voor jeugddelinquenten, zoals we die tot 
nu toe kennen. Daarbij krijgt men steeds 
meer vertrouwen in reclasserings- en 
aanverwante activiteiten, in het bijzonder 
ten aanzien van jongeren. 
Het Highfield-project in New Jersey geldt 
als het grote voorbeeld voor deze nieuwe 
tendens. Dit project is gebaseerd op de 
opvatting dat het om het individu te 
veranderen, noodzakelijk is een niet-
delinquente cultuur te scheppen. Een 
fundamentele veronderstelling in de 
behandelings-filosofie is, dat een delin-
quent gevoeliger voor verandering is naar-
mate de impulsen daartoe meer uit zijn 

* Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Juvenile offenders in the community: some 
recent experiences in the United States. 
In: The Howard journal of penology and crime 
prevention, 14e jrg., nr. 1, 1974, blz. 22-37. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt nr. 151. 

door John M. Flackett 

eigen kring komen en niet van de 
penitentiaire autoriteiten. De niet-delin-
quente cultuur wordt ontwikkeld en 
gehandhaafd door dagelijkse bijeenkom-
sten die zijn gebaseerd op zogenaamde 
'guided group interaction'. Deze zeer 
intensieve groepsbijeenkomsten stellen 
de deelnemers in staat om de rationali-
saties voor hun delinquente gedrag door 
te prikken, door eerlijk en open over hun 
problemen te praten. De ervaring leert 
dat de groep zichzelf gaat dwingen 
rekening te houden met niet-delinquente 
waarden en dat zij meer aanvaardbaar 
gedrag als wenselijk gaat zien. 
Het gepraat over deze nieuwe aanpak had 
tot nu toe weinig concrete daden tot 
gevolg en had dus weinig invloed op de 
behandeling van verreweg de meeste 
jeugddelinquenten. Toch hebben de staten 
Massachusetts en Florida ernaar gestreefd 
om voor jeugdige delinquenten een net-
werk van kleinschalige behandelings-
projecten in de vrije maatschappij op te 
zetten. Beide voorbeelden kunnen ook 
elders wellicht een belangrijke invloed 
uitoefenen. 
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De-institutionalisatie in Massachusetts 

Sinds begin 1972 is men in Massachusetts 
serieus bezig met het de-institutionaliseren 
van jeugddelinquenten. In eerste instantie 
was men daarbij uit op het humaniseren 
van de bestaande instellingen. De volgen-
de stap was het creeren van therapeutische 
eenheden binnen die inrichtingen, waar-
bij gebruik werd gemaakt van 'guided 
group interaction'. Deze snelle verande-
ringen veroorzaakten binnen en buiten 
de inrichtingen crisis-situaties bij staf en 
publiek. Het werd duidelijk dat verande-
ring binnen de bestaande inrichtingen 
niet goed mogelijk was. Dit leidde tot de 
beslissing om ze maar helemaal te sluiten: 
De laatste inrichting ging begin 1972 
dicht. In woonbuurten werd naar 
geschikte plekken gezocht en er kwam 
geld om plaatselijke organen groeps-
huizen te kunnen laten draaien. 
Tegenwoordig is de delinquente jeugd 
ondergebracht in kleine woongemeen-
schappen (met tien tot vijftien bewoners), 
waar een intensieve korte-termijnbehande-
ling worth gegeven en die door kleine, 
plaatselijke organisaties met overheids-
gelden worden gerund. Elk de-institutio-
naliseringsprogramma geeft aan de 
maatschappij die jongeren terug, die 
door diezelfde maatschappij niet gewenst 
worden. Dit betekent een uitdaging, 
waaraan door de overheid op de volgende 
wijze het hoofd wordt geboden. Ten 
eerste is er een project dat erop is 
gericht, in verband met de plaatsing van 
jeugddelinquenten, de communicatie 
tussen overheid en kinderrechter zo 
goed mogelijk te maken. Ten tweede 
zijn er verwijzingsdiensten, die de rechter 
van alternatieven voor een veroordeling 
moet voorzien. Ten derde zijn er tehuizen 
gemaakt voor jongeren die anders in 
preventieve hechtenis hadden moeten 
zitten. In de vierde plaats zijn er projecten 
waarin voor jeugddelinquenten vrijwillige 
begeleiders worden gezocht. Daarnaast 
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zijn er diensten die de jeugd diepgaand 
begeleiden en is er een psychiatrische 
dienst die jeugdigen die gevaarlijk en/of 
geestelijk gestoord zijn kan opnemen. 
De projecten zijn gevarieerd en variabel. 
Dat maakt het systeem bewegelijk, zodat 
de delinquente jongere daarin telkens de 
best mogelijke pleats kan krijgen. 

De ervaringen in Florida 

Florida heeft op dit terrein wat voor-
zichtiger geopereerd maar heeft nochtans 
heel wat vorderingen gemaakt: men is 
hard op weg om het doe] — de-institutio- , 
nalisering van 75 procent van de jeugdige 
veroordeelden — te bereiken. Men baseert 
de behandeling sterk op de 'guided group 
interaction'. Er is over de gehele staat 
een netwerk van gemeenschapsprojecten 
ontwikkeld. Tien daarvan zijn zogenaamt 
de half-way houses. Daarnaast zijn er 
vier centra, die speciaal gericht zijn op 
een kort durende behandeling van 
jeugdigen. Er bestaan zes huizen voor 
groepstherapie en vijf niet-interne 
behandelings- en reclasseringscentra. 
Tot nu toe toont onderzoek aan dat 
gemeenschapsprojecten goedkoper zijn 
dan de oude inrichtingen en dat ze de 
recidive doen afnemen. 

Discussie 

Een belangrijke kracht achter het streven 
naar gemeenschapsprojecten voor de 
delinquente jeugd is het groeiend bewust-
zijn van de beperkingen van de traditio-
nele inrichtingen waar het resocialisatie 
betreft. Daarbij beschikken wij over 
enkele bemoedigende gegevens over 
ervaringen met gemeenschapsprojecten 
elders. Hoewel de projecten die nu 
worden ontwikkeld geen panacee zijn 
voor de resocialisatie van jeugdige delin-
quenten, lijken ze minder kostbaar, zowel 



materieel als immaterieel, zijn ze evenzeer 
van belang voor de bescherming van de 
gemeenschap als andere behandelings-
methoden en bieden ze de enige hoop op 
het terugdringen van de recidive. 
Het belangrijkste bij dit alles is echter 
dat aan de gemeenschap de belangrijkste 
mogelijkheden tot verandering worden 
toegedacht. Het is geen public-relation 
truc om te zeggen dat men de lokale 
gemeenschappen moet brengen tot het 
helpen van zijn eigen moeilijke kinderen 
om ze zo af te brengen van hun vertrouwen 
op een penitentiaire aanpak die ver uit 
hun buurt plaats vindt; het is integendeel 
een essentieel aspect van de nieuwe 
benadering die een intensieve behande-
ling voorstaat. In de op de-institutiona-
lisering gerichte aanpak worden nieuwe 
groepen en organisaties geroepen een rot 
te spelen die ze vaak tevoren niet hadden 
en die bevruchtend kan werken. 
Gemeenschapsprogramms.'s bergen ook 
problemen in zich. Nieuwe projecten 
vergen namelijk meevoelende en 
enthousiaste mensen. Voor nieuw aange-
trokken functionarissen hoeft dat geen 
probleem te zijn maar met de bestaande 
staf kan dat grote moeilijkheden opleve-
ren. Verder is een probleem bij gemeen-
schapsprogramma's, dat het publiek kan 
denken dat echt gevaarlijke elementen 
zomaar worden losgelaten op de 
gemeenschap. 

Het is duidelijk dat er overal plaatsen 
nodig zullen zijn waar mensen worden 
opgesloten. Daarbij is het moeilijkste 
vraagstuk dat van de classificatie en dat 
van het maken van een aangepast 
behandelingsprogramma. Een ander 
moeilijk probleem is dat van de rechter-
lijke onafhankelijkheid. Als een project 
dat zich richt op behandeling in de 
maatschappij wordt geconfronteerd met 
oppositie van de rechterlijke macht,kan 
dat tot gevolg hebben dat jeugd-delin-
quenten in het voor volwassen delin- 

quenten bedoelde systeem terecht 
komen. Het is daarom belangrijk om 
op de lange termijn een klimaat van 
wederzijds begrip en samenwerking te 
kweken tussen de rechterlijke macht en 
de organen die zich met de jeugddelin-
quenten bezighouden. Er zijn tekenen 
die erop wijzen dat de de-institutionali-
seringsbeweging in de Verenigde Staten 
aan gewicht wint. Het is van belang om 
te constateren dat ex-delinquenten in 
veel van de gemeenschapsprojecten een 
constructieve rol spelen. Als 'guided 
group interaction' en verantwoordelijk- 
heid in eigen kring nuttige instrumenten 
kunnen zijn voor de ontwikkeling van 
positieve niet-delinquente waarden en 
gedrag, dan volgt daaruit dat de geresocia-
liseerde ex-delinquent een belangrijke 
nieuwe hulpbron bij de behandeling is. 

Slot 

De hoop mag worden uitgesproken dat 
binnen afzienbare termijn de meeste, zo 
niet alle jeugddelinquenten in de vrije 
maatschappij behandeld kunnen worden. 
Mocht dit werkelijkheid worden, dan zal 
er ongetwijfeld een situatie gecreeerd 
worden waarin (1) veel jeugddelinquen-
ten behandeld worden onder de adagium 
'hoe minder ingrijpen hoe beter', (2) het 
toezicht van de reclassering aanzienlijk 
wordt beperkt, (3) veel delinquenten, 
terwijl ze thuis blijven wonen, intensieve 
begeleiding krijgen in hun eigen woon-
wijk, (4) degenen die thuis niet te hand-
haven zijn naar een speciale inrichting 
gaan met intensieve programma's en 
waarin (5) de overblijvende groep van 
zeer gevaarlijken gehuisvest wordt in 
kleine gesloten inrichtingen waar ze een 
speciale behandeling kunnen ondergaan. 
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Samenvatting van tie 
voorstellen van de 
Commissie 
vermogensstratien* 

1. Transactie wordt mogelijk bij alle 
strafbare feiten. 
2. De mogelijkheid tot schuldigverklaring 
zonder toepassing van straf wordt 
algemeen (en blijft derhalve nietlanger 
beperkt tot kantongerechtszaken en 
lcinderzaken). 
3. De mogelijkheid tot oplegging van 
boete wordt algemeen, zodat de daaraan 
thans nog gestelde beperkingen (zie de 
artt. 14a en 24 W.v.S.) komen te 
vervallen. 
4. De speciale maxima van de boete 
verdwijnen. In plaats daarvan komen vijf 
generieke maxima (boetecategorieen). 
5. De (generieke) maxima van de vijf 
boetecategorieen zijn: 
— voor de eerste, f 200,— 
— voor de tweede, f 1000.— 

• — voor de derde, f 10.000,— 
• — voor de vierde, f 25.000,— 

— voor de vijfde. 1100.000,—. 
6. Als voor een felt geen boetecategorie 
is bepaald, wordt het maximum van de 
boete f 200,— in geval van overtreding, 

*Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, april 1972. 
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en f 10.000,— in geval van misdrijf 
(maw. de eerste, resp. dé derde, catego-
ric is dan automatisch van toepassing). 
7. Is de verdachte een rechtspersoon met 
een omvangrijk bedrijf, dan kan de 
rechter, bij oplegging van boete, 
`uitwijken' naar de naast hogere boete-
categorie (dus een hoger dan voor het 
felt is bepaald). 
8. Het algemene minimum van de boete 
wordt verhoogd van f 0,50 tot 15,—. 
9. De mogelijkheid van betaling van een 
boete in termijnen wordt wettelijk 
geregeld. 
10. Het minimum van de kinderrechte-
lijke boete wordt 12,50; het maximum 
(thans £ 150,—) wordt f 200,—. 
11. Elke bijkomende straf (dus niet 
alleen, zoals thans, de verbeurdverklaring) 
kan zonder combinatie met een andere 
sanctie worden opgelegd. 
12. De mogelijkheid om, bij veroordeling 
wegens een strafbaar feit, de maatregel 
van ontneming van wederrechtelijk 
verkregen voordeel op te leggen, dan wel, 
in geval van transactie, betaling van een 
bedrag (maximaal) gelijk aan dat voor-
deel te eisen, wordt algemeen. (Thans 



kan die maatregel alleen worden toegepast 
bij veroordeling voor een economisch 
delict). 
13. In geval van voorwaardelijke 
veroordeling kan de rechter, bij wijze van 
bijzondere voorwaarde, bepalen dat een 
waarborgsom (waarvan het maximum 
gelijk is aan dat van de boete) moet 
worden gestort. De reeds bestaande 
bevoegdheid om storting van een waar-
borgsom te eisen — in de vorm van een 
zelfstandige maatregel of van een voor-
waarde bij transactie — in geval van een 
economisch delict, blijft onverlet. 
14. In de regeling van de verbeurd-
verldaring en de onttrekking van voor-
werpen aan het verkeer worden enige 
wijzigingen aangebracht, die — voor 
zover van materiele aard — in hoofdzaak 
strekken tot verbeterde bescherming van 
de derde-rechthebbende. 
15. De motiveringseisen t.a.v. vonnissen 
van de strafrechter worden verzwaard 
voor het geval van oplegging van een 
vrijheidsstraf. 
16. Legt de rechter een boete van meer 
dan f 200,— op, dan moet hij in het 
vonnis aangeven hoe daarbij rekening is 
gehouden met de draagkracht van de 
veroordeelde, In het W.v.S. komen 
enkele algemene bepalingen omtrent 
draagkracht en vermogenssanctie. (Het 
systeem van de proportionele boete 
— het z.g. dagboete-stelsel — is, na diep-
gaande bestudering en ampele over-
weging, venvorpen om de redenen uiteen-
gezet in hoofdstuk V van het eerste 
interimrapport.) 
17. De voorschriften omtrent de tenuit-
voerlegging van boetes en andere 
vertnogenssancties worden verduidelijkt, 
gecompleteerd en overzichtelijker 
gerangschikt. In gevallen waarin het te 
betalen bed rag niet tijdig in zijn geheel 
wordt voldaan, krijgt de veroordeelde 
een aanmaning die hem f 5,— extra kost. 
Blijft hij daarna nog een maand in 
gebreke, dan volgt een nieuwe aanmaning, 

die (het restant van) het verschuldigde 
met 20% verhoogt, tot een maximum 
van f 1000,—. 
18. Voorzien wordt in de mogelijkheid 
van een vereenvoudigd verhaal van boetes 
etc. op saldi van bank- en girorekeningen. 
19. Toepassing van vervangende hechte-
nis — voor zover door de rechter opgelegd 
(de bestaande verplichting daartoe ver-
valt) — wordt aan meer stringente voor-
waarden gebonden. 
Niet in ontwerpen van concrete wets-
teksten vastgelegd zijn de in het tweede 
interimrapport gedane aanbevelingen 
omtrent het instellen van een fonds voor 
vergoedingen aan slachtoffers van straf-
baar gedrag. Hoofdpunten van die aan-
bevelingen zijn: 
20. Een natuurlijke persoon die door een 
strafbaar feit is benadeeld, kan een recht 
op schadevergoeding tegenover het fonds 
geldend maken (tot een nader te bepalen 
maximum, en mits de schade boven een 
te stellen minimum uitkomt), als de 
dader van dat feit tegenover hem voor 
die schade naar burgerlijk recht aanspra-
kelijk is, en het bedrag niet volledig op 
de dader kan en mag worden verhaald. 
21. Het fonds is niet aansprakelijk 
— voor schade waartegen de benadeelde 
verzekerd is; 
— voor schade waartegen men in de 
kring van de benadeelde in de regel 
verzekerd is; 
— voor schade die tot het normale 
bedrijfsrisico behoort; 
— voor schade in gevallen waarin de 
Wet aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen van toepassing is; 
— wanneer de benadeelde t.a.v. de 
schade als professioneel risicodrager 
moet worden beschouwd. 
22. Aangifte bij de justitie of de politie 
is geen algemene voorwaarde voor de 
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mogelijkheid om een vergoeding van het 
fonds te krijgen. 
23. Het fonds heeft, evenals professionele 
risicodragers, een recht van regres op de 
dader, behoudens de mogelijkheid van 
beperking of uitsluiting van het regres-
recht bij beschiklcing van de rechter 
(die de dader ook bij de uitspraak kan 
verplichten tot starting van een bepaald 
bedrag in het fonds). 
Ben voorstel van niet-legislatieve aard is 
gedaan aan het slot van §2.4 van dit 
rapport. 
24. Het verdient aanbeveling, de bedrijfs-
economische aspecten van de inning en 
het verhaal van boetes te doen onder-
zoeken door een bureau voor organisatie 
en efficiency; bij voorkeur een bureau 
met bijzondere ervaring en deskundig-
heid op het gebied van de incassering van 
geldvorderingen. 
De commissie moge besluiten met de 
vermelding van een conclusie die, als 
zijnde van negatieve aard, niet tot een 
voorstel heeft geleid: 
25. Er is geen feitelijke grond voor de 
veronderstelling dat het niveau van de 
boetes die in de praktijk worden opgelegd, 
bij dat van de indexcijfers voor lonen en 
prijzen ten achter zou zijn gebleven. 
Er blijkt integendeel een opvallende 
overeenkomst te bestaan tussen de 
stijging van de gemiddelde boete en die 
van de loonindex. Deze stijging was in de 
onderzochte periode (1952-1970) 
ongeveer het dubbele van die van de 
prijsindex. 
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literatuuroverzicht 

Uitleen van tijdschriften 

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

Algemeen 

120 
Bartholomew, D.J. Probabilite et sciences 
sociales. 
Revue internationale des sciences sociales, 
27e jrg., nr. 3, 1975, blz. 445-461 (F.). 

De schrijver geeft twee voorbeelden van het 
gebruik van de waarschijnlijkheidsrekening bij 
het analyseren van maatschappelijke verschijn-
selen. Ten eerste past hij deze theorie toe op 
de duur van bepaalde activiteiten of toestan-
den, in concreto op het tijdsverloop tussen het 
aanvaarden en beeindigen van de dienstbetrek-
king van het personeel van een bepaald bedrijf. 
Vervolgens past hij deze leer toe op het 
probleem van de mobiliteit (bijvoorbeeld: 
veranderingen in stemgedrag). De kwantita-
tieve dimensie plaatst volgens de schrijver 
maatschappelijke problemen in een nieuw 
perspectief, zonder hetwelk het begrijpen daar- 
van slechts onvolledig is en het reageren daarop 
vol risico's. 
Met literatuuropgave. 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologic. 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

121 
Berkvens H.J.F.M. De preventieve funktie 
van voortichting Lv.m. rijden onder invloed. 
Delikt en delinkwent, 5e jrg., nr. 9, november 
1975, blz. 552-560 (N.). 

De voorlichting en andere maatregelen met 
betrekking tot het rijden onder invloed 
werken in zekere mate preventief. De schrijver 
geeft aan dat voorlichting bewerkstelligt dat 
het publiek bekend raalct met de nieuwe 
alcoholbepalingen. De bestuurders van voer-
tuigen kunnen zo een weloverwogen beslissing 
nemen aangaande deelname aan het verkeer en 
alcoholgebruik. Het effect van de hiertoe 
gevoerde campagne `Weet je wetje — laat je 
rijden' is volgens de schrijver niet exact vast 
te stellen aan de hand van de beschikbare 
gegevens. Hij gaat er echter, mede op grond 
van buitenlandse ervaringen,.vanuit dat een 
daling van het aantal dodelijke ongevallen 
verwacht mag worden. Uit de landelijke en 
regionale alcoholcontroles blijkt dat het 
aantal rijders onder invloed is gedaald. Ten-
slotte merkt de auteur op dat voor een 
blijvend resultaat een follow-up van de 
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campagne en een consequente politiecontrole 
noodzakelijk zijn. De Stuurgroep Begeleiding 
Voorlichtingscampagne Alkoholwetgeving 
heeft de minister in haar interim-advies der-
halve geadviseerd de voorlichting periodiek 
te doen herhalen. Oak bier spelen in het buiten-
land opgedane ervaringen een rol. 

122 
Huppes, T. Anomie en inflatie. 
Mens en maatschappij, 50e jrg., nr. 3, zomer 
1975, blz. 238-270 (N.). 

Vanuit een interdisciplinaire benadering voert 
de schrijver een aantal argumenten aan ter 
staving van zijn hypothese, dat er een positief 
significant verband bestaat tussen de toe-
nemende anomie in de samenleving en de 
stijging van het inflatietempo. Vergeleken met 
de economic besteedt de sociologie veel aan-
dacht aan de onevenwichtigheden van de 
geindustrialiseerde samenleving. Op grand van 
de historisch gegroeide arbeidsverdeLing van 
beide disciplines lijkt de sociologic speciaal 
toegerust om het inzicht in de inflatieproble-
matiek te vergroten. De auteur gaat uit van het 
economische begrip inflatie dat hij, door 
verschillende economen aan te halen, ver-
duidelijkt. Hij introduceert het begrip anomie, 
waarover vooral Durkheim en Merton veel 
geschreven hebben. Met de gegevens uit een 
analyse van verschillende statistieken van het 
C.B.S. en de U.S. Statistical Abstracts laat hij 
de correlatie zien tussen anomie-indicatoren 
en inflatieeijfers. Beide verschijnselen duiden 
op een collectieve overschrijding van voordien 
meer aanvaarde beperkingen van gedrags-
altematieven. Op basis van de aangetoonde 
relaties maakt de schrijver een aantal opmer-
kingen met een voorlopig karakter, die in de 
richting van beleidsvoorstellen gaan. 
Met literatuuropgave. 

123 
Kunz, W. Grundreehte junger Mensehen im 
Heim. 
Zentralblatt rut Jugendrecht und Jugend-
wohlfahrt, 62e jrg., nr. 6, juni 1975, blz. 
244-256 (B.R.D.). 

De auteur laat zien dat de grondrechten ook 
gelden voor verschillende groepen die van 
ander recht verstoken blijven. Zowel de minder-
jarige als de geestelijk minder-valide mens 
heeft zijn grondrechten, evenals elke andere 
burger. Deze rechten mogen hem niet afge-
nomen worden; tech kan hij in zijn mondigheid 
beperkt warden. Dit kan men ander andere 
goed zien aan het grondrecht van vrije persoon-
lijkheidsontwikkeling. De auteur licht dit toe 
aan de hand van het voorbeeld van 7 plaatsing 
in een tehuis met een door dc overheid opge-
legde opvoedingsmethodiek'. Een andere 
situatie waarin een conflict met het grondrecht 
zich kan voordoen is bij de particuliere 
opvoedingstehuizen, die op basis van een 
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contract een bepaalde opvoeding garanderen. 
Voor een aantal grondrechten gaat de schrijver 
na op welke wijze zij op een juiste dan wel 
onjuiste wijze uitvoering vinden in de verschil-
lende opvoedingssituaties van het kind. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

Zie ook de excerpten nr. 147 en 154 

124 
Altavista, G.:en G. di Gennaro. 11 trattamento 
del detenuti di fronte alle normazione inter-
nazionale e nazionale. (De behandeling van 
gedetineerden tegen de achtergrond van de 
Internationale en nationale normering). 
Rassegna di studi penitenziari, 25e jrg., nr. 5, 
september/oktober 1975, biz. 723-739 (I.). 

Om te beginnen noemen de schrijvers een 
achttal jaartallen tussen 1929 en 1975 van 
jaren waarin de Volkenbond, de UNO, de Raad 
van Europa of een van hun commissies zich 
met de behandeling van delinquenten hebben 
beziggehouden en rapporten hierover hebben 
uitgevaardigd. Van 1955 af ging dit gepaard 
met aanbevelingen aan de aangesloten landen, 
de opgestelde regels in bun nationale wet-
geving op te nemen. In Uno-zittingen van de 
laatste jaren is steeds vooropgesteld dat men 
de Minimum Regels, waarover het hier voor-
namelijk gaat, onveranderd in de wetgeving 
zou inpassen. De auteurs zijn het daarmee niet 
eens: de regels dienen te warden aangepast 
aan de sociale werkelijkheid van elk land, op 
grand van de ervaringen die men er al mee 
heeft opgedaan. Hun hoofdbezwaar is echter 
dat de Minimum Regels geen regels zijn, dat 
wil zeggen dat ze voor de praktijk niet vol-
doende aanwijzingen geven: daarvoor heeft 
men meetbarc zaken nodig, met een minimum 
waar men niet ander mag gaan. Anders valt Cr 
in een geschil tussen bijvoorbeeld de directie 
van een strafinrichting en een gedetineerde .  
niet juridisch over te praten en te beslissen. 
Bovendien zijn al verschillende in de Minimum 
Regels genoemde zaken niet meer up to date, 
zoals bijvoorbeeld uitgangspunt, middelen en 
doelstelling van de therapie van gedetineerden. 
Om vast te stellen wat de werkelijke rechten 
en plichten van gedetineerden zijn, dient men 
het substantiele recht, het procesrecht en de 
feitelijke situatie in een land te bezien en te 
kennen: vat is geoorloofd en wat niet; vat is 
de sanctie op dat laatste; tot wie kunnen 
partijen zich wenden; heeft oak de gedeti- 
neerde de kans zich tot die instantie te wenden? 
De auteurs werken dit alles voor de praktijk 
uit. Hun kritiek op de Minimum Regels neemt 
niet weg dat zij ze zeker als leidinggevend 
principe when handhaven. Zij willen ze alleen 
gemoderniseerd en juridisch geconcretiseerd 
zien. 
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Barbero Santos, M. Postulats politico-criminels 
du systeme repressif espagnol en vigueur: 
propositions pour une reforme. 
Revue de science criminelle et de droit penal 
compare, nr. 3, juli/september 1975, blz. 
633-651 (F.). 

Na een schets van het strafrechtelijk systeem 
zoals dat na de beeindiging van de Spaanse 
burgeroorlog tot stand is gekomen, geeft de 
schrijver aan welke wijzigingen daarin laatstelijk 
zijn aangebracht. Hij komt tot de conclusie, 
dat een hervorming dringend noodzakelijk is. 
Dat laatste lijkt hem nog niet goed mogelijk 	' 
omdat de sociaal-politieke omstandigheden dat 
nog niet toelaten. In een nieuw strafrecht 
mogen alleen strafbare feiten object van straf-
rechtelijke sancties zijn. Een nieuwe strafwet-
geving dient uit te gaan van het beginsel: geen 
straf zonder schuld. Uit het oogpunt van de 
rechtvaardigheid dienen de straffen een boven-
grens te kennen en in een bepaalde verhouding 
tot de feiten te staan. Men dient het legaliteits-
beginsel te hanteren. De doodstraf en onmen-
selijk lange straffen dienen te worden afge-
schaft. Het nieuwe strafrecht mag niet langer 
een middel ziin ten dienste van politieke 
ideologieen of morele opvattingen die een 
pluralistische opzet van de samenleving in de 
weg staan. De hervorming zal rekening moeten 
.houden met het bestaande recht en de bestaan-
de doctrine, alleen voorzover die niet met 
bovengenoemde eisen in strijd zijn. 

126 
Bemmelen, J.M. van. Voorwaardelzjke kwljt-
schelding van korte vrijheidsstraffen. 
Nederlands juristenblad, 50e jrg., nr. 28, 
16 augustus 1975, blz. 906-909. 

Op 1 augustus 1975 trad een Koninklijk 
Besluit in werking, volgens hetwelk aan 
personen die voor 1 januari 1975 waren ver-
oordeeld tot een korte vrijheidsstraf, voor heel 
de straftijd of een deel ervan voonvaardelijke 
gratie werd verleend. De schrijver stemt welis-
waar volledig in met deze gratieverlening, 
maar is tot op zekere hoogte ook teleurgesteld: 
hij had gehoopt dat de Staatssecretaris van 
Justitie nog wat radicaler te werk zou zijn 
gegaan. 

127 
Bennet, L.A., en M. Ziegler. Early discharge: 
a suggested approach to increased efficiency 
in parole. 
Federal probation, 39e jrg., nr. 3, september 
1975, blz. 27-30 (U.S.A.). 

De auteurs beschrijven een onderzoek, dat 
gericht was op het toetsen van de volgende 
hypothese: personen die naar tevredenheid het 
eerste jaar van het reelasseringstoezicht door-
komen, kunnen van dat toezicht ontslagen 

worden zonder dat dit ontslag tot Cen groter 
gevaar voor de samenleving lei4t. Aangetoond 
werd, dat degenen die het eerste jaar niet 
recidiveren, een kans van negen op tien hebben 
ook het tweede en derde jaar van de onder-
toezichtstelling niet in aanraking met de 
politie te komen. 

128 
Bruce, N. Children's hearings: a retrospect. 
British journal of criminology, 15e jrg., nr. 4, 
oktober 1975, blz. 333-347. 

Sinds 1971 is in Schotland een procedure voor 
de behandeling van kinderstrafzaken in werking 
waarbij het onderzoek naar de feiten is losge-
koppeld van de straftoemeting. Ook al waren 
en zijn de deskundigen enthousiast over deze 
nieuwe procedure, de gewone man staat er 
sceptisch tegenover. De auteur presenteert een 
analyse van 210 door hem bijgewoonde 
'hearings'. Hij concludeert dat het nieuwe 
systeem een succes is. Wel wordt geconstateerd 
dat er een tekort aan maatschappelijk werk is 
ontstaan, dat afbreuk doet aan de procedure. 
In een commentaar op het artikel pleit P.D. 
Scott voor inschakeling van de scholen bij deze 
hearings. 

129 
Einsele, H. La situation effective de l'execution 
des peines dans la Republique federale 
d'Allemagne a l'heure actuelle. 
Revue de science criminelle et de droit penal 
compare, nr. 3, juli/september 1975, blz. 
673-678 (F.). 

De organen die in de Bondsrepubliek met de 
tenuitvoerlegging van de vrijheidsStraf zijn 
belast, verlseren in een moeilijke positie. Een 
deel van het publiek kritiseert hervormings-
maatregelen uit vrees dat het de gedetineerden 
te gemakkelijk wordt gemaakt. Binnen het 
gevangeniswezen bestaan er verschillen tussen 
de groep die een harde lijn ten aanzien van de 
gedetineerden voorstaat en hen die zich met de 
problemen van laatstgenoemden identificeren. 
Daarbij komt dat voor hervormingsmaatregelen 
weinig geld beschikbaar is. Een ander probleem 
wordt gevormd door het verschil tussen de 
doeleinden van het daadgerichte strafrecht en 
de dader-gerichte tenuitvoerlegging van de 
vrijheidsstraf. Door een toenemend gebruik van 
de voorwaardelijke straf en het minder ver-
volgen van niet-ernstige criminaliteit gaat de 
bevolking van de strafinrichtingen steeds meer 
bestaan uit cen harde kern van gedetineerden 
met persoonlijkheidsstoornissen. Om hervor-
mingen mogelijk te maken dient aan de vol-
gende voorwaarden te worden voldaan: 1) de 
fysieke leefomgeving in de inrichtingen moet 
humaner worden; 2) er moet voldoende en 
goed opgeleid personeel zijn; 3) de huidige 
hierarchische organisatie van het personeel dient 
vervangen te worden door het werken in teams 
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met eigen verantwoordelijkheden; 4) or moeten 
betere scholings- en opleidingsmogelijkheden 
voor de gedetineerden komen; 5) or moot meer 
gelegenheid komen tot het geven van therapie; 
6) de gedetineerden moeten moor in de gelegen-
heid worden gesteld om het in de vrije maat-
schappij gewenste gedrag aan to leren en 7) de 
samenwerking met het publiek moot beter 
warden. 
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Foregger, E. Le nouveau droit penal autrichien. 
Revue de science criminelle et de droit penal 
compare, nr. 3, juli/september 1975, blz. 
653-663 (F.). 

Op I januari 1975 is in Oostenrijk eon nieuw 
wetboek van strafrecht van kracht geworden. 
Doze hervorming van het strafrecht steunt op 
twee leidende gedachten. Ten eerste dient eon 
delinquent niet onnodig uit zijn levenspatroon 
to warden gehaald en dient in ieder geval de 
weg terug naar de maatschappij zo gemakkelijk 
mogelijk to zijn. In de tweede plaats client de 
maatschappij beter tegen de werkelijk gevaar-
lijke delinquenten beschennd to worden. De 
schrijver bat de voomaamste clementen van de 
nieuwe wetgeving de revue passeren. Hij licht 
toe in welke opzichten de nieuwe regeling 
voor bepaalde categorieen delinquenten 
gunstiger is dan de oude. Om eon betere be-
scherming tegen criminaliteit to bieden zijn in 
de nieuwe wet bepalingen tegen nieuwe vormen 
van terrorisme opgenomen, benevens sancties 
voor bepaalde delicten tegen de natuurlijke 
leefomgeving. Ten aanzien van gevaarlijke 
recidivisten is eon mogelijkheid tot verhoging 
van de strafmaxima ingevoerd. Tevens is or 
gelegenheid geschapen om gevaarlijke delin-
quenten na beeindiging van hun straf voor 
maximaal tien jaar in speciale inrichtingen op 
to nemen. 

131 
Hattum, W.F.C. van. Afschaffing van de 
gevangenisstraf. 
Balans, 6e jrg., nr. 8, september 1975, blz. 
29-33 (N.). 

De schrijver stelt dat gevangenisstraf obsoleet is: 
De regering moot altos in het work stollen doze 
straf uit ons strafstelsel te doen verdwijnen on 
de nadruk bij bestraffing moot moor komen to 
liggen op schadeloosstelling van de benadeelde. 
Flet hiertoe bcnodigde geld kan komen uit de 
arbeid die de gedetineerde, button de gevangenis, 
verricht. Ms de gevangenissen eenmaal afge-
broken zijn moeten or bureaus voor onderzoek 
en verplichte arbeid aanwezig zijn in elke stad 
waar een rechtbank is gevestigd. Doze bureaus 
informeren de niet-preventief gedetineerden 
over de afbetaling van hun schuld on de soort 
verplichte arbeid die zij moeten verrichten. 
Verder moot or eon diagnostisch team aanwezig 
zijn dat ecn voorlichtingsrapport ten behoove 
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van de rechter opstelt over de preventief 
gedetineerden, dat gegevens bevat omtrent de 
wenselijkheid van on zo daarvan sprake is, de 
soort verplichte arbeid. Ter coordinatie van de 
bureaus stelt de schrijver voor een landelijk 
centraal bureau op to richten; dit komt in de 
plaats van de huidige Dienst van het Gevange-
niswezen. Diegenen die niet gcschikt zijn voor 
arbeid moeten naar gesloten inrichtingen ter 
behandeling. De schrijver Iciest juist voor 
arbeid, omdat naar zijn mening het grootste 
gedeelte van de bevolking zich alleen kan 
handhaven door to arbeiden on het daarom 
noodzakelijk is de delinquenten, die in het 
arbeidsproces goon passende plaats kunnen 
innemen, alsnog to leren werken. 

132 
Jongsma, T. De mogekke betekenis van disul-
firam-implantatie till nyders onder invloed. 
Delikt on delinkwent, Se jrg., nr. 9, november 
1975, blz. 582-590 (N.). 

Allereerst geeft de schrijver aan dat disuffiram 
een middel is dat ingrijpt in de keten van 
processen die alcohol in het lichaam afbreken. 
Di] gebruik van alcohol geeft dit middel sterke 
onlustgevoelens, waardoor men niet zo vlug 
tot het gebruik daarvan zal overgaan. Om tot 
een langdurige working to komen, worden er 
tegenwoordig een aantal disuffiram-tabletten 
geiniplanteerd. De schrijver omschrijft hierbij de 
verschillende technieken die gevolgd worden. 
Hoewel or goon exacte gegevens bekend zijn, 
acht hij de risico's bij de gebruikelijke dosering 
niet erg hoog. De psychologische working is 
volgens hem relatief groot, zowel op de patient 
als op zijn omgeving. Teneinde inzicht to 
geven in het effect van de implantatiebehande-
ling, geeft de schrijver eon overzicht van ver-
schillende onderzoeken die verricht zijn. Ver-
volgens geeft hij aan dat implantatie zowel door 
de patient als door eon hulpverlener aange-
vraagd kan worden. Hij acht het van belang dat 
hierbij duidelijke informatie wordt verstrekt 
over de risico's on is van mening dat disuffiram-
implantatie als nieuwe maatregel na eon ver-
keersdelict, begaan ander invloed van alcohol, 
wel bruikbaar kan zijn maar dat het belang 
hiervan niet moot warden overschat. Hij acht 
het van belang dat reeds bij eon eerste verkeers-
delict onder invloed van alcohol eon voorlich-
tingsrapport opgemaakt moot worden. Dit kan 
dan later als basis dienen voor een 'onderhande-
lingsgesprek' met de overtreder, maar vereist 
wel eon intensieve aanpak door de rapporteren-
de on behandelende instanties. 

133 
Josephus Jitta, A.N.A., on S. Slagter. Enkele 
aspeeten van coordinatie van de straftoemeting. 
Nederlands juristen blad, 75e jrg., nr. 39, 
15 november 1975, biz. 1265-1270. 

Uit reccnte literatuur blijkt dat or verontrusting 



bestaat over de ongelijkheid in straftoemeting. 
Deze ongelijkheid speelt nauwelijks een rol bij 
overtredingen. Als twee oorzaken hiervoor 
noemen de schrijvers de persoonlijke omstan-
digheden van de dader, die daar haast geen rol 
spelen en het feit dat er een landelijke coordi-
natie van het O.M. is in de vorm van een 
landelijke tarievenlijst'. Bij misdrijven is van 
coordinatie — dat is een streven naar zo groot 
mogelijke eenheid in het beleid — geen sprake. 
Deze eenheid kan volgens de schrijvers bereikt 
worden door bij een bepaald type delict van 
een bepaalde straf uit te gaan. Afhankelijk van 
de omstandigheden kan deze verhoogd of ver-
laagd worden. De vraag naar de wenselijkheid 
van co6rdinatie beantwoorden de schrijvers na 
afweging van argumenten pro en contra, 
positief. De uitwerking van de coordinatie kan 
op twee manieren: ten eerste door het zoeken 
naar aanvaardbare basisconcepten voor straf-
toemeting voor zoveel mogelijk ambtsdragers 
en ten tweede door bezinning op en zoeken 
naar de doelstellingen van straftoemeting. De 
voorkeur van de schrijvers gaat uit naar deze 
laatste manier. 
Met literatuuropgave. 

134 
Malinverni, A. L'execution des sanctions 
penales. 
Revue de science criminelle et de droit penal 
compare, nr. 3, juli/september 1975, blz. 
665-671 (F.). 

De schrijver geeft een beeld van de formele 
regeling van de executie van de vrijheidsstraf 
in Italie. Hij stelt dat de huidige wijze waarop 
die straf tenuitvoer wordt gelegd niet bijdraagt 
tot de resocialisatie van de betrokkene, maar 
zelfs een criminogene factor is. Bij het parte-
ment is een wetsontwerp in behandeling, dat 
een aantal elementen bevat die aan dit bezwaar 
tegemoet moeten komen. Het genoemde 
ontwerp heeft als uitgangspunten, dat de 
nadruk moet liggen op de behandeling van het 
individu, dat de individuele en sociale rechten 
van het individu moeten worden erkend en 
dat het gevangeniswezen meer voor de maat-
schappij dient open te staan. De tenuitvoer-
legging van de vrijheidsstraf komt meer onder 
controle van de rechter. 

135 
Nespoli, G. Considerazioni nuove sit un vecchio 
instituto: la liberazione condizionale. (Nieuwe 
beschouwingen over een oude instelling: de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling). 
Rassegna di studi penitenziari, 25e jrg., nr. 5, 
september/oktober 1975, biz. 795-801 (I.). 

De wet van 12 februari 1975 betekent een 
verandering in de Italiaanse regeling van de 
v.i.: deze vorm van straf wordt hiermee in de 
executieve fase een onderdeel van de juris-
dictic: vi. wordt niet nicer verleend door de 

gevangenis-autoriteiten maar uitgesproken 
door de rechter. Het blijft echter heel moeilijk 
te beoordelen of de delinquent in kwestie 
werkelijk veranderd is, met name of hij nog 
langer een gevaar voor de samenleving vormt 
of niet. Daarmee hangen de vragen samen: wie 
beoordeelt dit en op grond van welke criteria? 
Het oordeel van de rechter dient op de toe-
komst gericht te zijn. Maar, zeker in het 
huidige Italie, geeft de toestand van de gedeti-
neerde in het heden de doorslag, dat wil 
zeggen zijn — eventueel slechts uiterlijk — ver-
beterde &drag. Wanneer dat geen criterium 
zou vormen, zou een dergelijke richtlijn een 
negatief effect hebben op alle gedetineerden 
en op de sfeer in een gevangenis. Het toekom-
stige gedrag zal altijd moeilijk te schatten 
blijven, zelfs al schakelt men de deskundigste 
specialisten in. De maatschappij echter moet 
volgens de schrijver bereid zijn gedetineerden 
een kans te geven, ook al houdt dat risico's 
voor eigen veiligheid in. 

136 
Peretti, P.O., en A.C. Cullins. Ii deviante 
'etichettato' e la sua riabilitazione: diverse 
alternative all'istituzionalizzazione. (De 
`geetiketteerde' afwijkende mens en zijn 
rehabilitatie: verschillende alternatieven voor 
opsluiten in een inrichting). 
Rassegna di studi penitenziari, 25e jrg., nr. 5, 
september/oktober 1975, blz. 741-774 (I.). 

Zij die, als de schrijver, de labelingtheorie aan-
hangen, zijn het er wel over eens dat opsluiting 
in een strafinrichting het meest etiketterend 
werkt. Na de theorie nog eens te hebben uit-
eengezet en geanalyseerd, gaan de schrijvers na, 
welke andere str lafmogelijkheden er zijn, liefst 
zodanige waarbij de maatschappij actief kan 
worden ingeschakeld bij het behandelen van 
mensen die afwijkend gedrag vertonen. Dat 
`afwijkend gedrag' een betrekkelijk en variabel 
begrip is, staat daarbij voorop. De schrijvers, die 
primair uitgaan van de situatie in Amerika, 
noemen de daar aanwezige alternatieve moge-
lijkheden. Zij signaleren daarbij ook dat veel 
mensen die voorwaardelijke straffen krijgen 
zich ook zonder nadere behandeling heel goed 
blijken te handhaven. Het is bijzonder belang-
rijk, de delinquenten goed te kennen opdat 
men voor ieder de juiste maatregel treft. Er 
zijn heel veel mogelijkheden, ook al in de 
rechtspraak, en daarvan dient maximaal 
gebruik te.worden gemaakt. Een belangrijk 
punt is natuurlijk dat de samenleving moet 
aanvaarden dat de delinquent niet wordt 
opgesloten en derhalve in haar midden verkeert. 
Hoe gedifferentieerd en ver gezocht sommige 
alternatieven ook lijken, ze zijn altijd beter dan 
opsluiting, de uitwerking is meestal veel beter, 
en het is altijd goedkoper. 
Met literatuuropgave. 
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137 
Rombouts, H.F.C. De inverzekeringstelling van 
verdachten; verslag van een onderzoek. 
Nederlands tijdschrift voor criminologie, 
17e jrg., nr. 5, oktober 1975, blz. 193-205. 

Volgens de schrijver is de inverzekeringstelling 
een instrument in handen van politic en 
justitie, waarvan het gebruik voortdurend aan 
controle moet zijn onderworpen. Aan de 
formele controle die het straf(proces)recht 
uitoefent door het specificeren van voorwaar-
den moet een feitelijke controle warden toe-
gevoegd. De frequentie waarmee de inverzeke-
ringstelling wordt toegepast is bepaald niet te 
verwaarlozen en een streven naar afname zou 
de schrijver toejuichen. Naar aanleiding 
hiervan heeft hij onder supervisie van Geurts 
(beiden zijn verbonden aan de Katholieke 
Hogeschool Tilburg) een onderzoek uitgevoerd. 
De auteur beschrijft het verloop en het resat-
taat hiervan. De onderzoekers gingen na, hoe 
de wettelijke basis van de inverzekeringstelling, 
het belang van het onderzoek, in de praktijk 
geihterpreteerd werd. De conclusie is dat de 
wijze waarop het dwangmiddel wordt gehan-
teerd niet in redelijke mate in overeenstem-
ming is met de wettelijke basis van inverzeke-
ringstelling. In vele gevallen werd het onge-
rechtvaardigd gebruikt. Tenslotte doet de 
schrijver een aantal suggesties ter verbetering 
van de bestaande situatie, daarbij ondermeer 
wijzend op de per! januari 1974 in werking 
getreden wijzigingen in het Wetboek van Straf-
vordering. Veel heil verwacht hij daarvan niet. 

138 
Rozes, L. L'infraction consommEe. 
Revue de science criminelle et de droit penal 
compare, nr. 3, juli/september 1975, blz. 
603-632 (F.). 

Vele strafrechtelijke studies hebben zich met 
het leerstuk van de poging beziggehouden, 
weinige slechts met de vraag wanneer een 
delict als voltooid dient te worden beschouwd. 
De schrijver tracht op deze laatste vraag een 
antwoord te geven. Hij acht dit vanuit proces-
suele en crimineel-politieke overwegingen van 
belang. Subjectief gezien is er van een voltooid 
delict sprake als een daad een onomkeerbaar 
karakter heeft en overeenstemt met een wet-
telijke delictsomschrijving. De objectieve 
wear& van de vaststelling wanneer er sprake 
is van een voltooid delict ziet de schrijver in 
de mogelilicheden die zoiets biedt bij straf-
rechtelijk optreden tegen medeplichtigen en 
helers. 

139 
Schampers, J.M. De landelijke en regionak 
verkeersalkoholkontroles. 
Delikt en delinkwent, Sc jrg., nr. 9, november 
1975, blz. 560-566 (N.). 

De schrijver bespreekt de landelijke en regionale 
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politionele verkeerscontroles op alcohol-
gebruik. Hij geeft aan dat het effect van deze 
controles moeilijk te meten is, daar het resul-
teat zowel door de voorlichting als door de 
politie-activiteit ontstaan kan zijn. In het 
algemeen wordt echter aangenomen dat een 
frequente politiecontrole in ieder geval preven-
tief werkt. De schrijver benadiukt echter dat 
bij de handhaving van de verkeersvoorschriften 
in het oog moet worden gehouden of en in 
hoeverre de verkeersveiligheid daarmee ge-
diend is. Ondanks het ontbreken van een 
totaaloverzicht van de ongevalsoorzaken is 
bekend dat de factor alcohol mede bepalend 
is voor het aantal vcrkeersongelukken. De 
schrijver geeft aan dat mede via de uitgebreide 
voorlichting getracht wordt het rijden onder 
invloed terug te dringen. Het doel van de 
acties is dus niet in de eerste plaats gericht op 
de opsporing van een zo groot mogelijk aantal 
overtreders, maar op het bereiken van een zo 
groot mogelijke preventieve werking. Volgens 
de schrijver is dit slechts mogelijk door middel 
van frequente landelijke acties, zowel aange-
kondigd als niet aangekondigd, met daamaast 
regionale en plaatselijke activiteiten. De 
resultaten van deze acties dienen gepubliceerd 
te worden; de politie treedt hierbij met 
succes als coordinerende instantie op. 
Met literatuuropgave. 

140 
Schueler-Springorum, H. A critical comparison 
of the British detention centres and the 
German 'Jugendarrest' system. 
International journal of criminology and 
penology, 3e jrg., nr. 3, augustus 1975, blz. 
201-211. 

De schrijver trekt een vergelijking tussen de 
Britse detention centres en het Duitse Jugend-
arrest. Aan beide strafmaatregelen ligt het 
belang ten grondslag dat men hecht aan het 
uit de gevangenis houden van jonge delin-
quenten. In beide landen tracht men dit, uit-
gaande van de afschrikkingstheorie, te reali-
seren door middel van een korte onplezierige 
ervaring in een inriehting met een hard, soms 
zelfs semi-militair regiem. Na een aantal over-
eenkomsten en verschillen tussen het Britse 
en Duitse systeem belicht te hebben, komt de 
schrijver tot de stelling dat het Duitse Jugend-
arrest in vergelijking met de Britse detention 
centres veel meer beantwoordt aan de afschrik-
kingstheorie. Verder poogt hij de hypothese 
te toetsen dat het Duitse Jugendarrest meer 
de klassieke feilen van een kortstondige 
detcntie vertoont dan het geval is bij de Engelse 
detention centres. Daarbij gaat hij uit van de 
resultaten van min of meer wetenschappellik 
onderioek. Aan het slot van zijn artikel gaat 
de schrijver in op de zowel in Engeland als 
Duitsland ontstane twijfel omtrent de effecti-
viteit van beide typen strafmaatregelen als een 



middel om jonge delinquenten af te schrikken 
van verdere criminele activiteiten. 
Met literatuuropgave. 

141 
Standish Bergman, H. Community service in 
England: an alternative to custodial sentence. 
Federal probation, 39e jrg., nr. 1, maart 1975, 
blz. 43-46 (U.S.A.). 

Sinds 1972 kent Engeland als afzonderlijke 
sanctie het deelnemen aan een programma van 
dienstverlening aan de gemeenschap. De schrijver 
zet uiteen, wat ditinhoudt. De dienstverlenende 
taak moet aan vier voorwaarden voldoen: 1) 
Het werk moet zinvol voor het individu en 
nuttig voor de gemeenschap zijn. 2) Het moet 
voor het individu bijdragen tot zijn persoon-
lijke ontwikkeling. 3) Na de beeindiging van 
de sancticperiode moet de mogelijkheid van 
continuering bestaan en 4) de delinquent 
moet zich bewuster worden van andermans 
behoeften. De schrijver schetst het type daders 
dat in aanmerking komt, en het soort werk-
zaamheden. De achterliggende filosofie van de 
sanctie is volgens hem, dat op deze wijze de 
voorwaarde jets aan de gemeenschap kan 
teruggeven, van wat hij haar ontnomen heeft. 
Een uitgebreidere weergave van dit artikel is te 
vinden op blz. 114. 

142 
Steenhuis, D.W. Een onderzoek naar het 
generaal-preventief effekt van de strafmaat 
rijden onder invloed. 
Delikt en delink went, 5e jrg., nr. 9, november 
1975, blz. 566-582 (N.). 

Met de uitwerking van drie groepen variabelen 
(persoonlijkheidsvariabelen, delictsvariabelen 
en sanctievariabelen) schetst de schrijver de 
inhoud van het begrip generale preventie. 
Hiermee geeft hij tevens een overzicht van wat 
hij gaat onderzoeken met betrekking tot het 
generaal-preventieve effect van de strafmaat 
bij het delict rijden onder invloed. Hij consta-
teert dat in het westen van het land in bijna 
drie6neenhalf maal zoveel gevallen als in het 
oosten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
wordt opgelegd voor dit delict. Vervolgens 
gaat hij na of in beide delen van het land de 
groep rijders onder invlocd in een bepaalde 
periode sterk in omvang verschilt. Wanneer 
meer generaal-preventief effect van een strenge-
re straf uitgaat, zou dit op deze manier moeten 
blijken. De beide groepen echtcr waren even 
groot. De schrijver geeft zelf cen aantal moge-
lijke verstoringen aan, die verhinderen dat men 
uit de vergelijking van deze twee grocpen een 
conclusie mag trekken ten aanzien van het 
generaal-preventicf effect. Hiertoc vergelijkt 
hij opnieuw, met gebruikmaking van dezelfde 
onderzoeksresultaten, twee andere groepen, 
en wel degenen die verwachten voor dit delict 
een gcvangenisstraf te krijgen naast degenen 

die dit niet verwachten. Ook hier bleek weer 
zeer weinig verschil in omvang tussen de beide 
groepen te bestaan. Zo komt de schrijver toch 
tot de conclusie, dat onder de huidige omstan-
digheden de strafmaat niet van invloed is op 
de hoogte van het bloedalcoholgehalte en 
derhalve generaal-preventief van geen belang. 
In aansluiting op deze conclusie maakt hij nog 
een aantal beleidsrelevante opmerkingen in 
verband met het strafbeleid ten aanzien van 
het rijden onder invloed. 
Met literatuuropgave. 

143 
-Veen, Th.W. van. November 1975. De ver-
scherping van de WVW. 
Delikt en delinkwent, Se jrg., nr. 9, november 
1975, blz. 549-551 (N.). 

Het overtreden van de regels van het verkeers-
recht wordt vaak met een straf gesanctioneerd. 
De schrijver vermeldt dat naast deze sancties 
echter ook maatregelen noodzakelijk zijn om 
de verkeersveiligheid te verzekeren. Volgens 
hem is een van de methoden om het gedrag te 
beinvloeden, de opsporing en berechting van 
verkeersdelicten. De basis voor een dergelijk 
optreden van politie en justitie is de wet van 
november 1974, waarmee men het besturen 
onder invloed van alcohol probeert terug te 
dringen. De schrijver geeft als inleiding een 
kort overzicht van de wegenverkeerswet aan de 
hand van de verschillende artikelen. 

Criminologie 

Zie ook excerpt nr. 142. 

144 
Bailey, W.C. Use of death penalty v. outrage at 
murder. 
Crime and delinquency, 22e jrg., nr. 1, januari 
1975, blz. 31-39 (U.S.A.). 

Glaser en Zeigler analyseerden drie verschillen-
de vcrklaringen voor het feit, dat moord in het 
algemeen het incest voorkomt in staten, waar 
ook de doodstraf het meest wordt toegepast. 
De schrijver onderzocht deze analyses van 
Glaser en Zeigler en concludeert dat ze aan 
ernstige methodologische tekortkomingen 
lijden. Noch hun gegevens noch door de schrijver 
toegevoegd materiaal zouden volgens hem 
mogen leiden tot dergelijke conclusies. 
Met literatuuropgave. 

145 
Bytheway, B. The statistical association 
between social class and self-reported delin-
quency. 
International journal of criminology and 
penology, 3c jrg., nr. 3, augustus 1975, blz. 
243-251 
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De schrijver gaat in op de discussie rend de aan-
of afwezigheid van eon verband tussen sociale 
klasse en het melding maken van eigen delin-
quent gedrag. Daartoe werden acht studies 
die dit verband bij opgroeiende jongens hebben 
onderzocht, nader bekeken. In drie studies 
werd tot afwezigheid van enig verband gecon-
dudeerd. Nadere analyse van de in deze studies 
vermelde tabellen toonde echter aan dat de 
conclusies gebaseerd waren op onjuiste statis-
tische technieken, en dat bij gebruik van meer 
geschikte technieken eon negatief verband 
bleek te bestaan tussen sociale klasse en het 
melding maken van eigen delinquent gedrag. 
De schrijver concludeert hieruit dat or, ten-
minste wat opgroeiende jongens betreft, 
duidelijke aanwijzingen zijn voor eon negatief 
verband tussen sociale Masse en het melden 
van eigen delinquent gedrag. Tot slot geeft de 
schrijver twee mogelijke redenen aan die het 
persistente geloof bij sommige criminologen 
dat dit verband afwezig is, kunnen verklaren. 
Als eerste oorzaak noemt hij het systematisch 
onvermeld laten van studies die eon negatief 
verband aantonen door deze criminologen. 
Verder wordt gewezen op het oneigenlijk 
gebruik van de zogenaamde nulhypothese in 
genoemde studies. 
Met literatuuropgave. 

146 
Candee, D. The moral psychology of Watergate. 
Journal of social issues, 31e jrg., nr. 2, 1975, 
blz. 183-192 (U.S.A.). 

ZoaIs het geval is met alto complexe maatschap-
pelijke gebeurtenissen, is Watergate slechts te 
verklaren wanneer men kijkt naar de inter-
actie tussen situationele kenmerken en de 
persoonlijkheidskenmerken van individuen. 
Gebruikmakend van Kohlbergs theorie over 
morele oordelen poogt de schrijver na to gaan in 
hoeverre Watergate past in het morele klimaat 
van Amerika. Van 370 college-studenten werd 
vastgesteld hoe hoog zij scoorden op Kohlbergs 
schaal lopend van 1 tot en met 6. Hoe hoger de 
score op deze schaal, des te meer iemand 
geneigd is oordelen over 'good' en `sleche los 
te koppelen van het effect van gedragingen, en 
intrinsieke waarden te erkennen. Het block dat 
diegenen met een score 3 of 4 het meer eens 
waren met de daden van betrokkenen in 
Watergate dan .studenten met een score van 5 
of hoger. 

147 
CockerM, LW., Probation effectiveness in 
Alberta. 
Canadian journal of criminology and correc-
tions, 17e jrg., nr. 4, oktober 1975, blz. 
284-291. 

De auteur beschrijft een evaluatie-onderzoek 
van het probationstelsel in Canada. Het recidi-
vecijfer van de delinquenten ward tijdens en 
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na de probation-periode gemeten. Tevens 
werden enkele kenmerken vastgesteld van de 
mcidivisten, teneinde na te gaan welke kansen 
de ondertoezichtgestelden lopen em te recidi-
veren. Definitieve conclusies konden niet 
getrokken worden, vanwege de vele met elkaar 
samenhangende variabelen, die volgens de 
schrijver in verder onderzoek uiteengerafeld 
moeten worden. 
Met literatuuropgave. 

148 
Datesman, S.K., en F.R. Scarpitti, Female 
delinquency and broken homes. A re-assessment 
Criminology an interdisciplinary journal, 
13e jrg., nr. I, mei 1975, blz. 33-55 (U.S.A.). 

Veel onderzoekingen tonen aan dat een onvol-
ledig gezin voor meisjes een belangrijker 
criminogene factor is dan voor jongens. In het 
in dit artikel beschreven onderzoek wordt 
nagegaan in hoeverre de aard van het delict in 
dit verband van belang is. Enkele van de 
resultaten zijn: onder de groep blanken die 
agressieve delicten tegen personen plegen 
komen meer vrouwen uit onvolledige gezinnen 
voor dan mannen. Het omgekeerde is echter 
het geval bij vermogensdelicten, gepleegd 
door negers. Verder blijkt dat vrouwen uit 
onvolledige gezinnen relatief veel delicten 
tegen de openbare orde plegen. De schrijvers 
concluderen dat deze en andere resultaten te 
verklaren zijn uit het feit dat bij de beoorde-
ling van gedrag van meisjes andere morele 
maatstaven worden aangelegd dan bij jongens 
met onder andere als gevolg meer aangiften 
bij sommige delicten. 
Met literatuuropgave. 

149 
Doerner, W.G. A regional analysis of homicide 
rates in the United States. 
Criminology an interdisciplinary journal, 
13e jrg., nr. 1, mei 1975, blz. 90-101 (U.S.A.). 

Reeds lang hebben criminologen zich gebogen 
over de vraag waarom de omvang van de 
criminaliteit pleats- en tijdgebonden is. In de 
inleiding van het artikel laat de schrijver enkele 
verklaringen de revue passeren. Centraal staat 
daarbij Gastill's 'Index of Southernness'. De 
opvattingen van Gastill worden gekritiseerd. 
Aan de hand van doorslagstatistieken van alle 
Amerikaanse staten en regio's binnen doze 
staten toont de schrijver aan dat Gastill's 
theorie aangepast mom worden. 
Met literatuuropgave. 

150 
Falconer, B. Villdtaktsbrottet. 
Svensk Juristtidning, 60e jrg., nr. 3, blz. 
161-207 (Z.). 

De schrijver is als gerechtelijk geneeskundige 
dikwlils geconfrontcerd geweest met het 



misdrijf verkrachting. Veel erover weet hij uit 
gesprekken met de aangeranden en de aan-
randers; de bewijsmoeilijkheden ter zitting 
zijn hem bekend en voorts de gevoerde discus-
sies tussen de politie-functionarissen en de 
juristen. Statistisch is opvallend het totaal 
aantal aangiften: in Zweden in 1967, 672 en 
het aantal veroordelingen: 95. De schrijver heeft 
in het bijzonder de jaren 1968 tot en met 
1970 bestudeerd, en wel voorzover het misdrijf 
was begaan in het politiedistrict Stockholm. 
Een honderdtal gevallen heeft hij nader geana-
lyseerd voor wat betreft tijd en plaats van 	- 
handeling, leeftijd en nationaliteit van de erbij 
betrokkenen en de sociale omstandigheden, 
waarin deze verkeren. Er komt een anti- 
climax naar voren: enerzijds de meer zelfstan-
dige en onafhankelijke positie van de vrouw 
door de mogelijkheid van het gebruik van 
anti-conceptionele middelen en anderzijds het 
sterk toegenomen aantal aangiften terzake van 
dit misdrijf; de laatste twintig jaar is dit bijna 
verdrievoudigd. 

151 
Hackett, J.M. Juvenile offenders in the 
community: some recent experiences in the 
United States. 
Howard journal of penology and crime 
prevention, 14e jrg., nr. 1, 1974, blz. 22-37 
(G.B.). 

Zowel in Massachusetts als in Florida worden 
op jeugdige delinquenten programma's toe-
gepast voor behandeling in de vrije maatschap-
pij. Het is volgens de schrijver interessant, 
deze met elkaar te vergelijken. Na uitvoerig 
de diverse programma's in beide staten 
kritisch te hebben besproken, concludeert 
hij dat er alle reden voor bestaat om op 
grotere schaal met dergelijke programma's te 
gaan werken. Het is een relatief goedkope 
methode en recidive wordt er beter door 
bestreden dan door de ouderwetse training-
schools. 
Met literatuuropgave. 
Een uitgebreidere weergave van dit artikel is te 
vinden op blz. 121. 

152 
Frank, J.E., en F.L. Faust. A conceptual 
framework for criminal justice planning. 
Criminology, 13e jrg., nr. 2, augustus 1975, 
blz. 271-296 (G.B.). 

De schrijvers presenteren een begrippenmodel 
voor de systematische analyse van het straf-
toemetingsbeleid. Zij onderzoeken de volgens 
hen belangrijkste aannames die nodig zijn om 
van het begrip beleidsplanning op het terrein 
van de straftoemeting gebruik te kunnen 
maken. Centraal in het analyse-schema staan 
een specificatie van de gevaarlijke kanten van 
het strafrechtelijk systeem en een uitwerking 
van de rol zoals de verschillende beleidsinstan- 

ties die spelen, dit in relatie tot de noodzaak 
van, de vraag naar en de gebruilcmaking van 
beleidsanalyses. 
Met literatuuropgave. 

153 
Hess, G.A., en D.A. Mariner. On the sociology 
of crime cartoons. 
International journal of criminology and 
penology, 3e jrg., nr. 3, augustus 1975, blz. 
253-265. 

Dit artikel betreft een voorlopig rapport van 
een onderzoek over misdaad-cartoons in de 
Verenigde Staten. Hierbij werd in 1972 
gedurende tweemaal twee weken een steek-
proef van 300 dagbladen en 75 tijdschriften 
onderzocht. Alle hierin voorkomende cartoons 
die betrekking hadden op misdaad of illegaal 
handelen werden aan een inhoudsanalyse 
onderworpen. Na eerst een beschouwing 
gegeven te hebben over de functies van cartoons 
in het algemeen en van misdaad-cartoons in 
het bijzonder, komen de schrijvers tot een 
zestal voorlopige hypothesen. Deze hypothesen 
komen onder andere hierop neer, dat misdaad-
cartoons machtige hulpmiddelen zijn om de 
mening van de uitgever omtrent misdaad weer 
te geven; dat misdaad-cartoons uitgaan van 
vastgewortelde theorieen en overtuigingen 
omtrent misdaad, ook al zijn deze reeds lang 
achterhaald en dat, om Lemert's onderscheid 
te gebruiken, misdaad-cartoons meer betrek-
king hebben op primaire dan op secundaire 
deviantie. 
Alle zes hypothesen worden uitvoerig gecom-
mentarieerd en van voorbeelden voorzien. 
Met literatuuropgave. 

154 
Jesness, C.F. The impact of behavior modification 
and transactional analysis on institution social 
climate. 
Journal of research in crime and delinquency, 
12e jrg., nr. 2, juli 1975, blz. 79-91 (U.S.A). 

De auteur doet verslag van een onderzoek dat hij 
verrichtte om de effecten te meten van een 

•tweetal experimentele resocialisatie-programma's 
op het sociale klitnaat in twee inrichtingen voor 
mannelijke delinquenten. In de ene inrichting 
werd gedragstherapie geihtroduceerd en in de 
andere de zogenaamde transactionele analyse. 
Om de verschillen in effect van de beide pro-
gramma's te meten paste de schrijver een keer 
een daartoe ontworpen schaal toe in de begin-
fase van het onderzoek, en deed dat nog een 

, keer twee jaar later. Hij constateert grote ver-
anderingen in de opvattingen der gedetineer-
den; vooral degenen die hadden deelgenomen 
aan het programma met transactionele analyse, 
blijken ieer positieve opvattingeri te hebben 
ontwikkeld, zowel ten opzichte van de 
gevangenisstraf als ten aanzien van het nut 
van het programma. 
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Klein, M.W., S.L. Rosensweig, en R. Bates. The 
ambiguous juvenile arrest. 
Criminology an interdisciplinary journal, 
13e jrg., nr. 1, mei 1975, Na. 78-89 (U.S.A.). 

Bij veel criminologisch onderzoek wordt 
volgens de schrijvers te weinig aandacht 
bestecd aan de onduidelijke wijze waarop 
bcgrippen als `arrestatie' gchanteerd worden, 
met name door de politie. Door middel van 
interviews, vragenlijsten en observaties gaan zij 
na op welke wijze het begrip 'juvenile arrest' 
in 49 politiebureaus gehanteerd worth. Er 
kwamen grote verschillen aan het licht; ver-
schillen die direct doorwerken in de statis-
tieken. De schrijvers achten het derhalve nodig 
dat de diverse voorschriften geharmoniseerd 
worden en beter op de praktijk afgestemd. 

156 
Kuys, J. 'Crimes of the powerful'. 
Kriminologcnkrant, nr. 19, oktober 1975, 
biz. 4-11 (N.). 

Van 9 tot 12 septembej 1975 is in Amsterdam 
de derde conferentie van de Europese groep 
voor de studie van afwijkend gedrag en sociale 
controle gehouden met als thema 'Crimes of 
the powerful'. De groep besloot tot het (voor-
lopig) aannemen van een marxistisch georien-
teerd manifest over zijn uitgangspunten. De 
Brit Stuart Hall sprak over de rot die de media 
spclen in het gehele proces van maatschappe-
lijkc good- of afIceuring van gedrag en over de • 
wijze waarop heersende instantics gebruik 
maken van de media om zichzelf te legitimeren. 
De West-Duitser Feest hield eon lezing over de 
aard van de juridische onderdrukking in zijn 
land. Eon Deens rapport behandelde verande-
ringenin machtsstructuren, veranderingen op 
sociaal-cultureel terrein en veranderingen in de 
strategicen van sociale controle. Een Noord-
tors rapport ging in op de schending van de 
rechten van de mens door Britse veiligheids-
diensten. Eon Hose bijdrage beschreef hoe 
strafwetgeving en nationale noodwetgeving 
tocgepast worden om de democratische rechten 
van de mensen in te perken en oin het functio-
neren van do parlementaire democratic to 
verzwakken. Eon Engels rapport handelde over 
cen theoretisch onderzock naar de begrippen 
macht en repressie, voornamelijk vanuit het 
oogpuni van de subjectieve wetenschappen. In 
eon Canadces blad werd gesteld dat in cen 
door klassen verdeelde samenleving de hoer-
sem& klassc zijn macht kan uitoefenen door 
legitimering van zijn daden of door repressie. 
Hesse stelde in zijn nota over 'Repressive 
crime' dat repressieve misdaden die illegale 
daden zijn, die gepleegd worden ter versterking 
of verdediging van bevoorrechte posities. 
speciaal die van macht on eigendom. Het 
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congres werd besloten met con lezing van 
Chambliss over Watergate-The political 
economy of crime and law'. De schrijvcr 
bcsluit zijn Niel-slag met enkele notities over dc 
betckenis van dit congres. 

• 

157 
Lindelius, R., en J. Saturn. Alcoholism and 
crime. A comparative study of three groups of 
alcoholics. 
Journal of studies on alcohol, 36e jrg., nr. 11, 
november 1975, biz. 1542-1547 (U.S.A.). 

De schrijvcrs onderzoeken de relatic tussen 
alcoholisme en misdaad en gebruiken hiervoor 
dric groepen alcoholisten: 1. (139 personen) — 
zijn vrijwillig naar eels psychiatrische inrichting 
gegaan; 2. (1021) — zijn opgenomen wegens 
acute psychische verschijnselen door excessief 
drinken en 3. (202) — daklow mannen. Uit eon 
vergelijking met de gewone bevolking bleek, 
dat onder de alcoholisten de ongetrouwde en 
gescheiden mannen oververtegenwoordigd zijn, 
vooral in groep 2 en 3. Uit het onderzoek 
blijkt dat de graad van geregistreerde criminali-
teit onder alcoholisten nauw gerelateerd is aan 
hun sociale situatie, dat als men uitgaat van 
diegenen die al crimineel waren, de ml van het 
alcoholisme overweldigend is, dat als men 
uitgaat van de alcoholisten, een relaticf groot 
aantal niet is geregistreerd voor crimineel 
gedrag, dat voor eon groot aantal de criminali-
teit is begonnen op cen leeftijd waarop alcoho-
lisme niet als eon causale factor gezien kan 
worrier', dat net als onder de gewonc bevolking 
vermogenscriminaliteit het meest voorkomt, 
dat in groep 2 en 3 geweldsmisdrijven frequent 
voorkomen maar zelden ernstige misdrijven als 
doodslag on dergelijke en dat de gerechtelijke 
sancties, onder meer gezien de hogc graad van 
recidive, tamelijk mild zijn. 

158 
Lissenberg, E. Ilet A'riminologies Instituut van 
de Rijksuniversiteit Leiden. 
Nederlands tijdschrift voor criminologie, 
I7e jrg., nr. 5, oktober 1975, blz. 205-207. 

De schrijfster vermeldt het vertrek begin 1976 
van professor Nagel van het Criminologiscb 
Instituut to Leiden.Nadien hoopt Nagel eon 
19-delis boekwerk to public:nen, oen staalkaart 
van de criminologic, dat nict bedoeld zal zijn 
als handbook. Helaas, meent de schrijfster, 
want iedereen is het er over eons dat or dringend 
behoefte bestaat aan con nieuwe Nederlandse 
inleiding in de criminologic. Door het vertrek 
van Nagel bevindt het instituut zich in een 
overgangsfase, waardoor enige vragen ter dis-
cussie staan. Zo onder meer, of het wel zinvol 
is criminologie als `vrij doctoraal' binnen de 
rechtenfaculteit to handhaven en zo ja, in 
welke vorm. Hier* geeft de schrijfstcr con 



beeld van de positie van de Leidse student in 
de criminologie en zijn motivatie tot keuze 
van dit vak. Dikwijls sluit deze motivatie niet 
aan bij de bedoelingen van het criminologie- 
onderwijs. Ook de studie zelf en het onderwijs-
pakket bespreekt zij en de vraag doet zich 
daarbij voor of, en zo ja hoe, criminologie als 
hoofdvak moet worden gehandhaafd. 

159 
Monahan, J., en L. Cummings. Social policy 
implications of the inability to predict violence. 
Journal of social issues, 31e jrg., nr. 2, 1975, 
blz. 153-164 (U.S.A.). 

Strafrechtelijk beleid en beleid op het terrein 
van de geestelijke gezondheidszorg zijn geba-
seerd op de veronderstelling dat psychologen 
en psychiaters in staat zijn te voorspellen of 
iemand zich agressief zal gedragen. De litera-
tuur laat zien dat de kans dat iemand geweld 
zal gaan gebruiken vrijwel altijd door iedereen 
overschat wordt. Deze constatering heeft 
belangrijke consequenties voor het straftoe-
metingsbeleid. Veel personen worden onnodig 
en te lang vastgezet op basis van de ongefun-
deerde verwachting dat zij (weer) agressieve 
delicten zullen plegen. 
Met literatuuropgave. 

160 
Praag, C.S; van. Molukse jongeren in botsing 
met de Nederlandse maatschappij; de gevolgen 
van een beleid. 
Beleid en maatschappij, 2e jrg., nr. 12, decem-
ber 1975, blz. 342-348 (N.). 

Na de beeindiging van de diepgaande overheids-
bemoeiing met de in 1951 gefmmigreerde 
Molukkers, worden de statistische gegevens 
over hoe het hen vergaat steeds onnauwkeuriger. 
De schrijver gaat in op een onlangs verschenen 
artikel van VanAmersfoort en Biervliet, die de 
criminaliteit van onder meer de Molukkers 
hebben behandeld. Hij is het niet eens met de 
wijze waarop deze schrijvers de criminaliteit 
van deze bevolkingsgroep relativeren. Hij komt 
tot de conclusie dat in 1972 niet minder dan 
10 procent van de Molukse jongens met de 
rechter in aanraking is gekomen. Ook de meer- 
derjarige Molukkers vertonen verhoudingsgewijs 
een hogere criminaliteit dan de Nederlanders en 
de Molukse criminaliteit blijkt van ernstiger 
aard. De vraag is of, en zo ja, tot op welkc 
hoogte deze criminaliteit politick geinspireerd 
is. Minder dan de helft van de op Molukkers 
betrekking hebbende vonnissen die in 1974 de 
krant haalden konden in verband \vorden ge-
bracht met politick gemotivcerde delicten. Een 
hoog non-politick criminaliteitscijfer blijft te 
verklaren naast de politicke agressie. De R.M.S.- 
ideologic heeft volgcns de schrijver het sociaal 
isolement van de Molukkers bevorderd. Veel 
wijst crop dat het isolement waarin de M oluk-
kers op eigen aandrang en met Nederlandse 

mcdewerking terecht zijn gekomen, kortom, 
het ontbreken van voldoende contacten met 
de Nederlandse samenleving, van meer invloed 
is op de kansen van de jongeren dan de binnen 
deze contacten geuite vooroordelen, waarvan 
men het bestaan niet behoeft te ontkennen. 
Met literatuuropgave. 

161 
Prins, H. Psychiatric services and the 
magistrates' and juvenile courts. 
British journal of criminology, 15e jrg., nr. 4, 
oktober 1975, blz. 315-331. 

Middels een schriftelijke enquete heeft de 
schrijver opinies over psychiatrische adviezen en 
hulp verzameld. Hierbij werden probation 
officers en leden van de rechterlijke macht 
ondervraagd. Enkele van de resultaten zijn: 
probation officers denken dat rechtbanken 
vooral psychiatrische adviezen inwinnen 
wanneer de verdachte reeds eerder behandeld 
is door een psychiater. De rechters daaren-
tegen leggen meer de nadruk op het gedrag 
tijdens de zitting. Beide groepen zijn het er 
over eens dat vooral zij die seksuele- en drug-
delicten pleegden, onderzocht moeten worden. 
In het algemeen kwamen de rol- en statusver-
schillen tussen de twee groepen ondervraagden 
overeen met de antwoorden op de gestelde 
vragen. Dit onderzoek toont volgens de 
schrijver de wenselijkheid aan van verbetcring 
van de opleiding van rechters. 
Met literatuuropgave. 

162 
Reed, J.P., en R.S. Reed. Doctor, lawyer, 
Indian chief: old rhymes and new on white 
collar crime. 
International journal of criminology and 
penology, 3e jrg., nr. 3, augustus 1975, blz. 
279-293. 

De schrijvers hebben een onderzoek gedaan 
naar de reactie op witte-boorden-criminaliteit 
onder 305 Amerikaanse sociologie-studenten. 
Daartoe werd hen een gestandaardiseerde 
vragenlijst voorgelegd, waarin geinformeerd 
werd naar hun kennis van witte-boorden-
criminaliteit, het beeld dat zij hadden van 
iemand die zich daar schuldig aan nnaaktc, de 
sancties die zij noodzakelijk achtten voor 
verschillende soorten witte-boorden-criminali-
teit en de sociale afstand die zij tot deze 
criminelen ervaarden. Om een vergelijking te 
kunnen trekken tussen hun reactie op gewone 
en witte-boorden-criminaliteit, werden alle 
vragen ook gesteld ten aanzien van gewone 
misdadigers en gewone criminaliteit. De resul-
taten gaven aan dat weinig bekendheid bestond 
met het verschijnsel witte-boorden-criminali-
teit. Vcrder lileek dat de witte-boorden-
crimineel zich in de ogen van de studenten 
nauwelijks onderschcidde van de doorsnee-
burger. Dit in tegenstelling tot de gewone 
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misdadiger. De sociale afstand tot de gewone • 
misdadiger werd als aanmerkelijk grater 
ervaren dan die tot de witte-boorden-crimineel. 
Wat de sancties voor witte-boorden criminali-
teit betreft bestond geen eensgezindheid 
onder de respondenten. In dit opzicht waren 
de reacties van de studenten sterk afhankelijk 
van hun demografische achtergrondkenmerken. 
Met literatuuropgave. 

163 
Buller, S. van. De beroepspraktijk van de 
criminoloog nader bekeken. 
Kriminologen krant, nr. 20, december 1975, 
blz. 2-5 (N.). 

De beroepsrol van de afgestudeerde criminp-
loog is volgens de schrijver nog steeds erg 
onduidelijk. Hi] acht dit niet verwonderlijk, 
daar tot nu toe nog maar weinig afgestudeer-
den de universiteiten als criminoloog verlieten. 
Samen met Steenstra van het Criminologisch 
Instituut van de VU., waaraan de schrijver ook 
self verbonden is, Meld hi] eon enquete 
onder personen, werkzaam in voor crimino-
logen intcressante functies. In het kort geeft 
hij weer wat de beide onderzoekers aan de 
weet zijn gekomen. 

164 
Tennent, G., en D. Gath. Bright delinquents. 
A three -year follow-up study. 
British journal of criminology, 15e jrg., nr. 4, 
oktober 1975, blz. 386-390. 

Ondanks het feit dat veel onderzoek is ver-
richt naar de relatie tussen intelligentie en 
eriminaliteit, is er nog weinig bekend over de 
kenmerken van seer Intelligente kinderen die 
delinquent worden. In het bier beschreven 
onderzoek is nagcgaan in hoeverre de recidive 
van cell groep van vijftig Intelligente detin-
quente jongens over een periode van drie jaar 
afweek van die van een groep van vijftig 
delinquente jongens met een gemiddelde 
intelligentie. Deze groep was qua leeftijd. 
etnische achtergrond en delict gelijk aan de 
andere groep. Net  bleek dat er geen verschillen 
van enige betekenis naar voren kwamen. 
Met literatuuropgave. 

165 
Willick, D.H., G. Gehlker en A. McFarland 
Watts. Social class as a factor affecting 
judicial disposition. Defendants charged with 
criminal homosexual acts. 
Criminology an interdisciplinary journal, 
13e jrg., nr. 1, mei 1975, blz. 57-77 (U.S.A.). 

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven 
waarbij 4e conclusie van Farrell (1971) wordt 
getoetst. In het onderzoek van Farrell bleek 
dat personen met een !age sociaal-economische 
status strenger gestraft werden voor bet plegen 
van verboden homoseksuele handelingcn dan 
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personen met een hogere status. Van 490 
volwassenen die in het begin van de jaren 
zestig in Los Angeles warden veroordeeld, 
werd de sociaal-economische status, de aard 
van het delict en de sanctie vastgesteld en 
vergeleken. Het bleek dat de zwaarte van de 
sanctie nict samenhing met de socio-econo-
mische status. Aan het slot van het artikel 
bespreken de schrijvcrs enkele modellen ter 
verklaring van het straftoemetingsbeleid. 
Met literatuuropgave. 

Ge va ngeniswe z en 

Zie ook de excerpten nr. 151 en nr. 154. 

166 
Colardyn, M. La probMmatique de la peine 
privative de liberte au niveau de la personne et 
du travail en detention. 
Bulletin de Padministration penitentiaire, 
29e jrg., nr. 3, mei-juni 1975, blz. 177-193 (B.). 

Mede aan de hand van de betreffende bepalin-
gen in diverse internationale overeenkomsten 
vergelijkt de schrijver de juridischc positie van 
hen die gevangenisarbeid verrichten met die 
van de werknemer in de vrije maatschappij. 
Gevangenisarbeid is niet het resultaat van een 
vrijwillig gesloten arbeidsovereenkomst maar 
vloeit voort uit strafrechtelijke voorschriften. 
De gevangenisarbeider valt buiten de sociale 
voorzieningen en hij krijgt zijn geld pas als hi] 
wordt ontslagen. De schrijver vindt, dat als men 
de vrijheidsstraf wil blijven hanteren, men die 
dan dusdanig tenuitvoer moet leggen, dat de 
omstandigheden in de inrichtingen — oak waar 
het de arbeid betreft — saved mogelijk moeten 
lijken op die buiten de muren. Aileen dan kan 
de vrijheidsstraf voor de gedetincerden zinvol 
en acceptabel warden. 

167 
Heim, R.B., I. Marks, en H. Babies. Operation 
new concept: prison inmates as youth authority 
staff aides. 
Federal Probation, 39e jrg., nr. 3, september 
1975, blz. 47-50 (U.S.A.). 

De auteurs beschrnven hoe eon zorgvuldig 
uitgekozen groepje volwassen gedetineerden 
kan fungeren als assistenten van de star in eon 
jeugdgevangenis. Dit groepjc doet dienst als 
tekentherapeuten, on twikkelt en vocrt 
programma's uit en voorkomt en beteugelt 
rustverstoringen. De mogelijkc rolconflicten 
van de hetrokkenen warden beschreven. Som. 
mige van hen zocken na de detentie werk als 
jeugdtherapeut, om hun belangstelling in het 
helpen van jeugdige delinquen ten te behouden. 

168 
Keating, J.M., en R.C. Kolze. An inmate 
grievance mechanism: from design to practice. 



Federal Probation, 39e jrg., nr. 3, september 
1975, blz. 42-46 (U.S.A.). 

De schrijvers zetten uiteen aan welke eisen een 
procedure moet voldoen voor het uiten en op 
billijke wijze oplossen van klachten en grieven 
van gedetineerden. De volgende elementen 
werden als het meest essentiele aangemerkt: 
1) de staf en de gedetineerden moeten partici- 
peren in het ontwerpen en het invoeren van de 
procedure en 2) cr moet een onafhankelijke 
behandeling komen van de grieven door een 
pro fessionele arbitragecommissie. 

169 
Ponti, G., en E. Sacchi. Utilizzazione di nuove 
tecniche di addestramento manageriale per la 
preparazione del personale dirigente degli 
instituti penitenziari. (Het gebruik van nieuwe 
techniekcn om zich te bekwamen als manager 
bij de opleiding van leidinggevcnd personeel 
in strafinrichtingen). 
Rassegna di studi penitenziari, 25e jrg., nr. 5, 
september/oktober 1975, blz. 775-793 (1.). 

Hoewel het leidinggevend personeel in 
gevangenissen zeker niet over de hele linie te 
vergelijken is met dat in handel en industrie, 
zijn er overeenkomsten aan te wijzen: beide 
categorieen streven naar maximale kwaliteit 
en efficiency. Bovendien heeft ook de leiding 
in een gevangenis autoriteit uit te oefenen en 
te handhaven, hetgecn meestal niet zonder 
problemen verloopt. De schrijvers vinden, dat 
de overheid het leidinggevend gevangenis-
personeel evenzeer voor deze taak zou moeten 
trainen en geregeld bijscholen als handel en 
industrie dat doen met hun mahagers. Direc-
teuren van gevangenissen vormen echter een 
onderdeel van een bureaucratische structuur, 
en dat is nooit een soepel en open geheel. De 
auteurs beschrijven hoe ook in het management 
van bedrijven veel veranderd is: nu behoort 
het tot de taak van de leiding daarvan, de 
fabrick of de organ isatie voor de medewerkers 
tot een menselijk bedrijf te maken waarin 
alien participeren. Dit vereist wel degelijk ecn 
zeer speciale scholing, die vooral gericht moct 
zijn op het motiveren van de medewerkers 
en die een grondige kennis van individueel en 
groepsgedrag van mensen dient bij te breneen; 
belangrijk is vooral de persoon van de (aan-
staande) manager zelf. Ook een gevangenis-
directcur moct binnen een organisatie leiding 
geven aan diverse categoricen mensen. Het is 
voor hem echter heel moeilijk uit het oude 
rolpatroon te stappen, omdat hij bij die stap 
alle zekerheid verliest. Er zal een nieuwe gene-
ra tie gevangenis-directeuren moeten \vorden 
gevormd, volgens dezelfde principcs als waar-
mee men managers in het bedriffsleven cen 
technisch-professionele en een psycho-sociolo-
gische training geeft. lemand die op den 
‘vijze is gevormd, kan in zijn organisatie die 
vorming weer doorgeven min anderen, vooral 

wat betreft het hanteren van intermenselijke 
relaties. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

Zie ook excerpt nr. 167. 

170 
JongIcind, G. Kanttekening bij een 5-jarig 
experiment in het jeugdhuis van bewaring 'de 
Sprang'. 
Balans, 6e jrg., nr. 8, september 1975, blz. 
1-5 (N.). 

De schrijver behandelt de aanvankelijke uitgangs-
punten van het experiment en de evolutie 
daarvan. Eerst komen het werkklimaat en het 
leefklimaat aan de orde. Vervolgens de doel-
stelling: gekozen werd voor een systeem met 
mogelijkheden, binnen de beperkingen van de 
bewaring, om een aanbod tot hulpvcrlening te 
doen aan de ingeslotenen. Om deze doelstel- 
ling uit te werken hield de schrijver zich bezig 
met het verzamelen van gegevens om de doel-
stelling te kunnen toetsen, met de selectie van 
de ingeslotenen, de organisatie van de arbeid 
en met de soort arbeid die verricht kan worden. 
Het systeem blijkt bijzonder personeelsinten-
sief. Het vraagt niet alleen continuiteit naar 
anderc inrichtingen maar ook naar de reclas-
scring toe. Omdat ingrijpende veranderingen 
in een inrichting spannings- en conflictsituaties 
van velerlei aard opleveren, pleit de schrijver 
vanuit de crvaring in `de Sprang', voor deskun-
dige begelciding van die veranderingsprocessen. 
De resultaten ervan zijn naar zijn idee het 
trotseren van die moeilijkheden waard. 

Psychiatrische zorg 

Zie ook excerpt nr. 161. 

171 
Rotenberg, M. Self-labeling theory: preliminary 
findings among mental patients. 
British journal of criminology, 15e jrg., nr. 4, 
oktober 1975, blz. 360-375. 

In dit artikel wordt een aanvulling gegeven op 
de labelingtheorie. De schrijver onderscheidt een 
viertal niveaus van 'self-labeling'. Deze indeling 
‘vordt toegepast in een onderzoek onder 
psychiatrische patienten in Israel. Het bleek 
dat culturele iferschillen een rol spelen bij het 
'self-labeling' proccs. Na verloop van tijd 
echter bij voortdurendc psychiatrische behan-
deling verdwijnen dezc verschillen. 
Met literatuuropgave. 
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Kinderbescherming 

172 
Angenent, H.L.W. Jeugdwelzijn en kinder-
bescherming: de `Startnota jeugdwelzijns-
beleid' van de gemengde interdepartementale 
werkgroep jeugdwelzijnsbeleid. 
Nedcrlands tijdschrift voor criminologic, 
17e jrg., nr. 5, oktober 1975, blz. 208-213. 

Op het jeugdbeleid van de overheid bestaat 
volgens de schrijvcr nogal wat kritiek. Ondcr 
moor is door velen gewezen op het felt dat 
verschillende mini steries eon van elkaar af-
wijkend beleid voeren, dat bovendien to 
autoritair is en wereldvreemd. Reeds jaren 
zouden velen de kinderbescherming los willen 
maken van het Ministeric van Justitie on 
plaatsen in het geheel van het jeugdwelzijns-
work. Het lijkt de schrijvcr daarom gcen slechte 
gedachtc dater een interdepartementale work-
groep in het leven is geroepen, die zich over 
het jeugdwelzijnsbeleid moct buigen. De eerste 
nota hoof t tot doel de taak van de werkgrocp 
uiteen to zetten en de richting die ze denkt 
to gaan toe to lichten. De werkgroep vocrt 
eon theoretisch model in, waarbij zij drie 
sectoren in het jeugdbeleid onderscheidt: het 
welzijnsbeleid, het welzijnswerk on het hulp-
verleningswerk. De werkgroep wil het 
zwaartcpunt van haar activiteiten leggen bij 
doze derde sector, de hulpverlening, die zich in 
concreto richt tot die individuen on groepen 
die het niet hcbben weten to rooien. Zij komt 
bier tot eon hole waslijst van knelpunten. Hoe-
wel de schrnver doze startnota eon oppervlak-
kige weergave en samenvatting vindt van 
ideeen die ook reeds door anderen to berde 
zijn gebracht, concludeert hij dat het toch 
een duidelijk en nuttig stuk geworden is, waar-
uit cen open en positieve opstelling blijkt. Hij 
sprcekt daarom de wens uit dat de werkgroep 
met haar frisse nota eon betere toekomst 
beschoren zal zijn dan de vole nota's on discus-
siestukken, die betreffende het welzijnswerk 
steeds geproduceerd worden, maar waarbij 
naar zijn mening slechts geredckavel on niets 
concreets nit de bus komt. 

Politie 

Ooijen, D. van. Meningen ran Nederlandse 
politiechefs over rechtsbijstand aan verdachten. 
Het tijdschrift voor de politic, 370 jrg., or. 11, 
november 1975, blz. 377-389 (N.). 

Aan de politiechefs van rijks- en gemeente, 
politic is middels een enquetc gevraagd vat zij 
vonden van de vroegtijdige rechtsbijstand aan 
verdachten, die per 1 januari 1974 wettelijk 
mogclijk word. Uit de antwoorden concludeert 
de schrijver dat bijna alle politiechefs de 
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regcling hebben geacceptcerd. Dat 52,2 procent 
van de ondervraagden neutraal reageerdc en 
zelfs 45,6 proccnt positief, geeft reden om 
aan to nemen dat de Nederlandse politiechef 
weinig moeite heeft met de vroegtijdige rechts-
bijstand aan in verzekeringgestelden. Meer dan 
94 procent mecnt dat het contact tusscn 
advocatuur en politic neutraal of plezierig is. 
De jongere politie-ambtenaren accepteren de 
regeling gemakkelijker dan de ouderen. De 
Nederlandse politiechefs wijzen de aanwezig-
heid van eon advocaat bij het politieverhoor in 
bet algemeen af. Ruim 35 procent van de chefs 
acht het contact dat de advocaat met de ver-
dachte kan hebben nauwelijks nuttig of zelfs 
van goon enkel nut. De wetswijziging blijkt , 
niet negatief to hebben gewerkt op de betrok-
kenheid van de opsporingsambtcnaar bij zijn 
werk. In ongevecr de helft van het aantal 
gevallen is de advocaat binnen zes uur op het 
politiebureau. Het artikel besluit met eon 
beschouwing over de betrouwbaarheid van de 
enquate. De statistische bewerkingen zijn van 
R. L. Bergsma. 
Met tabellenbijlage. 

174 
Raymond, J.S., LS. Miller, en J. Sensenig. A 
source of potential social conflict: police 
versus addict value structures. 
International journal of criminology and 
penology, 3e jrg., nr. 3, augustus 1975, blz. 
267-278. 

Uitgaande van de thcorie dat antagonismen on 
conflicten tussen grocpen voor eon belangrijk 
deel to herleiden zijn tot verschillen in waarden, 
hebben de schrijvers de waarde-structuren van 
politie-agenten on drug-gebruikers in de 
Verenigde Staten onderzocht. Daartoe werd 
aan 291 drug-gebruikers on 153 politie- 
agenten eon lijst met 36 waarden voorgelegd 
met de opdracht doze in volgorde van belang-
rijkheid to rangschikken. Naast eon aantal 
overeenkomsten werden ook verscheidene 
significante verschillen in waarde-oriontatie 
geconstateerd. In hun analyse van de onder-
zoeksresultaten stellen de schruvers dat deze 
verschillen voor eon deel to verklaren zijn uit 
het felt dat politie-agenten en drug-gebruikers 
verschillende rollen in de samenleving ver-
vullen: de politic-agenten als vertegenwoordi-
gers van de algemeen aanvaarde maatschappe-
lijke normen on de drug-gebruikers als een 
speciale groep devianten. Daarnaast zijn or 
versehillen die niet herleid kunnen worden tot 
verschillende rolverwachtingen. Het zijn doze 
verschillen, aldus de schrijvers, die het bestaande 
rolconflict tussen politie-agenten en drug-
gebruikers kunnen versterken. 
Met literatuuropgave. 

175 
Stebbins, R.A., on C. Flynn. Police definitions 
of the situation: evaluation of a diploma 



program in law enforcement and community 
relations. 
Canadian journal of criminology and corrections, 
17e jrg., nr. 4, oktobcr 1975, blz. 326-333. 

De auteurs beschrijven het effect van een cursus 
voor politie-agenten in opleiding. De cursus 
was erop gericht een goede relatie te bevorderen 
tussen de politic-agent en de burgers, met wie 
hij in contact trcedt. Bij de cvaluatie van de 
cursus werd nagegaan of de deelnemers het 
gcdrag van de burgers na .de  cursus anders 
beoordeelden dan daarvoOr. Enkele veranderin-
gen werden geconstateerd. 
Met literatuuropgave. 

176 
Sykes, R.E., en J.P. Clark. A theory of deference 
exchange in police- civilian encounters. 
American journal of sociology, 81e jrg., nr. 3, 
november 1975, blz. 584-600. 

Uitgaande van cen normatieve en wederkerige 
benadering van het contact dat de politie met 
de burger heeft, komt de schrijver tot een 
theorie die gebaseerd is op de uitwisseling van 
wederzijdse achting. De benadering wijkt af 
van vele voorgaande studies, doordat de 
schrijver het politiegedrag niet verklaart met 
psychologische argumenten. Als redenen voor 
deze benadering wijst hij op het feit, dat de 
politieman niet anders is 42.1icen gewone 
burger, dat het werk van de politic niet zo 
gevaarlijk is als wel wordt gedacht en dat het 
grootste deel van het werk van een politieman 
vorm krijgt in de relatie tot de burger. Daarom 
moet het gedrag van de politic worden ver-
klaard met gebruikmaking van de regels die de 
relatie tussen de politic en de burger bepalen 
en die aan hen beiden bekend zijn. Een van 
deze regels is de zogenaamde a-symmetrische 
statusnorm. De politieman handelt in zijn 
contact met de burger ten gevolge van zijn 
beroepsrol vanuit ecn hogere status. De schrijver 
komt na een onderzoek van zijn hypothesen 
tot de conclusie, dat de a-symmetrische status-
norm het verloop van de wederzijdse uitwisseling 
van achting en waardering, en daarmce het 
gedrag van de politic, in belangrijke mate 
bepaalt. 
Met literatuuropgave. 

177 
Vonhoff, H.L.J. De rolverdeling tussen bestuur 
en politie met betrekking tot het maatschappe-
lijk gebeuren. 
Algemeen politieblad, 1240 jrg., nr. 24, 

• 22 november 1975, blz. 579-583 (N.). 

De genocmde rolverdeling kan volgens de 
schrfiver slechts cen momentopname bevatten 
omdat de maatschappij voortdurend verandert, 
waarbij een verschuiving plaatsvindt van ape 
maatschappelijke relaties. Er is thans cen ver-
andering van heersen mar leiden. Onze samen- 

leving is gegrocid naar een situatie war oude 
vertrouwde normen spectaculair zijn door-
broken. Men moet rekening houden met 
mensen die kritisch zijn ingesteld. Actie-
groepen, aanvankelijk verketterd en genegeerd, 
werden steeds groter en ludieker. Men wil 
inspraak. Daar de overheidsadministratie hierop 
vaak traag reageert ontstaat er een spannings-
veld tussen burger en overheid. Daarin moet de 
politic ineens een geheel eigen rol gaan ver-
vullen, die vroeger eenvoudiger was: de politie 
handhaafde eenvoudigweg het bestuurlijke 
standpunt, en dwong dat zonodig heel erg fors 
af. Het handhaven van de openbare orde gaat 
thans over in een gesprek met de burgerij en 
soms nog verder in een vorm van onderhande-
len. pit is een positief gevolg van het feit dat de 
politie direct geconfronteerd wordt met de 
burger en diens verlangens. Aan deze rolver-
schuiving bij het uitoefenen van de politictaak 
zijn risico's verbonden. Zulk politieoptreden 
zal alleen goed functioneren als er een heel 
open en direct contact bestaat tussen burgerij 
en politie, maar vooral tussen politie en 
bestuur. Er mogen geen toezeggingen gedaan 
worden, die niet waargemaakt kunnen worden. 
De schrijver werkt vervolgens uit hoe dit in de 
praktijk gerealiseerd kan worden en meent dat 
dit onderwerp bijzondere aandacht verdient 
daar volgens hem de directe confrontatie in de 
toekomst frequenter zal vOarkomen en dieper 
zal insnijden. 

Drugs 

Zie ook excerpt nr. 174 

Roorda, P.A. Behandeling van verslaafden aan 
opiaten in een Huis van Bewaring. 
Proces, 54e jrg., nr. 10, oktober 1975, blz. 
215-224 (N.). 

De schrijver bespreekt de behandeling van ver-
slaafden aan opiaten in het Huis van Bewaring 
te Haarlem, waar hij gestichtsarts is. De ge-
bruikers van andere drugs laat hij hierbij 
buiten beschouwing daar deze geen specifieke 
problcmen veroorzaken. Moeilijkheden immers 
bij de verpleging van verslaafden aan opiaten 
— sinds 1972 gecn morfinc of opium, maar 
heroine — zijn de onthoudingsverschijnselen en 
wat daarmee samenhangt. In tegenstelling tot 
Mulder, die pleitte voor een speciaal instituut 
voor alle delinquente drugpatienten, meent 
Roorda dat de behandelingsmogelijkheden in 
een gewoon Huis van Bewaring redelijk goed 
zijn. Problemen bij het vaststellen van een 
bchandelingsmethode zijn ondcr rncer de 
onbekendheid van de duur van de detentie en 
het gebrek aan literatuur over de behandcling 
van drugpatienten tijdens de detentie. Ervaringen 
in de vrije buitenwereld opgedaan zijn nauwe-
lijks bruikbaar: vrfiwilligheid en sterke moti- 
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vatic tot het ondergaan van een behandeling 
(essentieel voor het succes daarvan) ontbreken 
in eon Huis van Bewaring. Juist het ontbreken 
van deze vrije wit block een bezwaar bij de 
aanvankelijk gevolgde behandelingswhze door 
algehele onthouding. Weer vrij, hervatte de 
patient onmiddellijk het druggebruik. De thans, 
sinds 1972 gevolgde methode voor behandeling 
met het vervangende middel methadon biedt 
het voordeel dat in overleg met de patient de 
dosis van dit middcl steeds verminderd kan 
worden. De patient heeft volledige inspraak in 
het behandelingsplan en op deze wijze is or 
sprake van eigen wit en eigen prestatie. 

179 
Smart, R.G. Recent studies of the validity and 
reliability of self-reported drug use, 1970-1974. 
Canadian journal of criminology and correc-
tions, 17c jrg., nr. 4, oktober 1975, blz. 
326-333. 

De schrijver bespreekt enkele recente onder-
zoekingen die tot doel hadden de betrouw-
baarheid en de validiteit van zelf-gerappor-
teerd druggcbruik na te gaan. Hij trekt de 
conclusie dat er niet veel onderzoek is naar de 
betrouwbaarheid. De weinige informatie die 
wet beschikbaar is wijst echter op een grate 
betrouwbaarheid. Er zijn verschillende 
onderzoekingen verricht naar de validiteit van 
dit soort druggebruik. Doze wijzen op eon grote 
validiteit. Er is volgens de schrijvcr nog ander-
zoek vereist naar het effect van de 'cinder-
reporting', dat is het opgeven van cen to lage 
hoeveelheid druggebruik door de betrokkenen. 
Met literatuuropgave. 
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