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Enige theoretische 
beschouwingen 
over afschrikking* 

De laatste tijd is om te beginnen door 
laboratoriumonderzoek aangetoond dat 
straf onder bepaalde omstandigheden 
het gedrag doeltreffend en efficient kan 
beInvloeden, en is verder in tamelijk 
verfijnd onderzoek aannemelijk gemaakt 
dat wettelijke sancties vaak een belang-
rijke rol spelen bij het voorkomen van 
crimineel gedrag. Onderwerp van verder 
onderzoek moet nu zijn onder welke 
voorwaarden sancties crimineel gedrag 
kunnen voorkomen. In dit artikel 
worden enige hypothesen ontwikkeld 
die een leidraad bij dat onderzoek 
zouden kunnen vormen. 
Afschrikkingstheorieen gaan er gewoon-
lijk van uit dat de mens tevoren de 
kosten en baten van de voorgenomen 
daad schat en die theorieen proberen na 
te gaan onder welke voorwaarden de 
subjectief gewaardeerde kans op straf 

* Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Deterrence: some theoretical considerations. 

'In: Law and society review, 9e jrg., nr. 3, 
voorjaar 1975, blz. 497-513. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt 
nr. 230. 

door Michael R. Geerken en Walter B. 
Gove 

voldoende opweegt tegen de geschatte 
winst van een daad om die daad te 
voorkomen..Onderzoeken op dit terrein 
brengen meestal totale criminaliteits-
cijfers voor bepaalde populaties in 
verband met totaal opgelegde sancties en 
vertellen. ons weinig over wat zich op 
individueel niveau afspeelt. Nu heeft 
dezelfde kans op straf niet op alle 
individuen dezelfde invloed. Een van de 
redenen hiervoor is dat de geschatte 
baten zullen varieren (bijvoorbeeld 
f 100,— stelen levert voor een arm man 
meer op dan voor een rijke). Een andere 
reden is dat niet iedereen de kans op 
straf juist calculeert. Aanhangers van de ' 
afschrikkingstheorie erkennen meestal 
dat van de subjectief gewaardeerde kans 
op straf en strengheid daarvan een 
directere invloed uitgaat dan van de 
echte kans en strengheid. Maar we weten 
erg weinig over 1) de verhouding tussen 
echte en gewaardeerde kans en 2) de 
relatie tussen geschatte kans en gedrag. . 	_ . 
Wij geloven dat afschrikking meer 
bekeken moet worden als een mecha-
nisme van informatieoverdracht dan 
eenvoudigweg als een sanctiesysteem. 
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Aileen een analyse van alle informatie-
bronnen over kans op en strengheid van 
de straf en hun relatie tot sociale 
omgeving, criminaliteitscijfers en de 
echte kans en strengheid zal ons in staat 
stellen te begrijpen hoe het verband 
tussen straf en criminaliteit in een echte 
samenleving werkt. 
Wij definieren een afschrikkingssyteem 
als een communicatiemechanisme dat 
aan een potentiele delinquent tracht 
mee te.delen dat: 
1) bij het plegen van een strafbaar feit 
de kans op ontdekking hoog is; 
2) na ontdekking de kans op opsporing, 
veroordeling en straf hoog is; 
3) de strengheid van de straf meer dan 
opweegt tegen het eventuele voordeel 
dat het felt oplevert. 
Het succes van het afschrikkingssysteem 
hangt af van de mate waarin deze bood-
schap overkomt. Zo'n systeem is een 
verzameling elementen waartoe bijvoor-
beeld de politie, de nienwsmedia en de 
rechterlijke macht behoren. We kunnen 
formele en informele afschrikkings-
systemen onderscheiden. Formele 
systemen werken via het brengen van de 
boodschap over het risico dat de straf-
rechtspleging in actie komt. lnformele 
systemen werken via intermenselijke 
communicatie en hebben betrekking op 
sancties op intermenselijk niveau. 
Gewoonlijk versterken beide systemen 
elkaar (in deviante subculturen bijvoor-
beeld kan dit anders zijn). Om succes te 
hebben moet een afschrikkingssysteem 
aan zoveel mogelijk potentiele 
delinquenten de boodschap overbrengen 
dat het sanctiesysteem doeltreffend 
werkt. 

Onze eerste drie hypothesen vormen de 
kern van de huidige afschrikkingstheorie: 
Hypothese 1: Hoe sneller er gestraft 
wordt, des te grater is de doeltreffend-
heid van het afschrikkingssys teem. 
Hypothese 2: Hoe strenget de straf is, 
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des te doeltreffender is het afschrikkings-
systeem. 
Hypothese 3: Hoe grater de zekerheid 
dat straf volgt is, des te doeltreffender is 
het afschrikkingssy teem. 

Hypothese 1 is nauwelijks onderzocht. 
Vragen zijn: wanneer begint de straf (bij 
aanhouding, na vonnis) en hoe bernvloedt 
de snelheid de individuele beslissing. In 
Amerika is het tijdsverloop vermoedelijk 
vaak zo groot dat de afschrikwekkende 
werking tenietgedaan wordt. Aan de 
andere kant is wat geldt niet het echte 
tijdsverloop, maar de opvatting over hoe 
nauw daad en sanctie verbonden zijn en 
in informele en formele communicatie-
netten wordt dit verband voldoende 
gelegd. 
Onderzoek naar de tweede hypothese 
geeft zeer gevarieerde resultaten. Het 
enige wat we kunnen zeggen is dat de 
strengheid soms een belangrijke afschrik-
wekkende rol heeft. De interactie tussen 
de strengheid van de straf en de zeker-
heid dat straf volgt is gecompliceerd. Het 
kan bijvoorbeeld voorkomen dat een hoge 
strengheid de zekerheid vermindert door-
dat de handhavers van de wet er niet 
veel voor voelen de strenge straffen op te 
leggen. 
Het son de effectiviteit van het afschrik-
kingssysteem bevorderen, als een rang-
orde werd vastgesteld van de ernst van 
strafbare feiten aan de hand waarvan de 
strengheid van de straf werd bepaald. 
Dit son onder andere de duidelijkheid van 
de afschrikkingsboodschap bevorderen. 
Hypothese 3 wordt door onderzoek 

Afschrikkingstheorieen gaan er 
gewoonlijk van uit dat de mens 
tevoren een schatting maakt 
van de kosten en baten van de 
voorgenomen daad 



bevestigd. Het is mogelijk dat de geschatte 
zekerheid aanzienlijk groter is dan de 
echte. In dit artikel zal verder vooral op 
de zekerheid van de straf worden 
ingegaan, omdat deze empirisch de beste 
resultaten vertoont. Voorts zullen we de 
ingewikkelde interacties.tussen individu 
en sociale omgeving bekijken die een rol 
spelen bij de afschrikking. 
De belangrijkste afhankelijke variabele 
in ons model is de beslissing om al dan 
niet een strafbaar feit te plegen. De 
determinanten hiervan zijn: 1) waardering 
van de kosten; en 2) waardering van de 
baten. 
In de afweging hiervan is het risico om 
gepakt en gestraft te worden.de  belang-
rijkste kosten-factor. Dit brengt bijzonde-
re problemen mee. De mate van accuraat-
heid bij het schatten van dat risico zal 
tussen verschillende individuen nogal 
uiteenlopen en we kunnen voorspellen 
dat mensen die al eens een strafbaar feit 
gepleegd hebben waarschijnlijk accurater 
zullen schatten dan first offenders, 
respectievelijk non-offenders. De eersten 
hebben immers ervaring met wat er in de 
werkelijkheid al dan niet gebeurt, terwijl 
de laatsten hun informatie krijgen via 
andere kanalen, zoals de massamedia, die 
minder nauwkeurige gegevens verstrekken, 
en zowel in nieuwsuitzendingen als in 
detective- en politieseries een beeld van 
de werkelijkheid geven waarin de kans 
om gepakt en gestraft te worden sterk 
wordt overtrokken.. 

Hypothese 4: Hoe meer leden van een 
sociaal systeem hun informatie over 
criminaliteit krijgen via de massamedia, 
des te groter is de doeltreffendheid van 
het afschrikkingssysteem. 

We kunnen zeggen dat criminaliteit op 
twee manieren criminaliteit veroorzaakt: 
als zij hoog is weten steeds meer mensen 
dat de pakkans niet zo groot is als niet-
criminelen doorgaans denken en als zij 

hoog is wordt het opsporingspercentage, 
en dus de echte pakkans, kleiner. 
Naast directe eigen ervaring met 
criminaliteit en massamedia is er een 
derde manier om informatie over 
criminaliteit te krijgen: slachtoffer zijn, 
slachtoffers van nabij kennen, strafbare 
feiten zien plegen, mensen kennen die 
ze plegen. Ook deze `directe tweede-
hands-informatie' geeft nauwkeuriger 
gegevens dan de massamedia. Omdat dit 
sooit informatie het beste te krijgen is 
in buurten met een hoge criminaliteit, 
zal vooral als de zekerheid om gestraft 
te worden in die buurten klein is, de 
criminaliteit hier zelf-genererend 
worden. 
Verder heeft dezelfde boodschap niet 
altijd voor alle mensen dezelfde inhoud. 
Hoe beter iemand in staat is relevante 
onderscheidingen aan te brengen, des 
te specifieker zal de inhoud van de 
boodschap voor hem zijn. Hoe meer 
iemand over criminaliteit weet, !des te 
specifieker zal de afschrikkingsbood-
schap voor hem zijn (hij zal hem bijvoor-
beeld alleen in verband brengen met 
bepaalde nauw omschreven vormen van 
criminaliteit). Daardoor zal de afschrik-
welckende werking kleiner zijn in een 
buurt met een hoge criminaliteit. 

Hypothese 5: Hoe meer leden van een 
sociaal systeem gedetailleerde kennis 
over de criminaliteit hebben, des te 
specifieker zal de afschrikkingsbood-
schap zijn, en des te kleiner de 
efficiency van het afschrikkingssysteem. 

Uit hypothese 4 en 5 volgt dus direct, 
dat hoge criminaliteitscijfers een slechte 
invloed hebben op de effectiviteit van 
het afschrikkingssysteem. Dat valt 
trouwens ook al af te leiden uit 
hypothese 3, omdat de zekerheid dat 
straf vole afneemt als er veel 
criminaliteit is. 
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Hypothese 6: Hoe hoger in een gebied 
de criminaliteit is, des te kleiner is daar 
de verhouding tussen effectieve afschrik-
king en uitrusting van het strafrechtelOk 
apparaat. 

Dat wil zeggen dat criminaliteit zelf-
genererend en zelf-uitbreidend is. Dat 
kan een van de redenen zijn waarom in 
Amerika in de laatste dertig jaar de 
criminaliteit is toegenomen ondanks een 
toename van de investeringen in de 
uitrusting van het politieapparaat. Ook 
afgezien van verschillende waarderingen 
van de pakkans, hebben verschillende 
individuen verschillende opvattingen 
over de consequenties van crimineel 
gedrag. Hoe minder sociale of econo-
mische beloningen men in de maatschap-
pij ontvangt, des te meer waarde zal men 
hechten aan de mogelijke `beloningen' 
van criminaliteit. Hoe meer waardering 
iemand in de maatschappij ondervindt, 
hoe groter ook alle kosten die de 
misdaad kan meebrengen, terwijI voor 
hen die helemaal onderaan de sociale 
ladder staan criminaliteit zelfs status 
mee kan brengen. 

Hypothese 7: De doeltreffendheid van 
het afschrikkingssys teem neenn toe als 
voor een individu zijn investeringen in 
en zijn beloningen vanuit het sociale 
systeem toenemen. 

Als de kans dat een bepaalde inbraak 
wordt opgelost 0,01 is, dan is de kans 
dat een bepaalde persoon gepakt wordt 
als hij honderd inbraken pleegt 0,63. 
Dit principe van de cumulatieve waar- 

Hoe groter en complexer het 
sociale systeem is, des te kleiner 
is de doeltreffendheid van het 
afschrikkingssysteem 
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schijnlijkheid wordt waarschijnlijk 
beter begrepen door de meer welgestel-
den in de maatschappij, in verband met 
hun ervaringen, opleiding en misschien 
intelligentie. Zij zijn ook meer op de 
toekomst georienteerd. Afschrikking 
werkt dus beter in de hogere sociale 
klassen dan in de lage. 

Hypothese 8: Hoe meer leden van een 
sociaal systeem zich bezig houden met 
de lange-termon-gevolgen van hun gedrag, 
des te doeltreffender is het afschrikkings-
systeem. 

Net als alle andere hypothesen die wij 
ontwikkeld hebben, geldt ook deze 
ceteris paribus. Als bijvoorbeeld mensen 
uit de hoogste klassen denken dat zij op 
grond van status en macht de dans we] 
zullen ontspringen, dan zou dat natuur-
lijk de effectiviteit van het afschrikkings-
systeem weer verminderen. 
Tenslotte kan ook de complexiteit van 
het sociale systeem de effectiviteit van 
het afschrikkingssysteem beinvloeden. 
Hoe ingewikkelder het systeem is, hoe 
meer wettelijke normen er zijn, en des 
te minder zijn mensen op de hoogte van 
deze normen. Ook zullen mensen dan 
minder goed de relatieve ernst van de 
feiten kennen. De hele boodschap van 
het afschrikkingssysteun komt dus veel 
vager over. Daar komt nog bij dat het 
individu anoniemer is naarmate de mat-
schappij cornplexer is, en dat dus ook de 
echte pakkans omlaag gaat. 

Hypothese 9: Hoe grater en completer 
het sociale systeem is. des tc ;dealer is 
de doeltreffendheid van het afschrikkings-
systeem. 

Conclusie 

Naast de hier besproken variabelen die de 
mate waarin straf de criminaliteit tertig-
dringt beinvloeden. kunnen er nog vele 



andere zijn. Verder onderzoek moet in 
drie richtingen gaan: 
1) We moeten vaststellen hoe groot de 
subjectief gewaardeerde pakkans voor 
verschillende strafbare feiten is. Er zullen 
individuele verschillen gevonden worden 
en verschillen tussen groepen. Als we een 
positieve relatie aan kunnen tonen tussen 
de echte en de geschatte pakkans en een 
relatie tussen de geschatte pakkans en 
de criminaliteit, kunnen we veel meer 
vertrouwen in de afschrikkingstheorie 
hebben. 	• 
2) We hebben het afschrikkingssysteem 
beschouwd als een communicatie-
systeem met verscheidene kanalen. We 
moeten de invloed van deze kanalen op 
verschillende soorten individuen vast-
stellen. Dat kan onder andere een 
verklaring geven voor verschillen in de 
waardering van de pakkans. 
3) Een analyse op individueel niveau 
maakt het mogelijk gebruik te maken van 
een grote hoeveelheid relevant onderzoek 
in de sociologie, economie, psychologie 
en zelfs in de reclame. Om kort te gaan, 
we hebben geprobeerd de afschrikkings-
theorie beter te formuleren en empirisch 
te funderen door een aanpak van de 
theorievorming op dit terrein voor te 
stellen, die enigszins afwijkt van wat tot 
dusverre in de literatuur is verschenen. 
We hebben de veronderstellingen van de 
klassieke rationalistische aanpak kritisch 
bekeken, waarbij we meer waarde 
gehecht hebben aan het effect van de 
subjectief gewaardeerde dan aan dat van 
de echte pakkans. We hebben naast 
simpele statische verbanden ook proces-
sen bekeken. Op deze manier kunnen 
we zowel op individueel als op collectief. 
niveau meer specifieke hypothesen naar 
voren brengen en testen. 
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Gevoelens van 
relatieve deprivatie 
als oorzaak van 
vermogens- 
criminaliteit* 

Reeds lange tijd beschouwt men armoede 
als een belangrijke oorzaak van criminali-
teit. Absolute armoede op zich werkt 
echter minder criminogeen dan 'relatieve 
armoede', dat wil zeggen de gevoelens 
van deprivatie ten opzichte van hen die 
zich meer kunnen permitteren. Deze 
gevoelens zouden vooral hun invloed 
doen gelden wanneer de toegang tot 
informatie over de levensstijI van beter 
gesitueerden, bijvoorbeeld door middel 
van de televisie, gemakkelijk is. De 
mogelijkheid wordt hier geopperd 
middels een betere inkomensverdeling de 
gevoelens van deprivatie te verminderen. 
In de westerse wereld maakt de heersende 
klasse uit wat onder afwijkend gedrag 
verstaan moet worden. Een belangrijk 
deel van dit afwijkend gedrag wordt als 
criminaliteit bestempeld. Men denkt 
deze criminaliteit terug te kunnen dringen 
door de lagere Masse het waardensysteem 

• 'bit is -een verkorte weergave van het artikel: 
Perceived relative deprivation as a cause of 
property crime. 
In: Crime and delinquency, 22e jrg., nr. I, 
januari 1976, blz. 17-30. 
Voor een korte samenvatting van dit artikel 
zie excerpt nr. 245. 
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van de sociaal hogere klasse eigen te 
maken door middel van onderwijs, 
rechtspraak, godsdienst etc. 
Door de media en door het persoonlijk 
contact wordt de lagere Masse voort-
durend met de neus op de hoge levens-
standaard gedrukt, welke iedereen wordt 
verondersteld te bereiken. Noch de 
media, noch de andere socialiserende 
instituten zoals de scholen wijzen 
doorgaans op het feit dat economische 
ongelijkheid een barriere voor succes 
kan vormen, waardoor,zij —ironisch 
genoeg — meehelpen de frustraties te 
creeren die leiden tot criminaliteit. 

Ecnomische en klasse-analyse van 
criminaliteit 

De gedachte dat er een relatie bestaat 
tussen armoede en criminaliteit is niet 
nieuw. We vinden deze reeds bij de oude 
Griekse schrijvers, bij filosofen als 
Thomas van Aquino en bij utopisten als 
Thomas More. 
Een puur marxistische economische 
interpretatie van criminaliteit is door 
Radzinowicz (1968) uitgewerkt. Niet- 



marxistische economische interpretaties 
hebben armoede gezien als een van de 
vele facetten die, elkaar beihvloedend, 
de criminaliteit bevorderen. Zelfs 
vandaag is het niet eenvoudig een 
betrouwbare statistisch significante 
correlatie te vinden tussen economische 
status en crimineel gedrag. Wel kunnen 
we een relatie van een meer algemene 
aard aantonen tussen economische klasse 
en criminaliteit. Radzinowicz (1941) 
heeft een onderzoek ingesteld naar het 
effect van ernstige economische 
schommelingen op de criminaliteit in 
Polen van 1927 tot 1934. Hij kwam tot 
de conclusie dat het proces van wisse-
lingen weliswaar door alle klassen wordt 
gevoeld, maar vooral door degenen die 
dichtbij het bestaansminimum leven. 
Daarom zou het noodzakelijk zijn niet 
alleen de mate van verandering in de 
algemene levensstandaard in ogenschouw 
te nemen maar ook de intensiteit van de 
verandering binnen de bepaalde sociale 
klasse. Dit laatste achtte hij onmogelijk _ 
wegens gebrek aan relevante gegevens. 
Vanuit de gegevens Waarover hij wel 
beschikte kwam hij — uitgaande van de 
klassieke criminologische veronderstel-
ling dat de lagere Masse het meest 
crimineel is — tot de conclusie dat een 
kleine verslechtering van de economische 
situatie de criminaliteit binnen deze 	• 
Masse al doet toenemen en dat slechts 
een zeer grote en langdurige toename 
van de welvaart deze doet afnemen. 
Barbara Wootton (1959) verfijnt 
Radzinowicz's analyse in die zin, dat zij 
erop wijst dat zeer bittere armoede 
meestal geleden wordt door oude 
mensen, door zieken, door weduwen, en 

Absolute armoede werkt minder 
criminogeen dan relatieve 
armoede 

in de steek gelaten vrouwen, maar dat 
deze categorie nauwelijks crimineel is. 
Toch schijnt het bewijs van correlatie 
tussen slechte economische omstandig-
heden en de geregistreerde criminaliteit 
wel solide te zijn. 
Een aanval op deze stelling lcwam van 
Amerikaanse zijde en wel van Nye en 
Short (1950) en Dentler en Hanro 
(1961), die aantoonden dat binnen 
groepen jeugdigen uit de lagere en uit 
de hogere Masse weinig verschil was ten 
aanzien van zelf gerapporteerde 
criminaliteit. Neiss en Rhodes (1963) 
die uitgingen van officiele criminaliteits-
cijfers vonden wel weer een hoger 
percentage binnen de lagere Masse. Zeer 
interessant is hun constatering dat er een 
bepaald aspect aan de cultuur van de 
arbeidersklasse zit dat niet alleen 
criminaliteit voortbrengt, maar dat ook 
overdraagbaar is door dagelijks contact. 
Zo bleek dat jongens uit de arbeiders-
Masse minder delinquent gedrag 
vertoonden wanneer ze in een `betere' 
buurt verbleven, terwijl jongens uit een 
hogere klasse meer delinquent gedrag 
vertoonden wanneer ze in een 'mindere' 
buurt verbleven. 
Voor wie wantrouwen heeft tegen 
officiele cijfers: ook een studie naar 
•verborgen criminaliteit van Clark en 
Wenninger (1962) en Gold (1966) 
toonde het verband aan tussen econo-
mische Masse en criminaliteit. 

Relatieve deprivatie zoals die beleefd 
wordt en zoals deze werkelijk is 

Er is gesuggereerd dat de oorzaak van de 
criminaliteit in de toenemend welvarende 
maatschappij niet gezocht moet worden 
in de absolute armoede, maar in de • 
relatieve gevoelens van ontevredenheid, 
de toename van kunstmatige behoeften 
en de overstimulering van verlangens. 
Vroeger was het merendeel van de 
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bevolking arm, nu zijn de armen in de 
minderheid. De groep die in de grote 
overbevolkte steden met de neus op de 
weelde van de beter bedeelden wordt 
gedrukt, komt tot criminele daden. 
Deze generalisatie is het meest van 
toepassing op de vermogensdelicten. Het 
grootste gedeelte van de ernstige misdrijven 
in Amerika zijn vermogensdelicten. 
Bovendien is de relatie tussen frustraties 
van relatief gedepriveerden en hun neiging 
vermogensdelicten te plegen beter 
empirisch te verifieren dan bij de 
agressieve delicten. 
Eberts en Schwirian (1967) beperkten 
zich bij bun onderzoek naar het verschil 
in invloed tussen feitelijke en beleefde 
relatieve deprivatie in 200 wijken in 
grote steden, niet tot de vermogens-
delicten. De uitkomst van hun onder-
zoek bevestigde hun hypothese dat in 
wijken met een relatief hoog percentage 
jongens uit de hogere klasse, de relatieve 
economische aspiraties van de laagste 
Masse stijgen en dus de frustraties die tot 
crirnineel gedrag leiden, toenemen. Waar 
sprake is van een balans tussen rijk en 
arm, is de criminaliteit lager. Zo is de 
vermogenscriminaliteit in Los Angelos, 
waar een betrekkelijk klein aantal gezin-
nen echt in armoede leeft zeer hoog, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Baltimore, 
waar toch een betrekkelijk hoog percen-
tage in armoede leeft. Genoemde onder-
zoekers zien echter over het hoofd dat 
niet alle welgestelden hun rijkdom ten 
toon spreiden en dat de luxe die de media 
laten zien ook wel eens belangrijk zou 
kunnen zijn. Bovendien blijkt uit het 
Uniform Crime Reports van 1975, dat de 

De mogelijkheid tot overdracht 
van grote rijkdom door 
vererving zou beperkt moeten 
worden 
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delinquent uit de grote stad in toenemen-
de mate zijn misdrijven in de voorsteden 
pleegt en niet bij zijn rijke stadsgenoten. 
Bij hun onderzoek naar het aspiratiepeil 
van de verschillende klassen in de 
Amerikaanse samenleving kwamen 
Cloward en Oklin (1970) tot de conclusie 
dat hoe lager de klasse is, hoe relatief 
hoger de aspiraties zijn ten aanzien van 
het gewenste inkomen en de sociale 
status. Verder vonden de auteurs dat 
jongens die wel over meer geld zouden 
willen beschikken maar geen enkel 
verlangen hebben tot een hogere klasse 
te behoren, de meeste kans hebben tot 
delinquentie te vervallen. Kinderen uit de 
lagere Masse die langs conventionele weg 
SI) op de sociale ladder omhoog when 
werken, zouden zoveel culturele en 
economische barrieres moeten overwinnen 
dat een deel van hen ook tot criminele 
activiteiten overgaat. 

Moet er een omwenteling komen? 

Mays (1953) komt tot de conclusie dat 
toenemende welvaart de criminaliteit niet 
zal doen verminderen. Daartoe zou een 
wijziging van de sociale structuur nood-
zakelijk zijn. 
Dit wordt eveneens gesuggereerd door een 
rapport van het centrum voor politiek 
onderzoek van Harvard„dat stelt dat 
het huidige criminaliteitsbeeld in Amerika 
voortvloeit uit de bestaande sociale en 
economische structuur. Uit het rapport 
blijkt duidelijk dat er behoefte is aan een 
omwenteling, die tot een radicale herver-
deling van rijksdom en macht leidt. 

Slotbeschouwing 

De vraag kan gesteld worden of er 
naast het accepteren van de huidige 
criminaliteit en het op gang brengen van 
een revolutie nog een derde alternatief 
is. Het antwoord ligt in het opruimen 
van de barrieres die voor de lagere klasse 



de mogelijkheden tot vooruitgang 
wegnemen. Een methode hiertoe zou 
kunnen zijn het beperken van de 
mogelijkheden tot overdracht van grote 
rijkdom door vererving. De vrijgekomen 
gelden zou men kunnen gebruiken om 
iedereen een voldoende basis-inkomen 
te verschaffen. De rijkdom die men 
tijdens het leven verwerft veroorzaakt 
dan niet zulke ernstige frustraties, omdat 

Afwijkend gedrag 
als een manier om 
tegen het leven 
opgewassen te zijn* 

Het is niet zo moeilijk om een opper-
vlakkige definitie van afwijkend gedrag 
te geven. Een afwijkend persoon is 
iemand die dingen doet die wij niet 
zouden doen. Becker noemt dit een 
outsider, iemand die zich niet houdt aan 
wat onder behoorlijk gedrag verstaan 
wordt. Het probleem ligt hierin, dat wij 
allemaal vanuit een bepaald gezichtspunt 
wel in enig opzicht een buitenstaander 

* Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Deviance as a method of coping. 
In: Crime and delinquency, 22e jrg., nr. 1, 
januari 1976, blz. 3-16. 
Voor een korte samenvatting van dit artikel 
zie excerpt nr. 251. 

men weet dat deze na overlijden ten 
goede komt aan de gemeenschap. 
Een vermindering van de criminaliteit 
kan niet plaatsvinden door de `verheffing' 
van de lagere klassen alleen. Daarnaast 
zal het noodzakelijk zijn dat de heer-
sende:Idasse die ook criminaliteit 
bedrijft, zij het op een subtielere manier, 
zich aan de normen gaat houden, die zij 
zelf de maatschappij oplegt. 

door Alexander B. Smith en Harriet 
Pollack 

zijn. In de discussie over afwijkend 
gedrag wordt derhalve gezocht naar 
universele geldigheid, naar gedrag dat in 
alle menselijke samenlevingen onaan-
vaardbaar wordt geacht. Zelfs het 
doden dat wij moord zouden noemen is 
aanvaardbaar in sommige samenlevingen. 
In Sparta was kindermoord algemeen, 
evenals het uithongeren van oude 
mensen bij de eskimo's. Feitelijk ligt er 
in bijna alle menselijke samenlevingen 
een taboe op bedreiging tegsn de persoon 
of het eigendom van een ander (moord, 
aanranding, verkrachting en roof). De 
persoon die een dergelijke daad uitvoert 
wordt als deviant beschouwd. Boven- 
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genoemde daden vormen echter slechts 
een klein deel van alle gedragingen die 
in onze samenleving en in andere ooit 
als verkeerd beschouwd zijn. Vraagt 
men momenteel aan een Amerikaan uit 
de middenklasse, die van middelbare 
leeftijd is, welke daden hij (buiten de 
misdrijven) beschouwt als afwijkend 
gedrag, dan zou hij er verschillende 
kunnen noemen, zoals homoselcsueel 
zijn, naar prostitues gaan, onwettige 
kinderen hebben, drugs gebruiken 
(heroine, L.S.D. en peppillen), teveel 
eten, drinken en roken, je verplichtingen 
niet nakomen, lui zijn, gokken. Veel 
daden, die eens zeer immoreel gevonden 
werden, zal hij al niet meer noemen, 
zoals bijvoorbeeld anti-conceptie, 
abortus, seksuele- en rassendiscriminatie. 
Ook het maken van woekerwinst, 
belastingontduiking en het oplichten 
van consumenten noemt hij niet. Veel 
van deze daden zal hij wel aflceuren maar 
ze komen niet ontniddellijk.bij hem op 
als hij denkt aan afwijkend gedrag. In 
de beschrijving van dew doorsnee-man 
ligt zijn selectieve kijk op afwijkend 
gedrag besloten. Bij wenselijk sociaal 
gedrag heeft hij handhaving van de 
stabiliteit en van de status quo voor 
ogen. De lijst van onaanvaardbaar gedrag 
is afhankelijk van leeftijd en status van 
de ondervraagde. Mensen uit alle lagen 
van de bevolking en van alle status-
groepen verwerpen geweldsmisdrijven. 
Zij hebben echter verschillende meningen 
over andere vormen van onaanvaardbaar 
gedrag, waarvan sommige in ons systeem 
onwettig zijn, andere immoreel en nog 
weer andere louter een kwestie van 
smakeloosheid. Het gaat er niet om wie 

Afwjjkend gedrag kan worden 
onderverdeeld in misdaad, 
zonde en smakeloosheid 
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hierbij gelijk heeft, maar om de gedra-
gingen die de samenleving al dan niet 
kan aanvaarden. 

Afwijkend gedrag: misdrijf 

Moord, brandstichting, aanranding, roof, 
inbraak en diefstal zijn onaanvaardbare 
daden. Het zijn misdrijven. Zij zijn zo'n 
emstige schending van de openbare orde, 
dat er door middel van dwingend opge-
legde straf op gereageerd moet worden 
door politie, rechtbanken en gevangenis-
sen. Zelfs degenen, die dew misdrijven 
begaan, zijn het erover eens dat dit 
gedrag verkeerd is. Een gezonde samen-
leving is ook niet mogelijk als het 
getolereerd zou worden. Door de 
geschiedenis heen is het bedwingen van 
dergelijk gedrag e'en van de centrale 
problemen geweest voor filosofen die 
pogingen ondemamen om een ideale 
samenleving te construeren. Gewelddadig 
gedrag is slechts een misdrijfcategorie. 
Ook 'white-collar crime', hoewel niet 
gewelddadig, is misdrijf. Het is in wezen 
een aanval op legitieme eigendoms-
verhoudingen binnen de samenleving. 
'White-collar' misdadigers ondermijnen 
aanvaarde economische verhoudingen. 
Ze zijn zo een bedreiging voor een 
gezonde maatschappij:Deze .  daden 
behoren derhalve in het wetboek van 
strafrecht. De voorgeschreven straffen 
kunnen weliswaar even zwaar zijn als 
voor de geweldsmisdrijven, de 'white-
collar crime' krijgt niet het stigma en de 
straf van het geweldsdelict. Het ziet er 
naar uit, dat hierin binnenkort verande-
ring komt. Een aantal gedragingen die nu 
nog als onverkwikkelijk beschouwd 
worden, zullen over niet al te lange tijd 
wellicht onwettig worden genoemd. Zoal: 
bijvoorbeeld sommige daden van land-
eigenaren ten opzichte van pachters en 
van winlceliers ten opzichte van klanten. 
De tendens om hier meer daden illegaal 



te gaan noemen is misschien een aanwij-
zing voor ons gevoel dat ook geweldloze 
misdrijven een bedreiging vormen voor de 
levensvatbaarheid van onze samenleving. 
Geweldsmisdrijven zijn een aantasting van 
onze ideeen over natuurrecht. Geweldloze 
vermogensmisdrijven ondermijnen de 
econornische orde, die voorwaarde is voor 
de stabiliteit van de samenleving. 

Afwijkend gedrag: zonde 

Het wetboek van strafrecht bevat ook 
een aantal sancties tegen gedragingen die 
als immoreel beschouwd worden, zoals 
overmatig alcoholgebruik, gokken, 
homoseksualiteit, prostitutie, drugversla-
ving, abortus etc. Wettelijke regels ten 
aanzien van deze zaken zijn vaak inconsis-
tent en incompleet. Prostitue's worden 
gestraft, hun klanten niet. Heroine-
gebruik is verboden, het gebruik van 
amfetaminen niet. Oorspronkelijk 
werden veel van deze gedragingen als 
zondig gezien en door de kerk verboden. 
Dat het wereldlijk recht deze daden 
reguleert, is een overblijfsel uit de tijd, 
dat de autoriteit van de staat gebruikt 
werd om de regels van de gevestigde 
kerk op te leggen. Ons cultuurpatroon is 
veranderd, godsdienst heeft in belang 
afgenomen, ons economisch systeem 
heeft zich ontwilckeld, wetenschappelijke 
ontdekkingen vonden plaats, verbeterde 
communicatie en de ontwikkeling van de 
massamedia hebben het sociaal en 
cultureel isolement doen verminderen; 
wat wij onder zonde verstaan heeft een 
grote verandering ondergaan. Gedrag dat 
vroeger als zodanig werd beschouwd, 
wordt dat nu niet meer. Ander gedrag, 
bijvoorbeeld herofnegebruik, is nog 
steeds taboe. Ten opzichte van nog weer 
ander gedrag hebben wij ambivalente 
gevoelens. Sommige gedragingen zijn nog 
onderworpen aan strafrechtelijke sancties, 
andere niet. 

Ms we de religieuze component wegne-
men dan is het criterium voor het verbod 
van bepaald gedrag afhankelijk van het 
feit of er enig aantoonbaar, objectief te 
meten sociaal kwaad uit voortvloeit. Er 
zou een verband behoren te bestaan 
tussen het verbieden van een gedragswijze 
en de objectieve schadelijkheid ervan. 
We leven echter niet in een rationele 
wereld en dit verband bestaat ook niet. 
Overmatig alcoholgebruik richt waar-
schijnlijk de meeste schade aan. Toch is 
het het meest geaccepteerd. Alcohol-
gebruik speelt een rol bij minstens de 
helft van alle fatale auto-ongelukken, bij 
een meerderheid van ongelukken met 
prive-vliegtuigen, bij duizenden bedrijfs-
ongevallen. In Amerika zijn ongeveer 
negen miljoen alcoholisten, die hun 
gezinnen niet kunnen onderhouden, hun 
werk niet kunnen doen en niet normaal 
in de samenleving kunnen functioneren. 
In 55 procent van de processen-verbaal 
door de politie speelt alcoholgebruik 
mee. Het gebruik van alcohol is in 
Amerika wettelijk verboden geweest, dit 
is later herroepen en toch is het altijd 
een probleem gebleven. 
Wij zijn nog meer tolerant ten opzichte 
van roken en vetzucht dan ten opzichte 
van alcoholgebruik. Een wettelijk 
verbod hiervan zou indruisen tegen onze 
gevoelens van burgerlijke vrijheid. Er is 
geen medisch bewijs, dat marihuana-
gebruik schadelijk is en er is medisch 
ook niet bewezen, dat een beperkte 
heroine-consumptie fysiologische schade 
berokkent. Veel marihuana- en herane-
gebruikers vertonen weliswaar 	-- 
ongewenste psychologische symptomen, 
maar het is niet duidelijk of dit 
gevolgen zijn van druggebruik of dat 
druggebruik en dysfunctie in het gedrag 
het gevolg zijn van een reeds bestaande 
onhoudbare toestand. Noch strafbaar 
stellen, noch aflceuring door de 
omgeving hebben geresulteerd in een 
daling van het aantal marihuana- en 
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herofnegebruikers in de Verenigde 
Staten. 
Heeft onze houding ten opzichte van 
alcohol- en druggebruik geschommeld 
tussen aanvaarden en verwerpen, wat 
betreft selcsueel afwijkend gedrag is 
onze houding steeds toegeeflijker 
geworden. Om dit te begrijpen moet 
men zich realiseren, dat de oudere 
normen voor seksueel gedrag ontstaan 
zijn in een maatschappij die andere 
behoeften kende. an toename van de 
bevolking werd meet gewenst dan een 
afname, geslachtsziekten vormden een 
niet te stuiten plaag, de produktie van 
goederen en diensten was direct 
afhankelijk van de familie. Vooruitgang 
in medisch kunnen en technologie 
hebben dit alles in de twintigste eeuw 
veranderd. Veel van de oude regels zijn 
nu anachronismen. Afwijkingen van de 
seksuele normen worden gemakkelijker 
geaccepteerd, want we zien ze niet 
langer als ondermijnend voor de hele 
sociale orde. 
De houding in Amerika ten opzichte 
van gokken is altijd ambivalent geweest. 
Tegenwoordig is het dit stigma kwijt. 
Sommige staten hebben het gokken 
gelegaliseerd. In de overige staten wordt 
minimaal gestraft. Verandering in de 
publieke opinie, de negatieve houding 
bij politie en rechtbank tegenover 
strafrechtelijk ingrijpen en een algemeen 
gevoel dat het illegale gokken een 
belangrijke bron van inkomsten is voor 
de georganiseerde misdaad, bespoedigen 
het opheffen van veel verordeningen. 

De druk die de samenleving 
uitoefent op een afwijkend 
persoon moet afhankelijk zijn 
van de schadelijkheid van zijn 
gedrag voor de samenleving 
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Afwijkend gedrag: smakeloosheid 

Anders dan misdrijven en zonden 
worden daden die een zaak van smaalc 
zijn zelden bij wet geregeld, ook al 
worden ze afgekeurd. In deze categorie 
vallen de manieren en de stijl. Zij zijn 
grotendeels cultureel bepaald en kunnen 
zeer irrationeel zijn. Het is vaak 
symbolisch gedrag waartegen rationeel 
bezwaar bestaat. Het bezwaar tegen 
een hakenkruis is een aflceuring van het 
fascisme. Wanneer het symbolische 
gedrag zijn symbolische waarde verliest 
valt de tegenstand weg. Wanneer men 
regels wil opstellen over zaken die de 
smaak betreffen, moet men weten 
wanneer zo'n zaak zijn symbolische 
waarde verloren heeft. Als de symbolische 
waarde nog bestaat en het gedrag waar-
aan het refereert, werkelijk schadelijk is, 
dan is het mogelijk dat zelfs symbolisch 
gedrag noodzaakt tot sociale regulering. 
Als afwijkend gedrag niet geheel in het 
oog loopt, wat is het dan? Cohen 
definieert het als gedrag dat gernstitutio- , 
naliseerde verwachtingen schendt die als 
wettig erkend worden binnen een sociaal 
systeem. Bij het hanteren van deze 
definitie heeft men moeite om precies te 
bepalen wat er onder gernstitutionali-
seerde verwachtingen verstaan moet 
worden en in hoeverre zij legitiem zijn. 
loch zal vaak duidelijk zijn, welk gedrag 
afwijkend genoemd moet worden. Zelfs 
de dader is het bier in vele gevallen over 
eens. 
Ads een deviant persoon de legitimiteit 
onderschrijft van de geinstitutionali-
seerde verwachtingen van de maatschap-
pij, waarom gedraagt hij zich daar dan 
niet naar? Dit doet hij niet omdat de 
samenleving een grote druk uitoefent op 
ieder individu. Wordt de spanning te 
groot clan past het zijn gedrag aan op een 
manier die vanuit medisch, psychologisch 
of sociologisch standpunt bezien in hoge 
mate onbevredigend kan zijn, maar die 



voor hem op dat speciale punt toch het 
beste lijkt dat hij kan bereiken. 
Afwijkend gedrag is een poging om aan 
de situatie het hoofd te bieden. 
Definieert men het zo, dan vertoont 
bijna iedereen in bepaald opzicht 
afwijkend gedrag. Het is niet in het 
bijzonder gerelateerd aan een abnormale 
persoonlijkheid. Psychopaten zijn 

•personen zonder contacten met de 
werkelijkheid wat betreft tijd, plaats of 
omstandigheden. Veel personen die. 
geen psychopaat zijn, zijn neurotisch. 
Zij kunnen het hoofd bieden aan de 
werkelijkheid, maar ten koste van 
psychische schade. Afwijkend gedrag 
treft men aan onder psychopaten, 
neurotici en `normale' mensen. De emst 
van het afwijkend gedrag heeft geen 
direct verband met de mate van abnor-
maliteit in de persoonlijkheid. Een 
Puerto Ricaanse jongen die zich 
conformeert aan het druggebruik van zijn 
leeftijdgenoten kan veel minder 
`neurotisch' zijn dan de succesvolle 
zakenman die dertig pond te zwaar 
weegt en drie pakjes sigaretten per dag 
rookt. De oorsprong van deviant gedrag 
ligt dus niet zozeer in de persoonlijkheid 
als wel in de maatschappelijke omstandig-
heden. Het is de interactie tussen de 
druk die de samenleving op iemand legt 

' en zijn persoonlijkheid. Afwijkend 
gedrag wordt echter niet mechanisch 
vastgelegd door de plaats van een individu 
in de samenleving. De vorm waarin 
afwijkend gedrag zich voordoet is 
afhankelijk van de totale omstandig-
heden van een persoon en van de gelegen-
heden die het cultuurpatroon hem biedt. 
Pogingen om een persoon die afwijkend 
gedrag vertoont te verbeteren, mislukken 
in het algemeen, omdat de oorzaak van 
het afwijkend gedrag ligt in een sociale 
en psychologische druk waar hij op een 
andere manier geen weerstand aan kan 
bieden. 

Conclusie 

1. De ernstigste vorm van afwijkend 
gedrag is het misdadige gedrag. Opsluiting 
als straf is zinloos, behalve in die gevallen 
waar de samenleving beschermd moet 
worden tegen een misdadiger. 
2. Om iemand, die afwijkend gedrag 
vertoont, te veranderen, moet men in 
plaats van hem zonder meer op te 	. 
sluiten, een of andere vorm van niet-
fysieke dwang toepassen. Voor misdadi-
gers kan dit een voorwaardelijke veroor-
deling zijn of een voorwaardelijke 
invrijheidstelling, bijscholing of 
omscholing, of psychiatrische therapie. 
Voor alcoholisten bijvoorbeeld indivi-
duele of groepsbegeleiding. Voor drug-
verslaafden kan de hulp bestaan uit . 
plaatsing in gemeenschappen waar geen 
drugs gebruikt worden, ontwennings-
kuren, psychotherapie etc. Vaak is echter 
de realiteit van de situatie waarin de 
deviant verkeert de belangrijkste hindernis 
voor gedragsverandering. Een inbreker is 
moeilijk duidelijk te maken dat hij als 
eerlijk man beter af is. Zeker niet wanneer 
hij zwakbegaafd, arm en zwart is. Als 
eerlijk man is hij niet beter af. Zolang we 
de ongelijkheid van maatschappelijke 
posities en kansen niet verminderen, zal 
er van voorwaardelijk invrijheidstellen 
niet veel succes te verwachten zijn. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van 
alcoholisten en drugverslaafden. 
3. De druk die de samenleving uitoefent 
op een afwijkend persoon moet 
afhankelijk zijn van de schadelijkheid van 
zijn gedrag voor de samenleving. Een 
zekere mate van tolerantie en aanvaar-
ding van licht afwijkend gedrag is 
waarschijnlijk noodzakelijk in een zo 
ingewikkelde en onvolmaakte samen-
leving als de onze. 
4. We moeten spaarzaam gebruik maken 
van het strafrechtelijk proces. 
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Gedragsmodificatie 
voor gevangenen, 
patienten en 
andere mensen* 

De structuur van de westerse maatschap-
pij is zodanig, dat de hogere klassen 
rijk en bevoorrecht zijn: dit hebben zij 
te danken aan hun macht om de lagere 
Masse te beheersen. Het bewerkstelligen 
van meer gelijkheid is jets dat een uitge-
breide gedragsverandering vereist. Hier- 
toe zullen de bekrachtigingssystemen van 
de maatschappij moeten veranderen, wil 
men uiteindelijk ook de mens zelf 
veranderen. Een gedegen kennis van het 
menselijk gedrag zou tot een dergelijke 
ontwikkeling kunnen bijdragen. Tegen de 
hier geschetste opvattingen zijn veel 
bezwaren geopperd, met name van de 
zijde van wetenschappers die tegen de 
deterministische opvatting van het 
behaviorisme zijn gekant. Vier van deze 
bezwaren komen nu ter sprake. 
Ten eerste zijn de tegenstanders van 

• flit is een verkorte weergave van het artikel: 
Behavior modification for prisoners, patients 
and other people as a prescription for the 
planned society. 
In: The prison journal, 54e jrg., nr. I, lentei 
zomer 1974, blz. 23-37. 
Voor eon korte samenvatting zie excerpt 
nr. 267. 
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door James G. Holland 

mening dat het gebruik van gedrags-
beheersing in strijd is met de funda-
mentele mensenrechten. Mensen willen 
verschoond blijven van eigenmachtig 
optreden door publieke instellingen. Men 
vreest dat de gedragsbeheersing onder 
meer zal uitlopen op straffen, zonder de 
garantie van een rechtvaardig proces, en 
dat het 1984 van Orwell op korte termijn 
werkelijkheid zal worden. 
Een tweede bezwaar betreft het mogelijke 
machtsmisbruik van degenen die de 
gedragsmodificaties toepassen. De 
vrees bestaat dat de doeleinden ervan 
noch door, noch ten behoeve van de 
client zullen worden gesteld, maar dat 
het eigen belang van de toepasser 
voorop zal staan (Ms de doeleinden niet 
door de client zelf gesteld worden, zijn 
uitbuiting van en aanpassing door de 
client aan elkaar gelijk. Dat ziet men nu 
bij gevangenen: hun aanpassing is een 
gevolg van het feit dat ze worden 
uitgebuit). 
Het derde bezwaar is dat de gedrags-
beheersing een inbreuk op de 
individualiteit zou betekenen. Door de 
vrije persoonlijke ontwikkeling van 



mensen te beperken zou er een zeer 
kunstmatige sociale stratificatie ontstaan. 
Het vierde bezwaar betreft de vraag, of 
men met de gedragstheorieen in feite wel 
belangrijke problemen kan oplossen. 
Zullen wel de juiste bekrachtigers worden 
gebruikt en zal er niet blijk gegeven wor-
den van zeer schadelijke bijwerlcingen? 
Zijn deze angsten terecht? Dit is geen 
abstracte vraag, want reeds op dit 
ogenblik wordt er in gevangenissen en 
andere inrichtingen veel met gedrags-
technieken gewerkt. 
Om nu te kunnen vermoeden hoe het 
eruit gaat zien wanneer heel de maat-
schappij op een soortgelijke manier zou 
zijn geordend, lijkt het verstandig om van 
een bekend gedragstherapeutisch 
programma eens nauwkeurig na te gaan 
hoe het werkt. 

Het START-prog,ramma 

In een federale gevangenis is een experi-
menteel project gaande onder de naam 
Special Treatment and Rehabilitative 

' Training Project (START). Men heeft 
een aantal gevangenen geselecteerd die 
bekend stonden als agressief en moeilijk 
handelbaar en het doel van het program-
ma was, deze mensen gedwee en gewillig 
te maken, zodat ze zich binnen de 

, gevangenis zouden aanpassen. Het 
programma bevat drie stadia, die weer 
onderverdeeld zijn in negen niveaus. 
Men wordt om te beginnen zeer streng 
behandeld en moet veel comfort 

De gedragstherapeut in de 
gevangenis moet uitsluitend 
verantwoording verschuldigd 
zijn aan de delinquent, niet 
aan de reclasseringsinstelling 

ontberen. Vanaf die basis kan men, door 
het gewenste gedrag te vertonen, punten 
(tokens) verdienen en zo langs de diverse 
stadia omhoog klimmen tot een toestand 
waarin luxe en comfort zeer groot zijn. 
Technisch werkt dit programma perfect, 
maar de doelstelling ervan is fout, want 
veeleer dan dat men van de delinquenten 
gehoorzame mensen binnen de gevange-
nis maakt, zou men er naar moeten 
streven dat zij zich na hun vrijlating in de 
maatschappij op de gewenste manier 
gaan gedragen. Het staat vast dat het 
systeem van gedragstherapieen werkt. 
Waarom dit dan niet zodanig toepassen 
dat het juiste doel wel wordt bereikt? 

Andere programma's 

Bekend is het programm a van het 
Patuxent instituut in Maryland. Voor 
deelname hieraan heeft men een groep 
`gebrekkige' delinquenten geselecteerd. 
Het programma verloopt op soortgelijke 
wijze als het START-project, met dit 
verschil dat hier inderdaad het zojuist 
genoemde doel wordt nagestreefd. 
Williams en Fisch zouden heel het 
gevangeniswezen als een token-economie 
willen zien functioneren, waarin de 
gevangenen hun vrijheid verwerven door 
in de' gevangenis een vastgesteld bedrag 
aan geld te verdienen. Zij baseren dit 
voorstel op de noodzaak de gevangenis 
te laten functioneren als een systeem van 
vrij ondernemerschap zoals dat ook bui-
ten de gevangenis bestaat. Ook stellen 
deze schrijfsters voor te onderscheiden 
naar `medewerkingsgelden' en 
`exploitatiegelden'. De eerste worden 
verdiend met gewenst sociaal gedrag, 
de tweede met het leveren van werk-
prestaties in de gevangenis-industrie.. 
Met `exploitatiegelden' worden soms 
ook andere werknemers tot grotere 
arbeidsprestaties aangezet. Zo heeft een 
werkplaats voor meervoudig gehandi- 
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capten een contract met Western 
Electric voor de aflevering van schakel-
borden. De patienten zijn verplicht 
binnen een vastgestelde tijd een bepaalde 
hoeveelheid van de borden te monteren. 
Haien ze dat niet, dan moeten ze de 
volgende zes tot acht uur in afzondering 
werken, zonder dat contact met anderen 
mogelijk is. Natuurlijk komt deze metho-
de de productiviteit ten goede, maar 
eigenlijk zou ze natuurlijk alleen mogen 
worden toegepast wegens de veronder-
stelde therapeutische waarde. Ook aan 
het werk dat gevangenen meestal moeten 
doen, ontbreekt die waarde. Zij moeten 
dikwijls meehelpen de economische 
belangen van de staat te dienen, zonder 
dat dit hun eigen resocialisatie ten goede 
komt. 

Buiten de muren 

Ook in fabrieken en bedrijven wordt van 
gedragstherapeutische technieken gebruik 
gemaakt. Bij Emery Air Freight bijvoor-
beeld worden de werknemers opzettelijk 
met glimlachjes en complimenten gestimu-
leerd tot steeds betere prestaties. Verder 
wordt op scholen gedragsbeheersing steeds 
meer toegepast. Onlangs werd een groep 
van veertien leerling-onderwijzers geduren-
de een week opgeleid tot het toepassen 
van gedragstechnieken. De resultaten 
waren verrassend; mensen die op een 
moderne manier kinderen willen opvoe-
den tot zelfstandige en zelfbewuste per-
sonen, zullen met leedwezen constateren 
met hoeveel succes due kortopgeleide 
onderwijzers hun leerlingen passief, stil 
en gehoorzaam kregen. 
Verwacht kan worden dat de toepassing 
van gedragstechnieken zich steeds verder 
over de samenleving zal uitbreiden. 
Geautomatiseerde data-banken bergen 
griezelige mogelijkheden in zich voor uit-
gebrcide systemen van gedragsbeheersing. 
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Sociale en politieke implicaties 

Met de tegenstanders van gedragstech-
nieken moeten we instemmen, dat er grote 
gevaren schuilen in een onjuiste toepassing 
ervan. Met name bij gevangenen is daarvan 
tot nu toe sprake: op onvrijwillige basis 
aan delinquenten die als `gebrekkig' 
worden bestempeld zonder meer een groot 
aantal dingen te ontzeggen teneinde hen 
te `resocialiseren' druist,in tegen ieder 
recht op privacy. Wil men gedragstech-
nieken beter toepassen, dan moet exact 
bekend zijn, waaraan de gevangene behoeft 
heeft en waarin hij zich eigenlijk onder-
scheidt van anderen. Uit onderzoek is 
gebleken dat bijna honderd procent van 
de bevolking wel eens een misdrijf 
heeft begaan: hoe kan het dan helpen 
als we zonder meer gaan proberen de 
gevangene zodanig te manipuleren dat 
hij gelijk wordt aan de `gewone' burger? 
Als men werkelijk iets tot stand wil 
brengen zal er sprake moeten zijn van 
een relatie tussen deskundige en client 
waarin het welzijn en belang van de client 
voorop staat. De gedragstherapeut in de 
gevangenis moet uitsluitend verantwoor-
ding verschuldigd zijn aan de delinquent, 
niet aan de reclasseringsinstelling; in de 
schoolklas uitsluitend aan de leerlingen, 
niet aan de directie van de school. 
Kortom, het komt erop neer'clat de token-
economies van tegenwoordig slechts 
bestaande machtsstructuren in stand 
helpen houden. Het is moeilijk om de 
richting aan te geven waarin de gedrags-
beheersing zich wel zou moeten ontwiklce-
len. Zelf zitten wij immers ook in 
bepaalde systemen vast? Als wij andere 
doeleinden gaan nastreven dan degenen 
voor wie we werken kan ons 'lit de 
bekrachtigers gaan kosten waaraan we 
zelf ook behoefte liebben. 
Een mogelijkheid om gedragstechnieken 
aan te wenden voor het verkrijgen van 
meer gelijkheid in de maatschappij, is 



De 'token-economies' van 
tegenwoordig he/pen slechts 
bestaande machtsstructuren 
in stand houden 

te trachten bij de individuen grotere 
onafhankelijkheid en meer zelfver-
trouwen aan te kweken. Maar ook dan 
blijft de kans bestaan op machtsconcen-
traties en manipulering. Een andere 
mogelijkheid is, systemen te ontwikIcelen 
waarin de beleidsvoerders het als een 
positieve bekrachtiger ervaren als degenen 
over wie zij het beleid uitoefenen, hun 
doelen bereiken. Verder zouden we er 
wellicht goed aan doen diegenen te hel-
pen die momenteel het slachtoffer worden 
van ten onrechte toegepaste gedrags-
technieken. 

Een nieuwe toepassing van de 
gedragstheoretische wetenschap 

Maar uiteindelijk ligt een acceptabel 
gebruik noch in het op een bepaalde 
manier bekrachtigen van beleidsvoerders, 
noch in de concentratie op het individu. 
In plaats daarvan moeten we alternatieve 
vormen vinden die het gedrag van groeps-
leden niet manipuleren in de richting van 
doelen zoals die door een derde groep 
zijn gesteld. Er bestaat behoefte aan een 
systeem van gedragsmodificatie dat wordt 
toegepast op mensen die zelf die gedrags-
verandering willen ondergaan. Alle deel-
nemers aan zo'n systeem zouden volledig 
moeten zijn betrokken bij de beslissing 
over de doeleinden en de werking ervan. 
Hiervoor zijn mensen nodig die zich 
bewust zijn van de huidige scheefge-
trokken maatschappelijke verhoudingen. 
Het ziet er naar uit dat voor het op-
bouwen van een rechtvaardiger maat-

Ischappij, er een belangrijke taalc is 

weggelegd voor de gedragstheoretische 
wetenschap. 
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Vergelijkende 
criminologie* 

De vergelijkende criminologie is een 
sociologische benadering, die veel 
perspectief biedt en waarvan veel te 
verwachten valt. In dit artikel zal een 
beschouwing gewijd worden aan de 
verschillende gezichtspunten die in de 
huidige criminologie naar voren komen 
en die van invloed zijn zowel op de 
betekenis van de vergelijkende crimino-
logie als op haar ontwikkeling. De vrucht- 
baarheid van de vergelijkende criminologie 
is al bij het begin van de ontwikkeling 
van de criminologie als wetenschap 
gebleken. Men kan wel stellen, dat de 
meeste van de criminologische werken 
van voor 1920 een vergelijkend karakter 
hadden. Onder invloed van Darwin en 
Marx schreven Lombroso, Garofalo en 
Ferri hun criminologische verhandelingen 
die zowel wat betreft aanpak als inhoud 
vergelijkend van aard waren. In eon, 
crirninologie die zich toespitst op de 

• Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Comparative criminology. 
In: The journal of criminal law and criminology, 
66e jrg., or. 3, september 1975, blz. 366-379. 
Voor een korte samenvatting van dit artikel 
zie excerpt nr. 255. 
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mogelijkheden om crimineel gedrag te 
voorkomen, dringt zich de vergelijkende 
aanpak op. Vanuit dit gezichtspunt 
wordt namelijk expliciet of impliciet, 
aangenomen dat de mensen fundamen-
teel niet van elkaar verschillen. Alleen 
de sociaal-economische en culturele 
omstandigheden veroorzaken verschillen. 
In het algemeen kan gesteld worden dat 
de organisatorische en evolutionistische 
theorieen neigen naar de vergelijkende 
methode bij de analyse van de gegevens 
uit zeer verschillende samenlevingen. 
Dit algemene criminologie-type in haar 
structureel-functionele, zowel als haar 
historische vorm, verdween in Europa 
echter van het toned l tussen de twee 
wereldoorlogen. 
In Amerika daarentegen zag men in de 
eerste helft van de twintigste eeuw een 
concentratie van aandacht van de 
wetenschappers op sociale problemen. 
Hierbij werd gedacht aan een directe 
sociaal-maatschappelijke verandering. 
Dit gaf de criminologische aanpak een 
individualistisch en utilitaristisch 
karakter. Een uitzondering vormden 
de Gluecks. Zij zagen wel de noodzaak 



van.vergelijkende studies en zijn daarbij 
het volgende van mening: in het onder-
zoek naar recidive moet bij het effect 
van behandelingsprogramma's naar het 
hele gedragspatroon van de dader worden 
gekeken. Hierbij moet een aantal experi-
menten in de verschillende fasen worden 
vergeleken. Er moet ook gelet worden 
op de manier waarop men zijn vrije tijd 
doorbrengt en hoe men zijn financiele 
plichten nakomt. In tegenstelling tot de 
simplificaties van de psychologische 
theorie die aan de traditionele crimino-
logische wet ten grondslag ligt moet een 
multidisciplinaire verklaring worden 
gegeven. De vergelijkende methode maakt 
dit mogelijk door een multinationaal 
onderzoek. Ook is bij de bestudering van 
het effect van de straf een onderzoek 
naar de relatie tussen de chronologische 
leeftijd en de affectieve volwassenheid 
van groot belang. Bovendien is de 
vergelijkende analyse zeer belangrijk 
bij de bestudering van de relatie tussen 
juridische praktijkbegrippen en het 
wetenschappelijk inzicht waarop deze 
zijn gestoeld. 

Voor de relatief trage groei van de 
vergelijkende criminologie zijn twee 
redenen te noemen. Ten eerste is er 
spralce van een sterke groei in het 
criminologisch onderzoek op nationaal 
niveau. Er was enerzijds sprake van 
een staking in het etnologisch onderzoek 
naar de oorzaken van de criminaliteit, 
maar anderzijds.een spectaculaire stijging 
in het aantal onderzoeken waarin maat-
regelen en programma's voor resocialisa- 

Voor de relatief trage groei 
van de vergelijkende 
criminologie zijn twee redenen 
te noemen 

tie en preventie worden geevalueerd. Een 
tweede reden is gelegen in de opkomst 
van een andere criminologische school, 
de zogenaamde interactionistische school 
of de criminologie van de sociale reactie 
op afwijkend gedrag. In deze school wordt 
bij de bestudering van de criminaliteit 
veel nadruk gelegd op de rol van het straf-
rechtsysteem en de strafwet in dit 
maatschappelijk probleem. Met andere 
woorden: Kan afwijkend gedrag worden 
geanalyseerd los van de selectiemechanis-
men en de straffende rol van het 
systeem? 

Kritiek op de vergelijkende criminologie 

De kritiek komt van verschillende 
andersgerichte scholen. De vraag die de 
interactionistische criminologie zich 
stelt is niet gericht op factoren in de 
persoon of de samenleving die de 
criminaliteit veroorzalcen, maar op het 
begrip criminaliteit zelf. Hiervoor moet 
worden afgestapt van het onderscheid 
tussen normaal en abnormaal. De misdaad 
en de straf worden gezien als functioneel 
in relatie tot de hele sociale organisatie. 
Men verwerpt de definitie van normaal 
gedrag en daarmee van afwijkend gedrag, 
zoalS die door bepaalde groepen in de 
maatschappij is vastgesteld. Van hieruit 
komt men tot een afwijzing van de 
behavioristische en positivistische traditie 
in de begripsbepaling. De maatschappij 
waardeert haar `normale leden' zeer hoog, 
terwijl normale mensen de laatste vijftig 
jaar meer dan honderd miljoen mensen 
hebben gedood. 
Ook de Neo-marxisten en de Neo-hege-
lianen verwerpen de op de wetenschappe-
lijke traditie gegronde objectiviteit van de 
onderzoeker. Alle kennis houdt naar hun 
mening een oordeel in en is een vorm van 
discriminatie. Zo is volgens Gouldner de 
wetenschap geplaatst in het geheel van 
krachten en conflicten van machtsblolcicen. 
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Kennis wordt beschouwd als deel van het 
systeem van de machthebbers, van hun 
controle en manipulatie. Binnen dit 
standpunt is de menswetenschap accep-
tabel als men een goed doe! nastreeft. 
De klinische criminologic stelt een 
therapeutische benadering van de sociale 
reintegratie van de delinquent voor. 
De criminologie van de sociale reactie 
bepleit daarentegen het recht van iedereen 
om anders, zelfs afwijkend te zijn. Hier 
valt opnieuw de tegenstelling op. De 
klinische criminologie is de spreekbuis van 
de gevestigde orde omdat zij impliciet 
het juridische en het institutionele raam 
van de wetenschap accepteren. 

Wetenschap en politiek 

Het type sociale wetenschap waarin men 
zich richt op het dienen van minderheden 
beschouwt uiteraard elke andere aanpak 
als ten dienste van de conformistische 
meerderheid. De grote sociale instituten 
die de heersende waarden bevestigen 
en continueren vormen de voornaamste - 
bron van vervreemding. Deze instituten 
kunnen bij een nieuwe start een hindernis 
vormen. Toch moeten we oppassen dat 
we zo niet alle interactionistische 
criminologen bestempelen als radicale 
revolutionairen. 
In de Europese rechtssociologie worden 
de beslissingsmechanismen van het 
justitieapparaat, de reactie van het publiek 
hierop- en haar kennis van het veld van 
juridische normen bestudeerd, zonder 
dat de traditionele wetenschappelijkheid 
over boord wordt gezet. 

Dc v-  erg-  e lijk—ende criminologie 
moet zich niet !outer baseren 
op de veroordelingen door 
het gerecht 
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Uit de relatie tussen de heersende normen 
en het gezichtspunt van de meerderheid 
of minderheid blijkt wel, dat bij de 
bestudering van die normen men snel op 
de vraag naar de legitimiteit ervan botst. 
Bij een analyse van die legitimiteit komt 
men al snel tot het inzicht, dat de organi-
saties die zich met de tenuitvoerlegging 
van de wet bezighouden gewoonlijk een 
grote discretionaire bevoegdheid hebben. 
Hierbij komt, dat een te grote werkbe-
lasting een onzorgvuldig gebruik van deze 
bevoegdheden met zich mee kan brengen, 
terwijI een uitbreiding van het apparaat 
de vervreemding van de minderheden zou 
vergroten. Deze implicaties wijzen ons 
op de politieke elementen in de crimino-
logische discussie. Fen zelfde bewust-
wording bij de andere sociale weten-
schappen heeft daar een behoorlijke schok 
teweeggebracht. Ms gevolg hiervan 
ontstane overtrolcken anti-criminologische 
bewegingen, waarbij ook briljante specia-
listen zijn aangesloten, duiden op een 
crisis in het intellectuele milieu. Dit kan 
een polarisering van de stellingnames ver-
oorzaken, waaronder de hypothesen 
worden getransformeerd in dogma's en 
de aanhangers van de verschillende 
hypothesen worden gekenschetst als 
immoreel en gevaarlijk. 

Op zichzelf is een groetende macht in 
handen van een steeds kleinere minder-
heid, voor intellectuelen een angst-
wekkend verschijnsel. Zij zien immers 
in het bijzonder de mogelijkheden van 
vergissingen en onrechtvaardigheden. 
Met name in de criminologie moet 
echter worden toegegeven, dat zeer 
weinig redelijke oplossingen voor het 
falen van het huidige systeem kunnen 
worden geboden. Men kan bovendien 
niet zeggen, dat er zo'n duidelijke 
wetenschappelijke basis bestaat voor de 
veranderingen die de criminologie 
desalniettemin aanraadt. In bepaalde 
situaties kan zo het begrip `gevestigde 



orde' een sleutelbegrip in de revolutio-
naire criminologie worden. De strafbare 
gewelddadige handeling drukt dan een 
verzet tegen de gevestigde orde uit. 
Van die kant aarzelt men dan niet alle 
pretenties van een zekere wetenschappe-
lijke neutraliteit als contra-revolutionair 
te karakteriseren. De wetenschapper is 
echter iemand die de consequenties van 
normen toetst en die meet wat die 
normen inhouden. Hij kan niet uit naam 
van de wetenschap normen opnieuw 
delmieren. Daarbij komt wel dat hij 
ook als wetenschapper het dienen van 
bepaalde doeleinden kan weigeren. 

De bijdragen van de verschillende 
scholen aan de vergelijkende criminologie 

De vergelijkende criminologie moet 
volgens de auteur van de school van de 
sociale reactie de volgende twee punten 
overnemen: ten eerste, zij moet zich 
niet louter baseren op de veroordelingen 
door het gerecht, ten tweede, zij moet 
uitgaan van het systeem van misdaad-
beheersing. Bij haar vergelijking van de 
criminaliteit in verschillende landen moet 
haar analyse worden geplaatst tegen de 
achtergrond van het gehele sociale 
systeem. 
De verschillen in uitgangspunt met de 
criminologie die zich richt op de praktijk 
van de criminaliteitsbestrijding zijn 
duidelijk. Toch zal de waarde van de 
verklaringen en voorstellingen van beide 
benaderingswijzen uit moeten malcen 
welke de vruclitbaarste is. 

Tot slot zij in het kort gewezen op 
andere factoren,zoals de toenemende 
integratie tussen de micro- en macro-
criminologie, die naast de algemeen 
wetenschappelijke en ideologische 
ontwiklceling hun bijdrage leveren aan 
de vorming van de vergelijkende 
criminologie. 
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Eisenberg Berg, N. en P. Mussen. The origins 
and development of concepts of justice. 
Journal of social issues, 21e jrg., nr. 3, zomer 
1975, blz. 183-201 (U.S.A.). 

Het ontstaan en de ontwikkeling van opvat-
tingen over rechtvaardigheid worden vanuit 
drie theoretische gezichtspunten bekeken. 
Dit zijn de leertheorie, de psychoanalyse en 
de cognitieve ontwikkelingstheorie. De laatste 
theoric en onderzoek op dit gebied, in het 
bijzonder het werk van Piaget en Kohlberg, 
hebben het meest bijgedragen tot onze 
kennis van de ideeen die kinderen hebben over 
rechtvaardigheid, en hoe deze veranderen en 
groeien. De schrijvers bespreken empirische 
gegevens, die de hypo these steunen dat 
begrippen van rechtvaardigheid zich ontwik-
kelen door middel van een vaste en onver-
anderlijke volgorde van fasen. Ook bespreken 
zij hypothesen en onderzoekingen die 
betrekking hebben op het proces van de 
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overgang van het enc stadium in het andere. 
De kennis over de loop van de ontwikkeling 
moet naar hun mening nog verder ontwikkeld 
worden door systematisch onderzoek, waarbij 
informatie gegeven wordt over aspecten van 
het socialisatie-proces als voorloper van 
volwassen opvattingen over rechtvaardigheid 
en van gedrag dat daarmee in overeenstem-
ming is. 
Met literatuuropgave. 
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Kuitenbrouwer, F. Criminele antecedenten bij 
overbeidssollicitaties: kritiek op eon hervor-
mingsplan. 
Proces, 55e jrg., nr. 3, maart 1976, blz. 47-56 
(N.). 

De schrijver memoreert de reeds lang bestaan-
de kritieken op de regeling van de justitiele 
documentatie. Grondslag is de Wet op de 
Justitiele Documentatie. De bronnen waaruit 
vooral de overheid ten aanzien van de 
sollicitaties put zijn de strafbladen, politie-
registers en andere schriftelijke bescheiden. 
De schrijver gaat uitvoerig in op het oneigen-
lijk gebruik van deze documentatie waartegen 



vooral van de zijde van de Vereniging van 
Reelasseringsinstellingen herhaaldelijk geklaagd 
is. Het grondbeginsel van de wet, namelijk 
dat iemands strafrechtelijk verleden hem 
niet onbeperkt mag worden nagedragen, 
wordt in de praktijk niet nageleefd. Eind 1975 
werden gegevens bekend van een serie ontwerp-
besluiten van een interdepartementale werk-
groep ter verbetering op het front van over-
heidssollicitaties. De auteur noemt daaruit een 
aantal hoofdpunten die waarborgen beogen 
tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens 
van sollicitanten naar (semi)-overheidsfuncties. 
Hij uit kritiek op de centrale rol die de Rijks 
Psychologische Dienst krijgt toebedeeld ten 
aanzien van aanvraag en beoordeling der 
justitiele gegevens en hij concludeert dat 
noch deze nieuwe voorstellen, noch de povere 
inhoudelijke uitwerking van de Wet op de 
Justitiele Documentatie voldoende waarborgen 
geven tegen inbreuken op de privacy (een 
recht op grond van artikel 8 van het Europees 
Verdrag Mensenrechten). De hele Wet op de 
Justitiele Documentatie zou daarom volgens 
hem op de helling moeten. 
Met literatuuropgave. 
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Lerner, M.J. The justice motive in social 
behavior: introduction. 
Journal of social issues, 21e jrg., nr. 3, zomer 
1975, blz. 1-21 (U.S.A.). 

Het gehele nummer van dit 'Journal of 
social issues' is gewijd aan het motief van 
rechtvaardigheid in het menselijk handelen. 
Dit artikel bevat een inleiding over het 
onderwerp en een overzicht van de bijdragen 
van de andere auteurs in het nummer. De 
schrijver bespreekt de vooronderstellingen, 
waar sociale onderzoekers van uit gegaan zijn 
om de rol te begrijpen die `rechtvaardigheid' 
speelt in het menselijk streven. Sommigen 
zien rechtvaardigheid als een bij-produkt van 
de pogingen van het individu om zijn resul-
taten te vergroten en als een ideologische 
ondersteuning voor de uitoefening van macht. 
Anderen beschouwen rechtvaardigheid, in 
haar verschillende vormen, als uitdrukking 
van functionele vereisten van de samenleving. 
Tenslotte zijn er auteurs die vinden dat de 
binding met rechtvaardigheid een natuurlijke 
expressie is van het menselijk potentieel. Alle 
theorieen hebben direct of indirect te maken 
met het feit, dat rechtvaardigheid een van de 
meest onschendbare en overtuigende thema's 
in sociaal gedrag is, en dat het op dramatisehe 
wijze verschillendc vormen aan kan nemen 
binnen een en dezelfde samenleving. 

226 
Rubin, Z. en L.A. Peplau. Who believes in a 
just world? 
Journal of social issues, 21e jrg., nr. 3, zomer 
1975, blz. 65-90 (U.S.A.). 

In onderzoek, waarbij gebruik gemaakt werd 
van de `just world scale', is aangetoond, dat 
veel mensen geloven dat in de wereld de goede 
mensen beloond en de slechte gestraft worden. 
Degenen die in een rechtvaardige wereld 
geloven, blijken meer dan degenen die dat 
niet doen, gefortuneerde mensen te bewonde-
ren en slachtoffers te minachten. Zij blijven 
dus geloven dat de mens toekomt wat hij 
verdient. In zijn jeugd heeft iedereen een 
opvatting over een rechtvaardige wereld. 
Sommige mensen ontgroeien dit geloof snel, 
anderen doen dit klaarblijkelijk nooit. Degenen, 
die blijven geloven in een welverdiende ver-
deling, blijken meer religieus, meer autoritair 
en meer georienteerd op interne controle 
door inprenting dan degenen, die hierin niet 
geloven. Zij zijn ook meer geneigd om bewon-
dering te hebben voor politieke leiders en 
negatieve gevoelens te koesteren ten opzichte 
van de minderbedeelde groeperingen. De 
schrijvers doen suggesties om het geloof in een 
rechtvaardige wereld te modificeren, waarbij 
zij oog richten op socialisatietechnieken 
zoals die toegepast worden door ouders, leer-
krachten, religieuze instellingen en de massa-
media. 
Met literatuuropgave. 

227 
Sampson, E.E. On justice as equality. 
Journal of social issues, 21e jrg., nr. 3, zomer 
1975, blz. 45-65 (U.S.A.). 

De auteur onderzoekt rechtvaardigheid als 
gelij1cheidsprincipe, waarbij hij een historisch, 
sociaal en psychologisch overzieht geeft van 
de billijkheids- en de gelijkheidsoplossingen 
voor het distributieve probleem en dus voor 
het principe van rechtvaardigheid in het men-
selijk handelen. Billijkheid blijkt geen natuur-
lijke, onvermijdelijke of zelfs functioneel 
noodzakelijke voorwaarde te zijn om het 
maatschappelijke en interpersoonlijke distri-
butieprobleem op te lossen. Billijkheid heeft 
betrekking op macht, individualisme en 
prestatie, terwijl gelijkheid betrekking heeft 
op gemeenschap, collectivisme en samenwer-
king. Sociaal-psychologisch onderzoek en 
theorievorming dragen bij tot het in stand 
houden van het bestaande systeem en dus van 
het billijkheidsprincipe. De mogelijke waar-
dering voor alternatieven wordt onderzocht. 
Met literatuuropgave. 

228 
Walster, E., en G.W. Walster. Equity and 
social justice. 
Journal of social issues, 21e jrg., nr. 3, zomer 
1975, blz. 21-44 (U.S.A.). 

Sinds lang hebben geleerden en sociale hervor-
mers geprobeerd het begrip `sociale rechtvaar-
digheid' te definieren. De sehrijvers willen een 
opzet bieden om recente theorievorming en 
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research op het gebied van sociale rechtvaar-
digheid begrlipellik te maken. Zij geven een 
overzicht van de gelijkheidstheorie. Aristoteles 
stelde al eon primitief gelijkheidsmodel van 
sociale rechtvaardigheid op. Recentelijk 
hebben sociaal-filosofen als Homans, Adams, 
Bescheid en Walster het model opnieuw 
geformuleerd en uitgebreid. Volgens Bescheid 
en de Walsters kan er in het algemeen gesteld 
worden dat twee personen in eon gelijke ver-
houding ten opzichte van elkaar staan, als de 
verhouding tussen de 'outcomes' en 'inputs' 
van de een gelijk is aan de verhouding daar-
tussen bij de ander. De schrijvers bespreken de 
psychologische consequenties van ongelijk-
heid en de technieken om angst te reduceren. 
Ze beschrijven de controverse tussen eon 
verdeling op basis van gelijkheid en op basis 
van evenredigheid. Tot slot volgt een be-
schouwing over de invloed van macht op de 
maatschappelijke definitie van gelijkheid en 
'perfecto sociale rechtvaardigheid'. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

Zie ook excerpt nr. 278. 

229 
Bartels, J.A.C., en J.W. Fokkens. Net  jeugd-
strafrecht in discussie. 
Proces, 55e jrg., nr. 2, februari 1976, blz. 
23-33 (N.). 

De schrijvers constateren dat sinds de invoering 
van het huidige strafrecht voor jeugd igen in 
1965 or weinig fundamentele kritiek is geweest. 
Met dit artikel pogen zij een aanzet to geven 
tot eon discussie op meer essentiole punten. 
Ze schetsen daartoe hoe sinds het begin van de 
negentiende eeuw het kinderstrafrecht — voor 
zover daarvan sprake was — zich ontwikkeld 
heeft en welke ideeen tot het huidige hebben 
geleid. Ze geven vervolgens twee hoofdpunten 
voor eon dergelijke discussie aan. In de eerste 
plaats, dat het cent raal stellen van de op-
voedingsgedachte in het kinderstrafrecht 
irnpliceert dat men zich ernstig moot afvragen 
of andere strafdoeleinden daarin dan nog een 
rot moeten spelen on ten tweede de noodzaak 
om ook in eon kinderstrafrecht d at zich 
uitsluitend richt op de opvoeding, de rechts-
waarborgen die het strafrecht de burger biedt 
to realiseren. 
Met literatuuropgave. 

230 	 . _ 	• 
Geerken, M.R., en W.B. -Cove. Deterrence: 
some theoretical considerations. 
Law and society review, 9e jrg., nr. 3, voorjaar 
1975, blz. 497-513 (U.S.A.). 

De schrijvers presenteren met betrekking tot 
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afschrikking de volgende negen hypothesen: 
1) Hoe sneller er gestraft wordt, des te groter 
is de doeltreffendheid van het afschrikkings-
systeem. 2) Hoe stronger de straf is, des to 
doeltreffender is het afschrikkingssysteem. 
3) Hoe groter de zekerheid is dat straf volgt, 
des to doeltreffender is het afschriklcingssys-
teem. 4) Hoe moor leden van eon sociaal 
systeem bun informatie over criminaliteit 
krijgen via de massamedia, des to groter is 
de doeltreffendheid van het afschrikkings-
systeem. 5) Hoe moor leden van eon sociaal 
systeem gedetailleerde kennis over de 
criminaliteit hebben, des to specifieker zal de 
afschrikkingsboodschap zijn, on des te kleiner 
de effectiviteit van de sanctiedreiging. 6) Hoe 
hoger in eon gebied de criminaliteit is, des to 
kleiner is daar de verhouding tussen effectieve 
afschrikking en uitrusting van het strafrechts-
apparaat. 7) De doeltreffendheid van het 
afschrikkingssysteem neemt toe als voor eon 
individu zijn investeringen in en zijn beloningen 
vanuit het sociale systeem toenemen. 8) Hoe 
meer leden van eon sociaal systeem zich 
bezig houden met de lange termijn-gevolgen 
van hun gedrag, des to effectiever is het af-
schrikkingssysteem. 9) Hoe groter on corn-
plexer het sociale systeem is, des to kleiner is 
de doeltreffendheid van het afschrikkings-
systeem. Naast deze hypothesen geven de 
schrijvers drie richtingen aan waarin volgens 
hen verder onderzoek moot gaan. 
Met literatuuropgave. 
Eon uitgebreide weergave is to vinden op 
blz. 207. 

231 
Gilman, D. The sanction of imprisonment: for 
whom, for what, and how. 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 4, 
oktober 1975, blz. 337-347 (U.S.A.). 

De schrijver levert kritiek op eon wetsvoorstel 
voor eon nieuw Wetboek van Strafrecht 
(Model Sentencing Act). Hierin is een naar 
zijn mening onjuiste classificatie van delin-
quenten gemaakt, namelijk eon die overeen-
stemt met het veronderstelde gevaar dat 
delinquenten kunnen opleveren. Ook de grote 
tech terlijke vrijheid in het bepalen van de 
lengte van vrijheidsstraffen acht hij verwer-
pelijk, evenals regelingen voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling. Volgens de auteur zou eon 
dergelijk wetboek moeten onderscheiden 
tussen twee soorten delinquenten: het zou 
vrijheidsstraffen moeten gebieden voor degenen 
die herhaaldelijk gewelddaden plegen, terwijI 
voor alle anderen gevangenisstraf niet moge- 
lijk zou moeten zijn. Van psych iatrische voor-
spellingen of diagnostisch onderzoek moot . 
volgens de schrijver worden afgezien, tenzij 
de verdachte hiervan gebruik wil maken om 
van verzachtcnde omstandigheden blijk to 
doen geven. De duur van de gevangenisstraf 
moot worden vastgelegd tussen niet alto vet 
uiteen liggende minima on maxima, die 



stroken met de ernst van het misdrijf. De straf-
tijd die in het vonnis wordt genocmd moet 
volledig worden uitgezeten en niet door voor- .  
waardelijke invrijheidstelling kunnen worden 
bekort. 
Met literatuuropgave. 

232 
Graser, R. Enkele gedagtes oor die hervorming 
van die Suid-Afrikaanse strafstelsel. 
Misdaad, straf en hervorming, 4e jrg., nr. 3, 
oktober 1975, blz. 25-49 (Z.-A.). 

De auteur bespreekt de pogingen die men in 
Zuid-Afrika onderneemt om het aantal 
gedetineerden terug te brengen. Zo worden in 
steden als Kaapstad en Johannesburg personen 
die door de politic wegens openbare dronken-
schap opgepakt worden, nadat ze hun roes 
uitgcslapen hebben, weer ontslagen. De 
schrijver ziet bepaalde vormen van afwijkend 
gedrag zoals alcoholisme, prostitutie, homo-
seksualiteit en vcrslaving aan drugs als 
problemen die buiten het strafrecht dienen 
te worden opgelost. Enkele alternatieven van 
de gevangenisstraf worden onder de loupe 
genomen, zoals bijvoorbeeld ook de dienst 
aan de gemeenschap. De schrijver somt in het 
kort de hervormingen van het Zuid-Afrikaanse 
gevangenissysteem op. Hij pleit voor meer 
onderzoek. 

233 
Jacobs-Coenen, B. Alternatieven voor de 
gevangenisstraf 
Bulletin van het bestuur strafinrichtingen, 
29e jrg., nr. 5, september-oktober 1975, 
blz. 339-357 (B.). 

De sehrijfster schetst de toestand van de 
verschillende uitvoeringsmodaliteiten van de 
gevangenisstraf. Voor elk van de bestaande 
modaliteiten licht zij de volgende punten toe: 
het wettelijk kader, de doeleinden en het 
toepassingsgebied. Een belangrijke stap voor-
waarts vindt zij de Belgische probatiewet van 
1964. De toepassing ervan blijkt zeer uiteen-
lopend in de verschillende rechtsgebieden en 
het lijkt de auteur daarom wenselijk, tencinde 
een werkelijk alternatief voor de geyangenis-
straf te krijgen, om de tocpassingsvoorwaarden 
van deze wet zodanig uit te breiden dat de nu 
nog bestaande wettelijke beperkingen uit de 
weg worden geruimd. Na te hebben gewezen 
op de bestaande onvrede met name ten aan-
zien van de kortc vrijheidsstraf, spreekt de 
schrijfster haar voorkeur uit voor de geldboete 
als alternatieve sanctie. Ook noemt ze de 
Engelse sanctie van dienstverlening aan de 
maatschappij, maar vraagt zieh af of Belgie 
daar wel rijp genocg voor is. De veranderingen 
in aard en omvang van de criminalitcit hebben 
volgens de schrijfster tot gcvolg gehad, dat de 
personeelsbezettingen ontocreikend zijn, dat 
de opsporingsmiddelen en -technicken niet 

meer zijn aangepast, en dat de strafmethoden 
niet steeds even efficient blijken. Zij citeert 
Matthys, die gepleit heeft voor een apart 
economisch strafrecht. Ze is van mening dat 
de overheid verplicht is de publieke opinie 
degelijk in te lichten, teneinde verwarring en 
onverschilligheid te voorkomen en teneinde te 
bereiken dat de meerderheid van de bevollcing 
zich tot samenwerking bereid verklaart. 

234 
Kalmthout, A. van, en H. Fillet. Uit Franco's 
natatenschap: decreto-ley 1011975, de 
agosto, sobre prevencion del terrorismo. 
Ass aequi, 25e jrg., nr. 3, maart 1976, blz. 
121-135 (N.). 

De schrijvers behandelen het decreet van 
26 augustus 1975 van Franco ter bestrijding 
van het terrorisme in Spanje en de toelichting 
daarop. Tevens schenken zij in een naschrift 
aandacht aan de wijziging van dit decreet, die 
zes dagen voor het ter perse gaan van het 
betreffende nummer van Ars Aequi door 
premier Arias Navarro aangekondigd werd. 
Door deze wijziging worden volgens de 
schrijvers de bezwaren tegen het decreet en 
hun kritiek daarop, geuit in het artikel, wel 
voor een deel ongedaan gemaakt; toch is het 
slechts een eerste stapje in de goede richting. 
Immers het wijzigingsdecreet handhaaft toch 
nog vele ingrijpende zaken en bovendien is 
het van tijdelijke aard. Een definitieve regeling 
wordt in het vooruitzicht gesteld met mede-
werking van de nog steeds ultra-rechtse Cortes. 
Bovendien houdt de Spaanse overheid nog 
voldoende mogelijkheden over om elke door 
haar ongewenste politieke en sociale actie of 
het sympathiseren daarmee effectief de kop 
in te drukken. Deze wijziging van het decreet 
betekent echter wel: inperking van de 
attributie aan de militaire rechter en ver-
dwijning van de supersnelrechtprocedure (de 
Sumarissimos), opheffing van het obligatoir 
opleggen van maximumstraffen (de doodstraf 
blijft gehandhaafd), verdwijning van het 
tenomeen plichtverdediger en ongedaanma-
king van de beperkingen aan de pers opgelegd 
(in de artt. 19 jo. 10). 
Met literatuuropgave. 

235 
Poelje, S.O. van. Het ontwerp- Wet geluid-
hinder. 
Nederlands juristenblad, 51e jrg., nr. 14, 
3 april 1976, blz. 457-469. 

De schrijver gceft eerst een kort overzicht van 
de hoofdinhoud van het ontwerp-Wet geluid-
hinder dat op 30 september 1975 bij de 
Twcedc Kamer werd ingediend. De structuur 
van het ontwerp wordt vooral bcpaald door de 
opvatting dat geluidhinder — technisch 
gezien — op drie frontcn moet worden 
bestrcden: bij de geluidsproduktie, bij de 
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geluidsoverdracht en bij de ontvangst. Vervol-
gens gaat de auteur op enkele onderdelen 
dieper in, onder meer op de relatie met de 
wetgeving inzake de ruimtelijke ordening. Ten 
aanzien van de bestuurlijke taakverdeling lean . 
het onderhavige ontwerp-Wet worden geken-
merkt als centralistisch. Dit is bedenkelijk 
volgens dc schrijver, wanneer het gaat om 
lokaal behcersbare aangelegenheden. Het 
ontwerp gaat er van uit dat veel onheil op het 
gebied van rumoer kan worden voorkomen 
door planologische maatregelen. Via gemeen-
telijke bestemmingsplannen kunnen vooral de 
twee grote boosdoeners op lawaaigebied, de 
industrie en het verkeer, geregeld worden. Op 
dit planologisch systeem wil het ontwerp een 
geduchte greep krijgen, door de centrale 
overheid rechtstreeks en op zeer gestandaardi-
seerde wijze, een deel van de feitelijke inhoud 
van de bestemmingsplannen te laten bcpalen. 
De schrijver vraagt zich af waarom dit alles 
zo centralistisch en ingewikkeld moet worden 
gcregeld. Volgens hem bestaat de indruk dat 
in dit ontwerp van wet de specialisatie en het 
perfectionisme op bepaalde punten te veel de 
overhand hebben gekregen. Tot slot geeft hij 
dan ook enkele richtlijnen voor mogelijke 
andere oplossingen voor de in het wetsontwerp 
voorgestelde regelingen. Onder andere zou hij 
van veel belang achten het zwaartepunt bij de 
vaststelling van saneringsprogramma's, zowel 
in zones rond industrieterreinen als in de 
gebieden langs de wegen, mecr bij de gemeen-
ten te leggen. Hij doet enige suggestics over de 
wijze waarop dit verwezenlijkt zou kunnen 
worden. 

236 
Prins, H. Whither community service? 
British journal of criminology, 16e jrg., nr. 1, 
januari 1976, blz. 73-77. 

Aan de hand van een aantal recente rapporten 
bespreekt de auteur de 'Community Service 
Order'. Na in het kort te zijn ingegaan op de 
voorgeschiedenis van de voorstellen van het 
'Wootton Committee' die het creeren van 
alternatieven voor vribeids- en vermogens-
straffen betreffen, bespreekt zij het juridisch 
kader waarin de C.S.O.'s zijn geplaatst. Vervol-
gens wordt een (voorlopige) evaluatie gegeven 
van de praktijk, vooral aan de hand van een 
onderzoek door de Home Office Research 
Unit. 

237 
Rector, M.G. The extravagance of imprison-
ment. 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 4, 
oktober 1975, blz. 323-330 (U.S.A.). 

Het afzien van opsluiting van de niet gevaar-
lijke delinquent zou volgens de schrijver een 
verschuiving betekenen van een terugwerkende 
naar een vooruitwerkende reactie op misdadig 
gedrag en zou grote sommen gelds besparen, 
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die nu gereserveerd zijn voor de bouw van 
gevangenissen. De schrijver licht het verschil 
toe tussen een wetsvoorstel uit 1972 (Model 
Sentencing Act) en een verklaring van de 
Nationale Raad voor de Misdaad (National 
Council on Crime and Delinquency) uit 1973; 
het eerste zou een gevangenisstraf van vijf 
jaar mogelijk willen maken voor de niet 
gevaarlijke delinquent; de tweede wil voor 
die categoric geheel van gevangenisstraf afzien. 
Niet alleen bepaalde bevoorrechte groepen 
van niet-gevaarlijke delinquenten zouden 
volgens de genoemde raad gevrijwaard moeten 
blijven van gevangenisstraf, maar elle niet-
gevaarlliken, ongeacht hun sociaal-economische 
positie of ras. 

238 
Shinnar, S., en R. Shinnar. The effects of the 
criminal justice on the contract of crime: a 
quantitive approach. 
Law and society review, 9e jrg., nr. 4, zomer 
1975, blz. 581-611 (U.S.A.). 

Er wordt een mathematisch model beschreven 
dat werd ontwikkeld teneinde de effecten 
van het optreden van politic en justitie op de 
aard en de omvang van de criminaliteit vast 
te stellen. De schrijvers relateren de ontwik-
keling van de criminaliteit ender meer aan de 
kans die een delinquent loopt gepakt en 
veroordeeld te worden; ze concluderen dat 
er een sterke samenhang bestaat tussen de 
gestegen criminaliteit en recente wijzigingen 
in het strafrechtelijke systeem waardoor de 
kans, dat iemand die een delict gepleegd 
heeft de gevangenis in gaat, sterk gedaald is. 
De stijging van de criminaliteit is het sterkst 
in Manhattan. Op basis van de criminaliteits-
cijfers van 1940, 1960 en 1970 is berekend, 
dat de kans dat iemand in Manhattan 
gedurende zijn leven slachtoffer wordt van 
een geweldsdelict gestegen is van tien procent 
in 1940, via dertig procent in 1960 tot 
84 procent in 1970. 
Met literatuuropgave. 

239 
Verkade, D.W.F. Het wetson twerp misleidende 
reclame. 
Nederlands juristenblad, 51e jrg., nr. 11, 
13 maart 1976, blz. 357-373. 

Op 18 september 1975 is bij de Tweede 
Kamer het wetsontwerp misleidende reclame 
ingediend. De considerans luidt 'dat het 
wenselijk is nadere regelen te stellen omtrent 
de privaatrechtelijke bescherming tegen mis-
leidende reclame'. Het ontwerp behelst een 
drietal nieuwe artikelen in het B.W., genum-
merd 1416a-1416c. De kritiek richt zich 
volgens de schrliver niet op de inhoud van de 
voorgestelde regels, maar op datgene vat het 
wetsontwerp niet inhoudt. Hij bespreekt 
uitvoerig elk van de artikelen met het toepas-
singsgebied en de consequenties. De ham- 



vraag, wit een reclame-uitirtg nu misleidend 
maakt wordt door het wetsontwerp onbeant-
woord gelaten. In de Memorie van Toelich-
ting worden wel enige suggesties gedaan voor 
criteria van misleiding. Voor de omkering 
van de bewijslast met betrekking tot de 
schuld lijken goede gronden aanwezig, meent 
de schrijver. Ook vindt hij het terecht dat het 
wetsontwerp de verbods- en rectificatie-actie 
uitdrukkelijk wettelijk mogelijk verklaart. De 
rechter krijgt een ruime beslissingsmarge, 
zowel ten aanzien van de inhoudsbepaling, 
als met betrekking tot omvang en mediakeuze. 
Het belangrijkste artikel van het ontwerp is 
volgens de schrijver 1416c, waardoor organi-
saties met rechtspersoonlijkheid actiebevoegd-
heid krijgen. Vervolgens gaat hij in op enige 
punten waarin het ontwerp niet voorziet, 
zoals maatregelen ter bestrijding van mis-
leidende reclame, onder andere omkering van 
de bewijslast terzake van het misleidend 
karakter van de reclame en waarmakings-
plicht. Ook allerlei financiele aspecten komen 
aan de orde. De auteur is het eens met de 
keuze van de regering voor een privaatrechte-
lijke regeling en bespreekt de voordelen 
hiervan boven een strifrechtelijke sanctione-
ring. Tot besluit trekt hij een vergelijking met 
de gang van zaken bij enige bestaande `zelf-
reguleringsinstanties', die ook volgens de 
westontwerpers moeten blijven. 
Met literatuuropgave. 

240 
Williams, G. Evading Justice. 
The criminal law review, augustus 1975, blz. 
430-441 (G.B.). 
The criminal law review, september 1975, blz. 
479-491 (G.B.). 
The criminal law review, november 1975, blz. 
608-616 (G.B.). 

De 'Criminal Law Revision Committee' heeft 
in haar zevende verslag een serieuze poging 
gedaan een wettelijke regeling te ontwerpen 
met betrekking tot het belemmeren van de 
rechtsgang. Ofschoon het parlement de 
aanbevelingen van de commissie heeft over-
genomen zijn de problemen niet opgelost 
omdat een tweetal delicten buiten de nieuwc 
wetgeving bleven. Dit zijn a) het opzettelijk 
hinderen van de politie bij het uitoefenen 
van haar taak en b) het belemmeren van het 
werk van de rechterlijke macht. In een drietal 
artikelen bespreekt de auteur gedetailleerd 
zijn bczwaren tegen de huidige wetgeving. 
Met literatuttropgave. 

141 
Wright. J.D.,en L.C. Marston. The ownership 
of the means of destruction: weapons in the 

, United States. 
Social problems, 23e jrg., nr. 1, oktober 1975, 
blz. 93-107 (U.S.A.). 

Nergens is het particulier wapenbezit zo 
omvangrijk als in de Verenigde Staten. De 
schrijvers gaan na welke de kenmerken zijn 
van personen die wapens bezitten. Ze gebrui-
ken hiertoe een in 1973 door een Amerikaans 
bureau verricht algemeen sociaal onderzoek, 
waarbij aan 1504 personen onder meer ook 
enkele vragen werden gesteld met betrekking 
tot wapenbezit. Het bleek dat ongeveer de 
helft van de Amerikaanse gezinnen tenminste 
een vuurwapen heeft. Behalve dat ze de sociale 
kenmerken van wapenbezitters beschrijven, 
vergelijken de auteurs de motieven van stads-
en plattelandsbewoners om een wapen te 
kopen. Amerika heeft geen nationale wapen-
wetgeving, hetgeen door driekwart van de 
ondervraagde personen als een tekortkoming 
wordt gezien. Van de niet-wapenbezitters is 
negentig procent vOor een strengere wetgeving, 
maar van de wel-bezitters toch ook nog ruim 
zestig procent. De auteurs leiden hieruit af dat 
het grotendeels eerbare burgers zijn die een 
wapen hebben. De toenemende bewapening 
van grotestadsbewoners wordt vaak gezien als 
een gevolg van een groeiende angst voor geweld 
en misdaad; uit het onderzoek van de auteurs 
blijkt hier echter nicts van en diepgaander 
onderzoek op dit gebied achten zij daarom 
wenselijk. 
Met literatuuropgave. 

242 
Zimmerli E.A. Kommt der Begriff Wirtschafts-
kriminalitat wirklich nur kriminaltaktische 
Bedeutung zu? 
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 
91e jrg., nr. 3, 1975, blz. 305-320. 

De auteur reageert op een recent artikel van 
Martin Schubarth over economische criminali-
teit. Aan de hand van de hierover verschcnen 
literatuur inventariseert de schrijvcr verder de 
kenmerken van economische delicten teneinde 
tot een definiering te komen. Hij geeft aan de 
hand van enkele voorbeelden een schets van 
mogelijke preventieve en repressieve maat-
regelen. 
Met literatuuropgave. 

Crim-inologie 

Zie ook de excerpten nr. 258 en nr. 283 

243 
Bloch, C. Crime on the Cape fiats: a brief 
summary. 
Misdaad, straf en hervorming, 4e jrg., nr. 3, 
oktober 1975, blz. 54-60 (Z.-A.). 

De schrijver geeft een statistische analyse van 
de omvang van de misdaad in verschillende 
delen van de Cape flats in Zuid-Afrika, waar 
voornamelllk negers wonen. Hij beschrijft de 
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fysiekc en de sociale omgeving van de stads-
wijken en het effect daarvan op de omvang van 
de misdaad. Bij 845 bewoners van die wijken 
word gevraagd naar hun idecen over veiligheid, 
de bewaking van de politic, het voorkomen van 
geweld, het gebruik van gemeentelijke instel-
linger% en het saamhorigheidsgevoel. De auteur 
doet aanbevelingen ter voorkoming van crimi-
naliteit in die wijken. 

244 
Breznitz, T. Juvenile delinquents perceptions 
of own and others' commitment to 
delinquency. - 
Journal of research in crime and delinquency, 
12e jrg., nr. 2, juli 1975, blz. 124-132 (U.S.A.). 

In het beschreven onderzoek word aan eon 
groep delinquente on eon groep niet-delinquen-
te jongens eon vragenlijst voorgelegd. Deze 
bestond uit enkcle verhaaltjes waarin situaties 
beschreven werden waarin jongeren `uitgeno-
digd' werden criminaliteit te plegen. De mate 
waarin op de held van het verhaal door leeftijd-
genoten druk word uitgeoefend, word systema-
tisch gevarieerd. De proefpersonen werd 
gevraagd aan to geven wat zij in dergelijke 
situaties gedaan zouden hebben on tevens wat 
hun vrienden zouden doen. Het bleek dat 
delinquente jongens moor Idelinquentei 
antwoorden gaven dan nict-delinquenten. Ook 
bleek dat zij van hun vrienden moor delicten 
verwachtten dan van zichzelf. De resultaten 
worden gerelateerd aan Cohen's on Matza's 
theorieen over delinquente subculturen. 
Met literatuuropgave. 

245 
Chester, C.R. Perceived relative deprivation 
as a cause of property crime. 
Crime and delinquency, 22e jrg., nr. 1, januari 
1976, blz. 17-30 (U.S.A.). 

Lange tijd heeft men gedacht dat armoede eon 
oorzaak was van met name vermogenscrimina-
liteit. Hieruit vloeide voort dat men de laagste 
sociale klassen voor het mcest crimineel hield. 
Absolute armoede echter is volgens de auteur 
gebleken veel minder criminogeen to zijn dan 
relatieve armoede. Hoe nauwer mensen van 
eon lage sociale klasse geconfrontecrd vvorden 
met de waarde on leefstid van de hogere 
klassen, des to moor nemen hun misdrijven 
tegen de eigendom toe. Zo is dos vermogens-
criminaliteit het product van hebzucht, die 
gestimuleerd wordt door de gemakkelijke 
toegankelijkheid tot informatie over 'betere' 
stijlen van leven. Eon verandering hierin zal 
volgens de schrijver alleen teweeg gebracht 
kunnen worden via eon gelijkmatiger verdeling 
van het geld over de bevolking. Om vast een• 
eind in die richting to komen, zoti de regering 
de overdracht van rijkdom van de one generatie 
op de andere strong moeten beperken on de 
golden die zo ter beschikking van de staat 

234 

komcn, gcbruiken om voor elk lid van de 
gemeenschap eon evenredig basis-inkomen to 
garanderen. Daarmee zou volgens de auteur de 
relatieve armoede on dus de vermogenscrimina- ' 
liteit, aanzienlijk afnemen. 
Met literatuuropgave. 
Fen uitgebreide wcergave van dit artikel is to 
vinden op blz. 212. 

246 
Coates, R.B., on H.P. Miller. Evaluating large 
scale social service systems in changing 
environments: the case of correctional 
agencies. 
Journal of research in crime and delinquency, 
12 jrg., nr. 2, juli 1975, blz. 92-106 (U.S.A.). 
Evaluatie-onderzoek in organisaties van maat-
schappelijk work wordt bemoeilijkt doordat 
doze organisatics de voor cen onderzoek nood-
zakelijke stabiliteit missen. De auteurs ontwik-
kelen eon model dat gehanteerd kan worden in 
dergelijke situatics. Centraal hierin staat de 
driedeling: onmiddellijkc, korte termijn- en 
lange termijnresultaten van eon programma. 

• In eon bijlage bij het artikel werken de 
schrijvers het model uit. 
Met literatuuropgave. 

247 
Datesman S.K., P.R. Scarpitti en R.M. 
Stephenson. Female delinquency: an 
application of self and opportunity theories. 
Journal of research in crime and delinquency, 
12e jrg., nr. 2, juli 1975, blz. 107-123 (U.S.A.). 

De meeste theorieen met betrekking tot de 
criminaliteit hebben betrekking op criminali-
teit gepleegd door mannen. In dit artikel 
worden eon tweetal van dergelijke theorieen 
toegepast op criminaliteit gepleegd door 
vrouwen. Enkele van de resultaten van het 
uitgevoerde onderzoek zijn: criminaliteit en 
zelfbeeld hangen samen bij zwarte vrouwen 
maar niet bij blanke. Zowel blanke als zwarte 
vrouwen die delicten plcegden schatten hun 
kans op maatschappelijk succes lager dan 
niet-delinquente vrouwen. Dit geldt vooral 
voor vrouwen die delicten tegen de openbare 
orde pleegden. Dit laatste hangt mogelijk 
samen met het vaak seksuele karakter van 
doze delicten. 
Met literatuuropgave. 

248 
R. Jongman. 'itch, wat wit je: ik zat als jongen 
in een kindertehuis'. 
Sjow, 4e jrg., nr. 7, april 1976, blz. 154-155 
(N.). 

AIs 	
• 

belangrijkste ondersteuning voor de 
mening dat tehuisplaatsing eon criminogene 
factor kan betekenen, wijst de schrijver op 
eon vergelijkend onderzoek tussen 41 kinderen 
die omstreeks 1960 bij wijze van straf in eon 
tchuis werden geplaatst en 41 andere kinderen 
die tezelfdertijd elders in Nederland eon 



andere straf kregen opgelegd. Beide groepen 
waren geselecteerd op tien ten tijde van de 
veroordeling gelijke variabelen zoals leeftijd, 
soort gezin, delict, enzovoort. Uit de resulta-
ten bleek, dat kinderen die ooit in een tehuis 
geplaatst waren, vaker een strafregister hadden 
en een langere straflijst. Ondanks het door hem 
erkende bezwaar van conclusies op grond van 
slechts een onderzoek, meent de schrijver te 
moeten waarschuwen tegen te gemakkelijke 
plaatsing in tehuizen. Hij pleit ervoor intensief 
naar andere oplossingen te zoeken. 

249 
Kuys,.J. De onvolwassenheid van de 
Nederlandse kriminologie geillustreerd aan de 
hand van recente verwikkelingen in Leiden. 
Kriminologenkrant, nr. 21, maart 1976, 
blz. 6-12 (N.). 

In de criminologie doet men buiten Nederland 
volgens de schrijver steeds meer aan theorie-
vorming,. terwijl bij ons de nadruk momenteel 
ligt op het doen van onderzoek, hetgeen ten 
koste gaat van de opleiding van studenten. De 
criminologie moet volgens de auteur meer in 
haar totaliteit beoefend worden; hiervoor acht 
hij een volwaardige academische opleiding 
nodig. Hij maakt bezwaar tegen het standpunt 
van de staf van de afdeling criminologie aan 
de Leidse Universiteit die, volgens hem zonder 
motivatie, de nadruk wil gaan leggen op 
hypothesevormend en toetsend onderzoek op 
basis van psychologische leertheorieen en die 
de hoofdrichting criminologie in Leiden niet 
wit handhaven. 

• 250 
Reasons, C.E. Social thought and social 
structure. 	 • 
Criminology, 13e jrg., nr. 3, november 1975, 
blz. 332-365 (U.S.A.). 

De criminologische literatuur wordt in 
toenemende mate gekenmerkt door politise-
ring. Traditionele opvattingen over het 
ontstaan van delinquent gedrag worden fel 
bestreden. De auteur groepeert verschillende 
denkrichtingen in drie hoofdgroepen: A) 
theorieen die het zwaartepunt leggen bij 
biologische, psychologische en sociaal-psycho-
logische verklaringen: criminaliteit als ziekte. 
B) Theorieen die de nadruk leggen op de 
invloed van de omgeving als criminogene 
factor. C) Theorieen die het accent leggen op 
het belang van ideologische en maatschappelijke 
determinanten van criminaliteit. De auteur 
eindigt met een bespreking van mogelijke 
consequenties van nieuwe inzichten en trends 
in de criminologic. Met name gaat hij in op de 
problemen die ontstaan bij het financieren van 
kritisch onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

251 
Smith, A.B. en H. Pollack. Deviance as a 
method of coping. 
Crime and delinquency, 22 jrg., nr. 1, januari 
1976, blz. 3-16 (U.S.A.). 

De schrijvers delen deviant gedrag in in drie 
categorieen: misdaad; zonde en slechte smaak. 
Misdaad is het gedrag dat objectief en meet-
baar schade aan de gemeenschap aanricht en 
dat door geen enkel zichzelf respecterend 
maatschappelijk bestel getolereerd kan 
worden. Voorbeelden zijn geweldsdelicten en 
ernstige vermogensdelicten. Zonde slaat op 
gedragingen die oorspronkelijk door de heer-
sende religie werden verboden en die lang-
zamerhand in de staatswetten zijn ingelijfd. 
Prostitutie, gokken en alcoholgebruik zijn 
voorbeelden. Slechte smaak heeft betrekking 
op het geheel van gedragingen die onaange- 
naam en irritant zip, bipoorbeeld extravagante 
kledij, openlijke seksuele handelingen en het 
dragen van bepaalde politiek gekleurde 
symbolen. De meeste devianten realiseren zich 
volgens de schrijvers dat hun gedrag wellicht 
sociaal schadelijk is. Toch gaan ze ermee door, 
omdat ze zich alleen op die manier in staat 
achten op te kunnen tegen de druk die de 
maatschappij op hen uitoefent. Als men jets 
tegen het deviante gedrag wit doen moet men 
volgens de auteurs eerst kijken naar wat de 
deviant eigenlijk wit zeggen met zijn gedrag. 
Als andere pogingen tot spanningsverminde-
ring niet helpen, moet hij overtuigd worden 
van de noodzaak zich aan te passen. Als ook 
dat niet lukt en zijn gedrag is gewelddadig, 
moet hij daarvan fysiek weerhouden worden; 
is zijn gedrag echter niet gewelddadig, dan 
moet hij met rust gelaten worden. 
Met literatuuropgave. 
Een uitgebreide weergave van dit artikel is te 
vinden op blz. 215. 

252 
Snodgrass, J. Clifford R. Shaw and Henry D. 
McKay: Chicago criminologists. 
British journal of criminology, 16e jrg., nr. 1, 
januari 1976, blz. 1-19. 

Het sociologisch onderzoek van Shaw en 
McKay naar het verschijnsel jeugddelinquentie 
in de dertiger en veertiger jaren is volgens de 
schrijver van grote invloed geweest op de 
ontwikkeling van de criminologie. Hun werk 
had betrekking op een drietal terreinen: het 
verzamelen van autobiografische gegevens van 
jeugddelinquenten, onderzoek naar de 
geografische sprciding van delinquenten en 
de ontwikkeling van een preventieprogramma. 
De auteur geeft een korte biografie van beide 
criminologen en bespreekt de inhoud en 
betekenis van hun werk. 
Met literatuuropgave. 
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253 
Spitzer, S. Punishment and social organization: 
a study of Durkheim's theory of penal 
evolution. 
Law and society review, 9e jrg., nr. 4, zomer 
1975, blz. 613437 (U.S.A.). 

Uit de werken van Durkheim destilleert de 
auteur een vijftal hypotheses die betrekking 
hebben op de relatie strafrechtelijk systeem-
maatschappij(vorm). Van enkele tientallen 
landen werden gegevens verzameld over het 
strafrechtelijk systeem, bevolkingsdichtheid, 
mate van complexheid van de samenleving en 
dergelijke. De door de schrijver uitgevoerde 
analyses tonen aan dat DurIcheim's opvattingen 
onjuist waren. 
Met literatuuropgave. 

254 
Sylvester, S.F. Criminology. Past and future. 
Criminology and interdisciplinary journal, 
13e jrg., nr. 2, augustus 1975, blz. 223-239 
(U.S.A.). 

Bepaalde indicaties voor de toekomst van de 
criminologische theorievorming kunnen volgens 
de schrijver worden afgeleid uit een studie van 
de geschiedenis der criminologie. Was men 
vroeger van mening dat misdadig was al het 
gedrag dat streed met een algemeen geldende 
moraal, tegenwoordig neigt men er meer toe 
alleen dat gedrag als crimineel te beschouwen 
dat door de staat als zodanig wordt bestempeld. 
De auteur noemt dit een rationalistische 
tendens waarvan hij verwacht dat deze voor-
lopig nog wel aan zal houden. Gaat men echter 
in de toekomst het menselijk gedrag weer meer 
bekijken in het licht van het wetenschappelijk 
perspectief van de achttiende en negentiende 
eeuw, dan is het volgens hem heel wel denk-
baar dat dit zal leiden tot een erkenning van het 
belang van een wetenschappellike analyse van 
de menselijke waarden. Wellicht sal er dan ook 
weer een wat minder enge definitie van het 
begrip misdaad komen. 

255 
Szabo, D. Comparative criminology. 
The journal of criminal law and criminology, 
66e jrg., nr. 3, september 1975, Na. 366-379 
(U.S.A.). 

De auteur geeft een overzicht van de ontwikke-
ling in de vergelijkende criminologie. Hierbij 
laat hij zien, dat deze met name vertraagd 
wordt door een relatieve toename in het 
nationaal criminologisch onderzoek. Bovendien 
heeft zich volgens de auteur een geheel nieuwe 
criminologische school aangediend, die zich 
van de traditionele uitgangspunten distantieert. 
Bij deze zogenaamde criminologic van de 
sociale reactie gaat men niet uit van het onder-
scheid normaal—abnormaal. Men verdiept zich 
voomamelijk in het ontstaan en de vorming 
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van het begrip 'rnisdrijr. Volgens de auteur kan 
de vergelijkende criminologie van deze 
benadering verschillende dingen overnemen. 
Tenslotte pleit de auteur voor een uitbreiding 
van het vergelijkend criminologisch onderzock, 
met een grotere aandacht voor de invlocd van 
machtsblokken in het strafrecht. Daarbij meet 
men volgens de schrijver beseffen, dat de 
wetenschap maatschappelijke normen kan 
beschrijven, maar niet kan voorschrijven. 
Met literatuuropgave. 
Een uitgebreidere weergave van dit artikel is 
te vinden op blz. 224. 

256 
Tiedemann, K. La criminalite d'affaire dans 
Peconomie moderne. 
Revue intemationale de criminologic et de 
police technique, 28e jrg., nr. 2, april/juni 
1975, bzl. 147-158 (F.). 

De economische criminaliteit heeft in de landen 
van West-Europa de laatste jaren een enorme 
omvang aangenomen. De schrijver geeft hiervani 
voorbeelden en wijst erop, dat soortgelijke 
gedragingen nu eens als misdrijven worden 
omschreven, dan weer als inbreuken op regels 
en soms zelfs als welkome handefmgen. 
Afgezien van materiele schade heeft de 
economische criminaliteit volgens hem ook 
immateriele repercussies op de economische 
orde, op de economische moraal en op het 
gedrag in het algemeen van de industrielen. 
De auteur spreekt in dit verband van een 
besmettend effect en van een spiraal-effect. 
Zowel in Duitsland als elders wordt men 
binnen de rechterlijke macht steeds actiever 
om deze vorm van criminaliteit, die tot nu toe 
grotendeels onontdekt is gebleven, meer aan 
het licht te brengen. Ook werd in 1972 in 
West-Duitsland een commissie van deskundigen 
in het leven geroepen, die zich erop moet 
bezinnen hoe de economische crirninaliteit het 
best bestreden kan warden. De schrijver juicht 
dit alles toe maar is van mening dat als de 
strafwet de organisatorische maatregelen nog 
gaat intensiveren, men het risico loopt dat het 
probleem van de economische criminaliteit 
teveel wordt gedramatiseerd. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

257 
Blom-Cooper, L. The Place of prison in 
punishment. 
Prison service journal, nr. 19, juni 1975, 
blz. 2-5 (G.-B.) 

• 
De schrijver beschrijft in het kort het straf-
systeem dat in Engeland in de loop der 
eeuwen gevolgd is. In 1948 bij de afschaffing 
van de lijfstraffen kwamen voor de ernstige 



misdrijven de langere gevangenisstraffen ervoor 
in de plaats. De afschaffmg van de doodstraf 
had weer toename van de levenslange gevange-
nisstraffen tot gevolg. Na 1965 is het vrijwel 
regel, dat een tot levenslang veroordeelde 
(meestal een moordenaar) in feite na vijftien 
jaar vrijkomt, al houdt het Hof zich het recht 
voor hem te allen tijde terug te roepen. De 
schrijver pleit voor een drastische 
vermindering van de maximum straffen 
van alle delicten. 

258 
Bolton, N., F.V. Smith, K.J. Heskins, e.a. 
Psychological correlates of long-term 
imprisonment. 
British Journal of criminology, 16e jrg., nr. 1, 
januari 1976, blz. 38-47. 

In een drietal reeds eerder verschenen 
artikelen van dezelfde auteurs werden de 
resultaten besproken van een onderzoek waar-
bij groepen delinquenten met uiteenlopende 
straftijd werden vergeleken. In dit artikel 
wordt ingegaan op een follow-up onderzoek 
bij 154 langdurig gestraften en een controle- 
groep van niet tot gevangenisstraf veroordeelde 
personen. Ook nu bleek niet dat een lange 
gevangenisstraf nadelige invloeden beeft op 
intelligentie, diverse (hand)vaardigheden, 
persoonlijkheid en attitudes. In tegendeel: er 
werd op een aantal tests vooruitgang 
geconstateerd. 

259 
Genonceaux, D. Doel en finaliteit van de 
opsluiting. 
Bulletin van het bestuur strafmrichtingen, 
29e jrg., nr. 4, juli-augustus 1975, blz. 271-281 
(B.). 

Ondanks het feit dat criminologen en sociolo-
gen steeds vaker wijzen op de nadelige gevolgen 
van de vrijheidsstraf, dient deze straf volgens 
de schrijver gezien te worden als een nood-
zalcelijk kwaad. Het huidige penitentiaire 
beleid poogt een oordeelkundig evenwicht te 
bereilcen tussen twee vereisten: de misdadig-
heid bestraffen enerzijds, de menselijke 
waardigheid van de delinquent vrijwaren en 
waken over de eerbiediging van zijn gewet-
tigde rechten anderzijds. De resocialisatie 
dient in dit verband beschouwd te worden 
als een globaal en continu proces, dat de 
delinquent moet brengen tot een aanvaardbaar 
sociaal gedrag. De auteur werkt bovenstaande 
gedachten nader uit. 

260 
Greenberg, D.F. The incapacitative effect of 
imprisonment: some estimates. 
Law and society review, 9e jrg., nr. 4, 
zomer 1975, blz. 541-580 (U.S.A.). 

Over de afschrikwekkende werking van de 

gevangenisstraf en ook over de resocialiserende 
werking zijn een aantal recente onderzoeken 
verricht die kwantitatieve en empirische kennis 
opleveren. Dit volgens de schrijver ondanks het 
feit dat reeds lang algemeen bekend is dat de 
gevangenisstraf het de gedetineerden onmoge-

dlijk maakt verschillende soorten criminaliteit 
te plegen. De . auteur geeft aan de hand Van 
statistische gegevens een schatting van de 
betekenis van dit verschijnsel. Hij concludeert 
dat bij een gemiddelde gevangenisstraf van 
twee jaar, daarna acht procent minder 
delicten gepleegd worden. Toename van de 
gemiddelde gevangenisstraf tot drie jaar doet 
dit percentage toenemen tot twaalf procent. 
Met literatuuropgave. 

261 
Hammermann, H.A. Der Aufsichtsdienst im 
Spiegel empirischer Untersuchungen. 
Zeitschrift fiir Strafvollzug und Straffalligen-
hilfe, 24e jrg., nr. 2, juni 1975, blz. 68-71 . 
(B.R.D.). 

Uit de volgende Duitse onderzoeken van 
Deimling, Callies, Daumling en Hohmeier naar 
de aflcomst van bewaarders blijkt dat tegen de 
gangbare mening in, ze van oorsprong geen 
soldaten zijn, maar dat ze vaak een handwerks-
beroep uitgeoefend hebben. Het motief om 
bewaarder te worden was onder de ouderen 
meestal de vaste positie en het verzekerd zijn 
van een vast inkomen. De bewaarders hebben 
een dubbele taak, namelijk een bewalcings- en 
een behandelingstaak. De opleiding dient 
daarop volgens de auteur afgestemd te worden 
en ook bij de keuze van nieuwe bewaarders 
dient daarmee rekening gehouden te worden. 

262 
Nahrich, W.D. Zur Situation auslandischer 
Strafgefiingener in deutschen Vollzugsanstalten. 
Zeitschrift für Strafvollzug und Straffalligen-
hilfe, 24e jrg., nr. 3, oktober 1975, 
blz. 145-152 (B.R.D.). 

De laatste jaren komen problemen van 
gastarbeiders steeds meer in de publiciteit. Zo 
werd onlangs een onderzoek uitgevoerd naar 
de aard en omvang van de criminaliteit van 
gastarbeiders. Over de situatie van buitenlandse 
gedetineerden echter is slechts weinig geschre-
ven. In dit artikel wordt ingegaan op de 
problemen waarmee deze buitenlanders in 
Duitse gevangenissen geconfronteerd worden. 
Centraal staat daarbij het taalprobleem. Ook 
wordt aandacht besteed aan problemen die 
samenhangen met religie, eetgewoonten en, in 
het algemeen, cultuurverschillen. 

263 
Verstraten, J. De gevangenis van 1984. 
Proces, 55e jrg., nr. 2, februari 1976, 
blz. 34-39 (N.). 
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Het kiezen voor een steeds zwaardere nadruk 
op een therapeutisch doel van gevangenis-
straiten noopt de schrijvei tot stellingname 
tegen deze ontwikkeling. Zijn bezwaren 
betreffen vooral de door professionele agogen 
verrichte handelingen welke gericht zijn op 
een min of meet therapeutische behandeling 
van de gedetineerde mens, gekoppeld aan de 
aan die agogen van bovenaf toegekende 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
macht. Zijn bezwaren tegen wat de schrijver 
de behandelingsideologie noemt worden door 
hem in drie categorieen ondergebracht: 
bezwaren tegen de uitgangspunten van deze 
ideologie, tegen de (gebrekkige) praktische 
mogelijkheden en tegen het dreigende gevaar 
van double-bind situaties voor de agogen, die 
Cr bovendien toe zullen neigen zelf te willen 
bcpalen wanneer iemand voldoende is `aange-
past' om in de vrije maatschappij terug te 
kunnen keren. De schrijver sluit zich aan bij 
Anttilla die van mening is dat deze ideologic 
een rechtvaardiging kan zijn voor het door-
voeren van een veel onmenselijker on 
repressiever systeem dan binnen een gewone, 
op het straffen gerichte inrichting mogelijk 
is. Tenslotte mag volgens de schrijver een 
agoog niet verder gaan dan een zorgvuldig 
aanbieden van hulp aan de gedetineerde 
mens; hij zou hooguit moeten proberen de 
drempel naar de hulpverleningsinstantie lager 
te maken clan deze in veel gevallen in de vrije 
maatschappij is. 
Met literatuuropgave. 

264 
Zingraff, M.T. Prisonization as an inhibitor of 
effective resocialization. 
Criminology, 13e jrg., nr. 3, november 1975, 
blz. 366-388 (U.S.A.). 

In het beschreven onderzoek wordt aan 267 
gedetineerden vragenlijsten voorgelegd, ten-
einde na te gaan in hoeverre aanpassing aan de 
subcultuur binnen gevangenissen van invloed 
is op resocialisatiemogelijkheden. De auteur 
concludeert dat de wijze waarop de gedetineer-
de zich aanpast aan het !even in de gevangenis 
en de wijze waarop men zich afzet tegen de 
gevangenis en het strafrecht een negatieve 
invloed hebben op de mogelijkheden voor 
resocialisatie. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

Zie ook excerpt nr. 273 

265 
Braukmann, C.J., D. Fixsen, E.L. Phillips e.a. 
Behavioral approaches to treatment in the 
crime and delinquency field. 
Criminology, I3e jrg., nr. 3, november 1975, 
blz. 299-331 (U.S.A.). 

238 

De auteurs bespreken een aantal empirische. 
praktische en ethische problemen met 
betrekking tot het gebruik van technieken die 
gericht zijn op gedragsverandering. Enkele van 
de thema's die uitgewerkt worden zijn: de 
generaliseerbaarheid van behandelingseffecten 
naar de natuurlijke omgeving; systemen waarbij 
bepaalde vormen van zelfbestuur zijn ingevoerd; 
de bescherming van de rechten van de betrokke-
nen; procedures voor het aanleren van sociale 
vaardigheden; en het bepalen van het effect en 
aantrekkelijkheid van programma's door middel 
van `consumentenonderzoek'. 
Met literatuuropgave. 

266 
Evans, R. Grounds for groups. 
Prison service journal, nr. 19, juni 1975, 
blz. 5-8 (G.B.). 

De auteur beschrijft de ontwikkeling van het 
zelfbeeld en het beeld dat de mens van anderen 
heeft. Men ontwikkelt het zelfbeeld door de 
manier waarop anderen reageren; het beeld van 
de ander ontwikkelt men volgens de schrijver 
door herhaaldelijke confrontatie met die ander. 
lit proces is belangrijk voor de groepstherapie. 
Belangrijk voor een goede groepstherapie zijn: 
vertrouwen in elkaar, zichzelf bloot durven 
geven, afspraken maken over het doe van de 
therapie en mensen die de neiging hebben 
rich af te sluiten bij het groepsgebeuren 
betrekken. De groepsleider dient, indien dat 
van hem verwacht wordt, zich te laten kennen; 
de groepsleden moeten een ander niet vastleg-
gen op de eerste indruk die ze van hem hebben. 
De groepsleider dient oog te hebben voor het 
feit dat de eigenschappen van de een gepro- 	, 
jecteerd kunnen worden in een ander. Het 
doel van een dergelijke 'sensitivity training' is 
dat staf en delinquenten de mogelijkheid 
hebben veel informatie over elkaar uit te 
wisselen en alt gevolg daarvan de indruk die ze 
van elkaar hebben, te wijzigen door toename 
van de onderlinge communicatie. 

267 
Holland, J.G. Behavior modification for 
prisoners, patients and other people as a 
prescription for the planned society. 
The prison journal, 54e jrg., nr. 1, lente/zomer 
1974, biz. 23-37 (U.S.A.). 

Voor het nastreven van meet gelijkheid in de 
maatschappij zou volgens de schrijver gebruik 
kunnen worden gemaakt van de gedrags-
therapeutische wetenschap. Gedragstechnieken 
worden ook nu al veelvuldig toegepast. De 
manier waarop dit echter gebeurt acht de 
auteur een onjuiste; het gedrag van groeps-
leden wordt gemanipuleerd in de richting van 
doelen zoals die door een derde groep zijn 
gesteld. (De gedragstherapeut in de gevangenis 
is verantwoording verschuldigd aan de reclas-
sering, niet aan zijn client. De leraar is verant-
woording verschuldigd aan de schooldirectie, 



niet aan zijn leerling). Waar volgens de schrijver 
behoefte aan bestaat, is een systeem van 
gedragsmodificatie dat wordt toegepast op 

Imensen die zelf die gedragsverandering willen 
ondergaan. 
Met literatuuropgave. 
Een uitgebreidere weergave is te vinden op 
blz. 220. 

268 
Jung, H. Weiterbildung der Gefangenen — Eine 
Aufgabe des Vollzugs. 
Zeitschrift fiir Strafvollzug und Straffalligen-
hilfe, 24e jrg., nr. 3, oktober 1975, 
blz. 136-144 (B.R.D.). 

De auteur geeft een overzicht van de wettelijke 
regelingen en de standpunten in de literatuur 
over scholing van gedetineerden. Aspecten die 
onder meer belicht worden zijn: veronderstel-
lingen over samenhangen tussen scholing en 
criminogene factoren, het opleidingsniveau 
van delinquenten vergeleken met niet-
delinquenten, arbeid als socialiseringsfactor 
en de motivatie van de gevangene. 
Met literatuuropgave. 

269 
Palmer, T. Martinson revisited. 
Journal of research in crime and delinquency, 
12e jrg., nr. 2, juli 1975, blz. 133-152 (U.S.A.). 

Een recent artikel van Robert Martinson 
getiteld: What works — questions and answers 
about prison reform heeft bij velen het idee 
doen postvatten dat iedere vorm van behandc-
ling in gevangenissen zonder effect blijft. 
De auteur gaat gedetailleerd in op dit artikel 
en ander werk van Martinson en anderen. Zijn 
belangrijkste conclusie is dat geen enkele 
behandelingsmethode geschikt is Voor iedere 
delinquent, maar dat er zeker methoden zijn 
die voor sommige delinquenten van waarde 
zijn. Ook spelen de condities waaronder deze 
behandelingsmethoden worden toegepast ecn 
grote rol. 
Met literatuuropgave. 

270 
Schneider, K. Klientenzentrierte Gruppen- 
' gesproche als Medium des Erziehungsgedanken 
ini Jugendstrafvollzug. 
Recht der Jugend und des Bildungswesens, 
,25e jrg., nr. 9, september 1975, blz. 286-288 
(B.R.D.). 

De schriffster pleit in haar artikel voor een 
ruimere toepassing van het op de jeugdige 
gedetincerden toegespitste grocpsgesprek als 
therapie voor een beter sociaal functioneren. 
Voordat zij een evaluatie van een dergelijke 
bchandeling geeft, gaat zij in op de moeilijk-
heden die zich voordoen bij de toepassing van 
wetenschappelijke kennis op dit terrein. Het 
Istrafrechtssysteem ontwikkelt zich in een 

steeds humanere richting, maar blijft in 
karakter toch verschillend van de therapeu-
tische benadering. In het bewerken van een 
ander zelfbeeld bij de gedetineerde, werkt 
volgens de schrijfster de tenuitvoerlegging van 
de straf als een verstorende factor. Uit de toe-
passing van deze groepstherapie is echter 
gebleken, dat hiermee toch bepaalde vriend-
schappelijke gevoelens kunnen worden 
opgewekt. Soms kan door het stereotype zelf-
beeld van de gedetineerde worden heengedron-
gen. 
Met literatuuropgave. 

271 
Senna, J.J. The need for professional education 
in probation and parole. 
Crime and delinquency, 22e jrg., nr. 1, 
januari 1976, blz. 67-74 (U.S.A.). 

Volgens de schrijver is er weinig bekend over 
het soort beroepsopleiding dat het beste 
geschikt is voor degenen die in de reclassering 
werken; ook acht hij niet precies bekend in 
welke mate er mogelijkheden voorhanden zijn 
voor een vakopleiding. Hij gaat na, wat de 
taken van reclasseringsambtenaren precies zijn 
en onderzoekt op basis daarvan wat voor voort. 
gezette opleidingen er voor deze mensen zoal 
bestaan. Aan de hand van gegevens toont de 
auteur aan dat veel reclasscringsinstellingen 
niet aandringen op een beroepsopleiding van 
hun medewerkers, waaraan naar zijn mening 
toch wel behoefte bestaat. Hij beschrijft een 
aantal mogelijkheden om voortgezette 
opleidingen voor reclasseringsambtenaren te 
verbeteren en veronderstelt dat de resociali-
satie van de delinquenten hiermee bevorderd 
kan worden. 
Met literatuuropgave. 

272 
Tomic-Malic, M. Le delegue benevole comme 
delegue de probation. 
Revue penitentiaire et de droit penal, 99e jrg., 
nr. 2, april/juni 1975, blz. 183-202 (F.). 

Vrijwilligers in de reclassering kunnen volgens 
de schrijfster van groot nut zijn. Behalve dat 
zij de pro fessionele hulpverleners helpen, 
zorgen zij voor een ovcrbrugging tussen het 
strafrechtelijk apparaat en de delinquent. Vecl 
professionele hulpverlencrs vragen zich af, hoe 
die vrijwilligers gekozen moeten worden. 
Vrijwilligers voelen zich volgens de auteur vaak 
tot het werk aangetrokken uit een soort 
nicuwsgierigheid of omdat zij graag liefdadig-
heid willen bedrijven. Dergelijke motieven 
mogen naar haar mening nooit in de eerste 
plaats komen. De schrijfster acht het nood-
zakelijk dat degenen die zich opgeven voor het 
vrijwilligerswerk tevoren aan een test worden 
onderworpen. Daaruit zullen dan hun 
motieven, capaciteiten en opvattingen moeten 
blijken. Vervolgens zullen degenen, die deze 
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test met goed gevolg hebben afgelegd, een tijd 
stage moeten lopen, op grond waarvan een 
tweede selectie kan worden gemaakt. 

Psychiatrische zorg 

273 
Nassi, A.J. Therapy of the absurd: a study of 
punishment and treatment in California 
prisons and the roles of psychiatrists and 
psychologists. 

, Corrective and social psychiatry and journal of 
behaviour technology methods and therapy, 
21e jrg., nr. 4, 1975, blz. 21-27. 

In zijn evaluatie van het behandelingssysteem 
in de staatsgevangenissen van Califomie 
schenkt de auteur met name aandacht aan het 
functioneren van de psycholoog en de 
psychiater. Als gevolg van de verschillen in 
uitgangspunten van deze medici enerzijds en 
het strafstelsel anderzijds treden er diverse 
moeilijkheden op. Voor wie werkt de 
psychiater? Om enigszins to kunnen functio-
neren moot hij zich aanpassen, waardoor zijn 
rol onduidelijk wordt, volgens de auteur. De 
psychiatet en de psycholoog vervallen in een 
routine-behandeling, waardoor het werk voor 
hen minder aantrekkelijk wordt. Men kan niet 
vergelden en heropvoeden tegelijk. Het 
medische model heeft zijn eigen uitgangs-
punten. De auteur eindigt met een aantal 
voorstellen die een verwarring van de taken van 
beide professies, de medische en de juridische, 
moeten verhinderen. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 
274 
Becker, W. Jugendrecht im Urnbruch. 
Jugendwohl, 55e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 
1975, blz. 253-265 (B.R.D.). 

Met name in deze tijd van snel plaatsvindende 
veranderingen in de functies van verschillende 
maatschappelijke instituten ligt een structu-
rele wijziging van het kinderrecht voor de 
hand. Met een toenemend inzicht in de 
psychologie van het kind en de jeugdige kan 
volgens de schrijver een wezenlijk jeugdrecht 
ontstaan. Aan dit jeugdrecht liggen volgens 
hem twee uitgangspunten ten grondslag, te 
weten de gelijke ontwikkelingskansen van elk 
kind en de emancipatie van het kind tegenover 
de ouders. Van deze principes uitgaande heeft 
de wetgever een aantal veranderingen in het 
familierecht voorgesteld. De auteur bespreekt 
enkele daarvan, onder andere die met betrek-
king tot de meerderjarigheid, de pleeg- en 
adoptiekinderen en het jeugdbeschermings- 
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recht. De wetgever bewandelt in zijn voor-
stellen steeds de middenweg tussen de vrijheid 
tot zelfontplooiing van het kind en zijn 
bescherming door de ouders. De jeugdige 
moet volgens de auteur de vrijheid hebben 
zelfstandig te worden; de bevordering hiervan 
is een van de belangrijkste taken van de ouders 
zowel als van de wetgever. 

275 
Bolger-Schoenmakers, C. Waarom zijn de 
raden zo'n omstreden instituut? 
Sjow, 4e jrg., nr. 7, april 1976, blz. 156-160 
(N.). 

Aangezicn de kritiek op de Radon voor de 
Kinderbescherming volgens de schrijfster veelal 
te emotionecl is, tracht zij een aanzet te geven 
tot een meer rationelc gedachtenwisseling over 
de Raad zoals deze is of zou moeten aim. Zij 
belicht daartoe de gronden waarop het werk 
van de Raad is gebaseerd; enerzijds duidelijke 
wettelijke bepalingen en anderzijds gewoontes 
met een minder duidelijke wettelijke basis. 
Vervolgens beschrijft zij in welke uiteenlopen-
de rollen de raad bij de uitvoering van zijn 
taken optreedt. Ook schetst zij het spannings-
veld waarin de raden hun werkzaamheden 
verrichten, dat enerzijds gekenmerkt wordt 
door de conflictueuse aard van de materie 
zelf en anderzijds door de emotioneel seer 
belastende kritiek van buitenaf. Na het vraag-
stuk van de omvang van de personeelsbezet-
ting te hebben aangestipt geeft zij een aantal 
punten aan waarover men zich met het oog op 
de toekomst zou dienen te bezinnen. 

276 
Peters, A.A.G. Maatschappelijke verandering, 
ouderlijke macht en het recht. 
Ars aequi, 25e jrg., nr. 1, januari 1976, 
blz. 12-25 (N.). 

De auteur stelt zich de vraag, of het voor de 
ouders verborgen houden van minderjarigen 
door hulpverleningsinstellingen werkelijk eon 
overtreding van artikel 280 Sr. vormt. Hij komt 
tot een ontkenning vanuit een oogpunt van de 
maatschappelijke betekenisverandering van het 
ouderlijk gezag. De familie heeft in de loop der 
tijd een andere functie gekregen, waardoor 
naar zijn mening de betekenis van het ouderlijk 
gezag ook is veranderd. De ontwikkeling van dc 
samenleving gaat in de richting van een steeds , 
grotere juridische erkenning van het kind. Al 
deze veranderingen, waarvan uit sociaal weten-
schappelijk onderzoek is gebleken, hebben 
ertoe bijgedragen dat het ouderlijk gezag meet 
een feitelijke dan eon normatieve aangelegen-
heid is geworden. Of er sprake is van een 
onttrekking aan het ouderlijk gezag zal dan 
volgens de auteur mode alhangen van het 
gedrag van de minderjarige. Wil deze zijn 
relatie met zijn ouders beeindigen of op een 
andere basis herstellen? 
Met literatuuropgave. 



277 
Schoof, P.M. Kindermishandeling en 
alcoholisme. 
Feiten, 12e jrg., nr. 3, april 1976, blz. 85-87 
(N.). 

Vooropgesteld dat er nog geen specifiek 
onderzoek is gedaan naar het verband tussen 
alcoholisme en kindermishandeling, blijkt 
volgens de schrijver uit onderzoeken naar 
kenmerken van mishandelende ouders dat een 
gedeelte van hen tevens alcoholist is. Bij 
bestudering van de oorzaken van mishandeling 
en alcoholmisbruik zijn een aantal duidelijke 
overeenkomsten te constateren, die zowel in 
het ene als in het andere geval terug te voeren 
zijn op de invloed van de jeugd van de ouders 
op de vorming van hun karakterstructuur. Dit 
resulteert in het opleggen van een rol aan het 
kind waaraan het meestal niet kan voldoen; in 
plaats van een verlichting voor zijn ouders 
vormt hij feitelijk een extra belasting die 
soms ook door externe factoren, zoals de 
sociale omstandigheid waarin het gezin leeft, 
te zwaar wordt. In deze situatie vormen 
onbelangrijke voorvalletjes de aanleiding tot 
mishandeling. De schrijver geeft een resume 
van typen, gevolgen en aantallen van mishande-
ling en zet uiteen hoe de praktische hulpverle-
ning van overheidswege is georganiseerd. 
Behalve dat er zeven vertrouwensartsen zijn, 
houdt in Nederland de Vereniging tegen 
kindermishandeling zich vooral bezig met 
voorlichting over en onderzoek naar de 
verschillende aspecten van het verschijnsel. 

Politie 

278 
Burnett, B.B., J.J. Carr, J. Sinapi e.a. 
Police and social workers in a community 
outreach program. 
Social casework, 57e jrg., nr. 1, januari 1976, 
blz. 41-50 (U.S.A.). 

Bij de sociale hulpverlening kampt men veelal 
met het probleem, dat men niet altijd geneigd 
is er tijdig naar te vragen. De schrijvers zetten 
uiteen dat dit probleem opgelost kan worden 
door een samenwerking tussen de politie en 
de maatschappelijk werker. 
In het artikel wordt een samenwerkings-
project op verschillende aspecten doorgelicht, 
terwijlbovendien enige concrete voorvallen 
worden besproken. Het is gebleken dat ondanks 
het eerst aanwezige wederzijdse wantrouwen, 
de politie en de maatschappelijk werkers elk 
met hun eigen bekwaamheden elkaar succesvol 
aanvullen. In conflictsituaties maakt de 
politie gebruik van haar autoriteit, terwij1 de 
maatschappelijk werker zijn diagnose stelt voor 
leen uitgebreider contact. Niet alleen de hulp-
behoevende maar ook de politie en de maat- 

schappelijk werkers hebben volgens de schrijvers 
veel profijt van deze aanpak. 

279 
Nepote, J. l'Orientation generale des politiques 
criminelles. 
Revue internationale de criminologie et de 
police technique, 28e jrg., nr. 2, april/juni 1975, 
blz. 121-146 (F.). 

De schrijver stemt in met de toenemende 
nadruk die met betrekking tot delinquenten op 
hun resocialisatie wordt gelegd. Hij waarschuwt 
er echter voor dat een humanistische houding 
wel realistisch moet blijven. Van enkele delicten 
is hij van mening dat ze uit de strafwet gehaald 
moeten worden, van bepaalde andere gedra-
gingen vindt hij dat ze juist strafbaar moeten 
worden gesteld. In sommige gevallen kan 
volgens de auteur meer gebruik gemaakt 
worden van voorwaardelijke veroordeling, geld-
boetes en van aangepaste straffen in plaats van 
de gevangenisstraf. In de tweede helft van het 
artikel spitst hij zich toe op de rol van de 
politie bij opsporing en preventie van criminali-
teit. De politie-activiteiten en de criminele 
politiek oefenen naar zijn mening een weder-
zijdse invloed op elkaar uit. Het is van belang 
voor de politie dat zij exact weet welke doelen 
zij moet nastreven. De schrijver besluit met 
enkele opmerkingen over de schadeloosstel-
ling van slachtoffers van zware delicten. 

Drugs 

280 
Behrendt, J.U. Behandlungsmoglichkeiten 
ausserhalb des Vollzugs; Mehrere Therapie-
Einrichtingungen fur Drogenabhiingige 
Delinquenten. 

.Zeitschrift fiir Strafvollzug und Straffalligenhil-
fe, 24e jrg., nr. 2, juni 1975, blz. 102-108 
(B.R.D.). 

De schrijver gaat in op de verschillende 
behandelingsmogelijkheden voor aan drugs 
verslaafden in West-Duitsland, zoals de 
farmacotherapie en de behandeling in 
therapeutische gemeenschappen. De behande-
lingsmethoclen worden uitvoerig besproken 
(Synanon en Release 1). Het grootste probleem 
vormen de verslaafden, die in voorlopige 
hechtenis zitten en die tot enkele jaren 
gevangenisstraf veroordeeld worden. De 
schrijver acht voor deze personen directe 
behandeling door een daartoe bevoegd 
psychiater noodzakelijk. Men dient een 
dergelijke verslaafde naar zijn mening zo snel 
mogelijk in een therapeutische inrichting onder 
te brengen. 

281 
Frenkel, F.E. Commentaar op het wetsvoor- 
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stel inzake wijziging van de Opiumwet. 
Nederlands Juristenblad, 51e jrg., nr. 9, 
28 fcbruari 1976, blz. 285-316. 

Het wetsvoorstel inzake wijziging van de 
Opiumwet behelst eon verschil in sancties van 
op twee afzonderlijke lijsten voorkomende 
produkten. De eerste lijst bevat alle traditio-
nele middelen met uitzondering van de op lijst 
II voorkomende hennepprodukten maar 
inclusief amfetaminen. De produkten van lijst 
I hcbben betrekking op eon aantal nieuwe 
strafbamstellingen en sancticverhogingen, 
terwijI sanctieverlichtingen voor handel en 
bezit van cannabisprodukten to vinden zijn in 
de tweede lijst. Ook wordt er eon verschil in 
sanctie aangebracht tussen de handelaar en 
de gebruiker. De auteur betwijfelt of het 
voorstel in zijn opzet, to weten bestrijding 
van de handel, zal slagen, aangezien volgens 
hem van de voorgestelde verhoogde strafbaar- 
stelling nict-beoogde effecten uit kunnen gaan 
zoals bijvoorbeeld eon prijsopdrijvcnde 
werking. Tevens maakt hij bezwaar tegen hand-
having van strafbaarstelling van de gebruiker. 
Dit straffeloos verklarcn hocft echter nog 
geen lcgalisering in to houden. 

282 
Ranefeld J., W. Slugs en J. Griinberger. 
Psychotherapie als soziales lernen: dos 
therapeutische Konzept bei entwohnungs-
bediirftigen Rechtsbrechern. 
Zeitschrift flu Strafvollzug und Straffalligen-
hilfe, 24c jrg., nr. 2, juni 1975, blz. 78-87 
(B.R.D.). 

In dit literatuuroverzicht bespreken de 
schruvers de grondslagen van de bchandeling 
van drugpatienten volgens de methode: 
psychotherapie als sociaal lecrproccs. Bij 
verslaafden die drugs gebruiken om de roes. 
is sprake van weinig belangstelling en mode-
gevoel voor andcren. Bij aan alcohol 
verslaafden die drinken om die roes, is daar 
minder sprake van. De eerste groep is in 
verhouding moor critnineel dan de laatste. De 
alcoholist zal zich gauwer vrijwillig tot een 
hulpverlenende instantic wenden, omdat hij 
door zijn gedrag anderen uit zijn omgeving van 
zich afstoot. Tussen de jongere aan drugs 
verslaafden on overmatige alcoholgebruikers 
kunnen echter "el parallellen eetrokken 
worden. Het blijkt dat, volgens de auteurs, 
de oplossing van beider problemen ondermeer 
gezocht moot worden in groepsbehandeling. 
Van veel belang achten zij de ioelnyloeding van 
de bewakers in de door de therapeuten 
gewenste richting. Ze eeven een voorbeeld van 
de therapie aan verslaafden zoals die toegepast 
wordt in de gevangenis in Wien-Favoriten. Ook 
hier ziet men de problemen in het sociale vlak 
liggen. Doze worden aangepakt door middel 
van groepstherapieen, waaronder rollenspel. 
De individuele psychotherapie wordt als 
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crisisinterventiemethode toegepast on heeft 
het aantal gevallen van zelfmoord on automuti- , 
latie stork doen afnemen. 

283 
Zahn M.A. The female homicide victim. 
Criminology, 13e jrg., nr. 3, november 1975, 
blz. 400-415 (U.S.A.). 

In het beschreven onderzoek wordt nagegaan 
op welke wijze on onder welke omstandig-
heden vrouwen eon gewelddadige dood 
sterven en welke rol drugmisbruik hierbij 
speelt Uit de archieven van het 'Medical 
Examiners Office' in Philidelphia worden 
gegevens verzameld over slachtoffers die drugs 
gebruikten on eon steekproef van slachtoffers 
die geen drugs gebruikten. Ook werden 
gesprekken gehouden met nabestaanden en 
word gebruik gemaakt van gegevens in politic-
archieven. De resultaten worden bcsproken in 
samenhang met hypothesen geformuleerd door 
Wolfgang c.s. on Zahn en Benciuengo; ze 
hebben betrekking op het geslacht on de 
turbulente subcultuur als verklarende variabe-
len. 
Met literatuuropgave. 
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