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[en ontwerp-model 
voor misdaad- 
preventie* 

Het valt niet mee om precies te 
omschrijven wat onder misdaadpreventie 
verstaan moet worden. Er heerst nog 
veel onduidelijkheid rond dit begrip en 
er zijn tal van theoretische tegenstrijdig-
heden. Het doel van de hier volgende 
discussie over misdaadpreventie is ten 
eerste om een conceptmodel te 
ontwerpen voor een beter begrijpen van 
misdaadpreventie, en ten tweede om de 
meest vruchtbare richting aan te geven 
voor het ontwikkelen van theorie, 
onderzoek en voor het opstellen van 
programma's voor het voorkomen van 
crimineel gedrag. 

Een voorbeeld voor de analyse van 
misdaadpreventie 

De activiteiten van verschillende instanties 
die zich met misdaadpreventie bezig-
houden, verschillen onderling wezenlijk 

* Dit is een verkorte weergave van: A concep-
tual model of crime prevention. 
In: Crime and delinquency, 22e jrg., nr. 3, 
juli 1976, blz. 284-296. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt nr. 504. 

door Paul J. Brantingham en 
Frederic L. Faust• 

van elkaar. We denken aan die van buiten-
justitiele programma's, van politie, 
rechtbanken en gevangeniswezen. De 
verschilpunten kunnen waarschijnlijk het 
meest duidelijk worden aangegeven door 
te kijken naar het niveau of het stadium 
in de ontwikkeling van crimineel gedrag, 
waarin de tussenbeide komende 
activiteit gepleegd wordt. Teneinde 
hierin zoveel mogelijk duidelijkheid te 
scheppen, lijkt het raadzaam een 
vergelijlcing te maken met het model van• 
publieke gezondheidszorg; daar immers 
is op een zelfde wijze sprake van 
interventie in verschillende ontwildcelings-
stadia. Het model van publieke gezond-
heidszorg veronderstelt drie niveau's van 
activiteit. Primaire preventie signaleert 
algemene condities in de omgeving 
waarin bepaalde ziektes de kop opsteken 
en probeert aan die omstandigheden een ,  
eind te doen komen (inentingen, goede 
rioleringen, voorlichting over zorg voor 
de hygiene, enzovoort). Secundaire 
preventie signaleert groepen of individuen 
die een verhoogd risico lopen voor het 
•krijgen van een bepaalde ziekte (tand-
heelkundige zorg op scholen, inentingen 
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tegen rode hond bij zwangere vrouwen, 
en dergelijke). Tertiaire preventie 
signaleert personen die reeds aan een 
ziekte lijden en bestrijdt deze door op 
een drietal manieren hiertegen op te 
treden: 1) preventie van dood of 
invaliditeit; 2) preventie van een afzakken 
naar een lager niveau van sociale, 
economische of fysieke activiteit en 3) 
preventie van meer lichamelijk en sociaal 
leed dan nodig is in gevallen van 
chronische ziektes. 
Misdaadpreventie kan worden opgevat 
als werkzaam te zijn op deze zelfde drie 
niveau's. Primaire preventie signaleert 
condities in de fysieke en sociale omgeving 
die gelegenheid bieden voor misdaden, 
ofwel deze eerder zullen doen voorkomen. 
Hier is het doel van ingrijpen, in die 
omstandigheden wijzigingen aan te 
brengen, zodat misdaden niet kunnen 
voorkomen. Secundaire misdaad-
preventie heeft te maken met een vroeg-
tijdige signalering van potentiele 
rnisdadigers en tracht in hun leven 
zodanig tussenbeide te komen, dat ze 
nooit een overtreding van de strafwet 
begaan. Tertiaire misdaadpreventie 
treedt op tegen werkelijke daders en 
poogt in hun leven zodanig in te grijpen, 
dat ze althans geen verdere misdrijven 
meer zullen begaan. 
Laten we aan de hand van bovenstaand 
classificatieschema nu eens de relaties 
onderzoeken tussen deze niveau's van 
misdaadpreventie en actuele kwesties 
in de strafrechtspleging. Achtereenvolgens 
zullen we elk van de drie niveau's hiertoe 
in ogenschouw nemen. 

Toepassing van het model 

Binnen het strafrechtelijk systeem is het 
gevangenisssysteem belast met tertiaire 
preventie. Van de optimistische veronder-
stelling wordt uitgegaan, dat door 
effectieve interventie de pleger van een 
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strafbaar feit zich geheel zal kunnen 
herstellen tot op een blijvend en 
functioneel niveau van sociaal 
aanvaardbaar gedrag. 
Voor die misdadigers voor wie dit geen 
haalbare kaart wordt geacht, streeft 
tertiaire preventie toch een zodanige 
controle over hun gedrag na, dat de 
maatschappij in elk geval beschermd 
wordt en dat voorzover mogelijk het 
gedrag wordt aangepast. Het preventieve 
aspect van interventie op dit niveau is 
hierin terug te vinden, dat de maatschap-
pij gevrijwaard blijft van een groter 
risico, dat de misdadiger tegen zichzelf 
en anderen beschermd wordt, en dat er 
althans geen situaties ontstaan waarin 
geen gelegenheid meer is voor een 
eventueel bereiken van aangepast gedrag 
op een nog wat hoger niveau. 
Voor misdadigers die gezien worden als 
onverbetelijk en gevaarlijk voor de 
samenleving, is de traditionele reactie 
altijd geweest een langdurige opsluiting 
in een beveiligde omgeving. Als argument 
om dit te rechtvaardigen heeft men altijd 
aangevoerd dat de maatschappij dient te 
worden beveiligd. Theoretisch wordt 
aangenomen dat het gedrag van deze 
categorie daders weliswaar iets kan 
verbeteren, maar toch niet voldoende om 
een vrijlating in de nabije toekomst te 
kunnen garanderen. Niettemin is elke 
gedragsverbetering wenselijk. 
Een effectieve tertiaire preventie is het 
voornaamste doel van het gevangenis-
systeem. Het is ook een van de doel-
einden van de rechtbanken en speelt 
tevens mee bij voorwaardelijke 

Er moet naar gestreefd worden 
crimineel gedrag te voorkomen 
voordat het heeft 
plaatsgevonden. 



veroordelingen en voorwaardelijke 
invrijheidsstellingen. Effectieve tertiaire 
preventie is, en is dat altijd geweest, 
meer een ideaal dan werkelijkheid. Het 
is bekend dat gevangenisstraffen noch 
lijfstraffen ooit de recidive hebben doen 
afnemen. Hetzelfde geldt bij seksuele 
delicten voor castratie. Momenteel zijn 
straffen als geldboete en medische 
behandelingen nogal in de mode, hoewel 
ook daar alweer de nodige problemen 
rijzen. 
Secundaire preventie is het niveau 
waarop misdaadpreventie het meest 
wordt nagestreefd in onderzoek en bij 
het opstellen van allerlei speciale 
programma's. Zonder twijfel moet het 
grootste deel der activiteiten die als 
`misdaadpreventie' worden gekenschetst, 
onder het hoofd secundaire preventie 
worden geplaatst, dat wil zeggen vroeg-
tijdige signalering van potentiele daders, 
gevolgd door actie die erop gericht is het 
risico terug te dringen van een toe-
komstig betrokken zijn bij ernstiger 
vormen van antisociaal gedrag, in het 
bijzonder crimineel gedrag. Pogingen die 
op dit gebied zijn ondernomen, zijn 
vaak van de onjuiste veronderstelling 
uitgegaan, dat ze de `wortels' van het 
kwaad aanpakten, terwijI er in feite 
slechts sprake was van symptoom-
bestrijding. 
Primaire preventie daarentegen is 
duidelijk het ideale doel. In feite is dit 
het doel dat wordt aangevoerd als 
rechtvaardiging voor de meeste 
secundaire preventie-activiteiten, maar 
het is duidelijk dat bij de signalering van 
potentiele probleemgevallen de gelegen-
heid voor primaire preventie reeds is 
gepasseerd. Op enkele opmerkelijke 
uitzonderingen na is er nog maar weinig 
systematisch onderzoek gedaan met 
betrekking tot primaire preventie van 
misdadig gedrag. Meestal werd zulk 
onderzoek ten onrechte uitgevoerd via 
een van de volgende drie lijnen: 

1) psychologische immunisatie van 
bepaalde soorten van gedragsneigingen, 
2) bestrijding van criminele activiteiten 
door middel van een op andere wijze 
ontwerpen van de fysieke omgeving, en 
3) algemene `afschrikking' door het 
uitspreken van vonnissen en doordat men 
weet dat er gevangenissen bestaan. 

Richtingen voor misdaadpreventie 

De meeste misdaadpreventie heeft zich 
tot nu toe afgespeeld op het secundaire 
en tertiaire niveau. Tertiaire preventie 
bestaat meestal uit pogingen om 
delinquenten te tehandelen'. Er gebeurt 
hierbij echter meestal weinig meer dan 
dat een poging wordt ondernomen de 
delinquenten te laten wennen op van 
buitenaf opgelegde druk. Er wordt 
momenteel grote nadruk gelegd op de 
behandelingsfunctie, en controletech-
nieken worden in feite overgeslagen in 
de opleiding van gevangenis- en 
reclasseringspersoneel; terwijl die 
controlefunctie tussen dit personeel en 
de delinquent en zijn familie, veel meer 
effect zou kunnen resulteren als het 
uitblijven van een effectieve behandeling 
en de daaropvolgende teleurstelling bij 
het falen hiervan, werden weggenomen. 
Hoewel sommige vormen van 
therapeutische interventie zeker wel 
deugdelijk zijn — dat is gebleken uit 
zeer grondig onderzoek 
duidelijk dat er meer nadruk zou moeteri 
worden gelegd op onderzoek naar 
humanere en meer economische 
programma's voor in de gevangenis. Zo 
moet er ook meer onderzoek worden 
gedaan naar speciale preventie en het 
afschrikkende effect van arrestatie en 
vervolging. Op het niveau van secundaire 
preventie zullen meer diagnostische 
instrumenten moeten worden ontworpen 
teneinde potentiele delinquentie in een 
eerder stadium te ontdekken en daarin 
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in te grijpen. Hiertoe is het onder meer 
belangrijk dat bestaande schema's van 
secundaire preventie nader worden 
geevalueerd. 
Op grond van de voorgaande discussie zal 
het geen verbazing wekken dat primaire 
preventie door ons wordt gezien als de 
meest vruchtbare richting voor de 
toekomstige ontwikkeling van theorie-
vorming, onderzoek en het opstellen van 
programma's voor de praktijk, voorzover 
het het voorkomen van misdadig gedrag 
betreft. Het moeilijkst zal hierbij zijn dat 
men de noodzaak moet gaan inzien van 
een bijna volledig zich richten op 
crisisinterventie, naar een even intensief 
zich bezighouden met longitudinale 
gedragsstudies. Een dergelijke 
verschuiving lijkt zeker niet onmogelijk, 
hoewel het ongetwijfeld een terechte 
vraag is, hoe dan in de overgangsfase het 
misdaadprobleem zal moeten worden 
aangepakt. Het antwoord luidt natuurlijk 
dat we hierbij terdege stil moeten staan. 
Het lijkt daarom op zijn plaats om ener-
zijds meer nadruk te gaan leggen op een 
meer effectieve controle bij de 
resocialisering en anderzijds grondig 
onderzoek te doen op het gebied van 
primaire preventie. Voor dit laatste 
zouden financiele middelen kunnen 
worden gebruikt, die momenteel nog 
voor niet-effectieve secundaire en 
tertiaire programma's worden aangewend. 
Uiteindelijk immers moet emaar 
gestreefd worden om crimineel gedrag te 
voorkomen voordat, en niet nadat het 
heeft plaatsgevonden. 

486 



Criminologie, straf- 
recht en de oorlog 
tegen de misdaad* 

Elke discussie over criminaliteit in 
Amerika begint met enkele duidelijke en 
ontmoedigende constateringen. Ten 
eerste heeft Amerika meer misdaad dan 
welk land dan ook ter wereld, meer dan 
vorig jaar en veel meer dan in 1964 toen 
senator Goldwater als presidentskandi-
daat als eerste de aandacht op dit 
probleem vestigde. Ten tweede vindt het 
grootste deel van de toename plaats ten 
tijde van ruime werkgelegenheid en 
ongekende welvaart en gedurende een 
periode waarin de regering een kostbaar 
anti-misdaadprogramma lanceerde. Ten 
derde blijkt uit het feit dat in 1970 
minder mensen in de gevangenis 
verbleven dan in 1960, dat ondanks de 
roep om law and order' de punitieve of 
afschrikkende kenmerken van het straf-
rechtssysteem niet sterker werden. 
Ten vierde zijn we met onze pogingen 

* Dit is een verkorte weergave van het artikel: 
Criminology, criminal justice and the war on 
crime. 
In: Criminology, 14e jrg., nr. 1, mei 1976, 
blz. 3-16. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt 
nr. 506. 

- door Gerald M. Caplan 

om inzicht te krijgen in de achterliggende 
oorzaken van criminaliteit niet veel 
verder gekomen. Ten vijfde is er 
werkelijk niemand — wetenschappers, 
praktijkmensen noch politici — die een 
programma durft voor te stellen, dat de 
znisdaad aanzienlijk zal terugdringen. 
Toch zijn de Amerikanen niet altijd zo 
bezorgd geweest over de misdaad. Pas 
elf jaar geleden werd het een nationaal 
'issue', slechts negen jaar geleden werd .  
het als belangrijkste probleem in de 
publieke opiniepeilingen genoemd en 
slechts zeven jaar geleden werd de 
misdaad het doel van een belangrijk 
federaal programma, de Law 
Enforcement Assistance Administration 
(LEAA). Aanvankelijk overheerste de 
gedachte dat misdaad uitgebannen of 
beheerst kon worden, als er maar een 
aantal knappe koppen zich over dit 
probleem zouden buigen. Dit optimisme 
is verminderd. Nu zijn beleidsinstanties, 
wetenschappers en strafrechtfunctiona-
rissen voorzichtiger. 
Vorenberg, de vroegere voorzitter van de 
National Crime Commission, stelt het als 
volgt: Ik heb geen reden om aan te 
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nemen dat organisaties binnen het straf-
rechtssysteem veel aan criminaliteit 
kunnen doen. Ook president Ford 
erkende in september j.l. dat het 
'onmogelijk is een snelle oplossing te 
ontwerpen om misdaad te verminderen. 
Evenzo werd een verklaring door de 
schrijver voor een parlementscommissie, 
waarin deze stelde dat vanuit het 
onderzoeksperspectief gezien de vooruit-
zichten om de criminaliteit binnen vijf 
tot tien jaar te verminderen slecht 
waren, niet weersproken. 
Deze herwaardering van de loorlog tegen 
de criminaliteit', hoe dramatisch ook, is 
niet verrassend. Wetenschappelijke 
vorderingen zijn niet hetzelfde als voor-
uitgang en de vorderingen op het terrein 
van de geneeskunde en de ruimtevaart 
geven geen geschikt model voor de wijze 
waarop aan het probleem van de 
criminaliteit gewerkt kan worden. De 
'harde' wetenschappen kunnen daarbij 
wet een rol spelen, zoals blijkt uit 
technopreventieve uitvindingen, als 
betere stuursloten voor auto's of 
apparatuur om wapens te ontdekken. 
Toch ligt ongetwijfeld de grootste winst 
eerder in een beter begrip van mens en 
samenleving, dan in een toepassing van 
natuurwetenschappelijke wetten. De 
kennis over de wijze waarop onze 
donkerste impulsen, de duistere zijde van 
ons karakter zoals Freud dit noemt, in 
het gareel kunnen worden gehouden of 
verdrongen, is de afgelopen paar duizend 
jaar slechts weinig toegenomen. Stevige 
beheersing van de crimineel, die in ons 
alien leeft, ligt buiten ons bereik. Het 
begrip 'cloorbraak', kenmerkend voor 
veel andere talcken van wetenschap is niet 
van toepassing op het gebied van de 
criminologie. Gerekend moet worden op 
een langzame, af en toe stokkende voor-
uitgang en daarvoor is het beter th 
denken in een periode van tien tot 
twintig jaar dan de nadruk te leggen op 
programma's van zes maanden tot enkele 

488 

jaren. Dit gezichtspunt versobert het 
hoopvolle beeld van tien jaar geleden 
maar heeft het voordeel dat het ons 
vrijwaart van onnodige teleurstellingen. 
Het biedt de gelegenheid om de strijd 
met de criminaliteit op realistische wijze 
aan te gaan. 
Het voorgaande kan er toe leiden de 
suggestie te doen postvatten, dat in de 
laatste tien jaar geen duidelijke 
veranderingen zijn opgetreden. Het 
tegenovergestelde is waar. Op allerlei 
terreinen, zoals bijvoorbeeld in de aanpak 
van politievraagstukken of het invoeren 
van diversionprojecten, zijn deze 
veranderingen zichtbaar. Ondanks deze 
grote veranderingen in korte tijd is er 
geen verbetering van de situatie 
opgetreden. Buiten de daling van de 
criminaliteit in 1972 kan er hoogstens 
gesproken worden van een afname in het 
stijgingstempo van de misdaad. 
Wat zegt dit alles over het functioneren 
van het LEAA, die door president 
Johnson opgericht is voor de bestrijding 
van de criminaliteit? Het budget hiervan 
is sindsdien snel toegenomen van 63 
miljoen tot 800 miljoen dollar per jaar. 
Het LEAA is van veel fouten 
beschuldigd, maar afgezien van de waarde 
van deze beschuldigingen, verduisteren ze 
de kern van het probleem. Zijn er 
namelijk redenen om aan te nemen dat 
de misdaadstatistieken in dit land 
wezenlijk zouden verschillen van de 
huidige, ook als het LEAA het best 
uitgevoerde regeringsprogramma met de 
hoogste uitgaven op allerlei terrein 
geweest zou zijn? Indien iemands enige 
zorg het verminderen van criminaliteit 
is, maakt het op korte termijn weinig 

De herwaardering van de oorlog 
tegen de criminaliteit is niet 
verrassend 



uit of het budget van het LEAA 
gehalveerd, verdubbeld of zelfs verdrie-
dubbeld wordt. Maar zoals wij 
intultief wel weten, heeft het korten 
op het LEAA-budget wel het een en 
ander tot gevolg. De aanwezigheid van 
belangrijke fondsen heeft inspanningen 
zoals crisisinterventie-training, 
alternatieve sancties, harmonisering van 
de straftoemeting en schadeloosstelling 
van slachtoffers, gestimuleerd. Deze 
programma's zijn belangrijk, al is het 
vaak moeilijk aan te geven waarom. Nu 
deze belangrijke beslissingen over het 
budget binnenkort aan de orde komen, 
is het van belang de vraag te stellen: 
Waar is het LEAA goed voor? ' 
Drie antwoorden op deze vraag komen 
naar voren. De eerste is het verbeteren 
van de eerlijkheid in de rechtstoepassing, 
de tweede het verhogen van de efficiency 
en de derde het verminderen van de 
kosten van de criminaliteit voor het 
individuele slachtoffer. 

Efficiency 

Onze kennis over de verbetering van de 
effectiviteit van het strafrechtsapparaat 
is duidelijk toegenomen en er kan 
gesteld worden dat op vele terreinen 
economischer_gewerkt kan worden 
zonder dat de doelmatigheid vermindert. 
Een recent onderzoek laat zien dat 
50 miljoen dollar jaarlijks bespaard kan 
worden door verkleining van het aantal 
juryleden, waaruit jury's kunnen worden 
samengesteld. Een ander onderzoek 
toont aan dat de hoeveelheid routine-
surveillance, die door de politie speciaal 
voor misdaadpreventie ondernomen 
wordt, verrninderd kan worden zonder 
dat de criminaliteit toeneemt. Het nog 
steeds voortdurende evaluatie-onderzoek 
.naar het effect van het sluiten van 
inrichtingen voor jeugddelinquenten in 
Massachusetts en het plaatsen van de 
inwoners ervan in de gemeenschap duidt 

erop dat dit kan leiden tot lagere kosten 
en een vermindering van criminaliteit 
onder deze jeugdigen. 

Eerhjkheid 

Met eerlijkheid wordt hier bedoeld 
gelijke behandeling van gelijke gevallen. 
De extreme verschillen in straftoemeting, 
die momenteel zo gewoon zijn en in 
tegenspraak met onze opvattingen over 
rechtvaardigheid, zijn niet een 
onvermijdelijk neveneffect van onze 
gelndividualiseerde rechtspraak. Binnen 
enkele jaren is het thogelijk om de 
rechter via de computer informatie te 
leveren, die hem in staat stelt de gelijk-
heid in straftoemeting dichter te 
benaderen. Dit kan gebeuren door de 
rechter inzicht te geven in de wijze 
waarop hij en zijn collega's in 	_ . 
vergelijkb are gevallen straf toemeten. 
Dit zou kunnen uitmonden in richtlijnen 
voor de rechter, waardoor consistentie 
en voorspelbaarheid in straftoemeting 
zou worden vergroot. 

Ook beslissingen over voorwaardelijke 
invrijheidstelling (parole) worden door 
inconsistentie gekenmerkt. Op federaal 
niveau wordt al meer uniformiteit 
bereikt doordat gebruik gemaakt wordt 
van richtlijnen, die gebaseerd zijn op de 
ervaringen met het gedrag tijdens de 
parole-periode van 3000 delinquenten. 
In verschillende staten worden in 
navolging hiervan dergelijke projecten 
overwogen of gestart. De ervaring met 
de straftoemeting en met parole hebben 
ook gevolgen voor de politie en het 
openbaar ministerie. Ook de beslissingen 
met betrekking tot arrestatie en straf-
vervolging moeten meer consistent 
worden. Geautomatiseerde systemen, 
die reeds bij veel parketten in gebruik 
zijn, geven meer ruimte voor het voeren 
van een rationeel beleid en zij 
verminderen de kans op ongelijkheden. 
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Vermindering van de kosten van 
criminaliteit 

Er zijn een aantal manieren bekend om 
deze kosten te verrninderen. Voor 
degenen, die hun persoon of goed extra 
willen beveiligen, zijn er tal van 	- 
aanbevelingen te doen. Zo laat 
bijvoorbeeld de evaluatie van een 
project pm eigendommen te merken — 
Operation Ident — zien, dat inbralcen bij 
de deelnemers aan dit project duidelijk 
zijn afgehomen. De ontwikkeling van 
een betrouwbaar en betaalbaar 
inbrekersalarm voor woonhuizen is in 

,een vergevorderd stadium. Ook zijn er 
standaardeisen ontwikkeld voor inbraak-
afschrikkende deuren en ramen. Uit 

• onderzoek blijkt namelijk dat het 
blokkeren van een inbraak voor een zo 
korte tijd als vier minuten voldoende is 
om inbrekers te laten besluiten een 
ander, gemakkelijker doel te kiezen. 
Deze techniek — target-hardening — 
resulteert weliswaar altijd in verplaatsing 
van de criminaliteit, maar beschermt de 
burger tegen misdaad, ook al neemt de 
criminaliteit in het totaal niet af. 
Ook op gemeenschapsniveau kan veel 
gebeuren om de kosten van criminaliteit 
te verminderen. Zoals uit een proef in 
New York City blijkt, kan de wijze 
waarop huizen, flats en de wijk zelf 
worden ontworpen, zorgen voor een 
toe- of afname van criminaliteit. Deze 
benadering 'crime prevention through 
environmental design' wordt nu ook 
uitgeprobeerd op andere terreinen, als 
zakenwijken, scholen en transport-
systemen en is wellicht ons meest 
belovende onderzoeksterrein. 
Voorzover het gaat om de slachtoffers 
van criminaliteit, kunnen we er voor 
zorgen dat de omvang van hun leed 
beperlct wordt. Vergeleken met onze 
kennis over criminaliteitspreventie, is 
onze kennis over de wijze waarop wij 
beter kunnen zorgen voor het slacht- 
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offer, zowel materieel als immaterieel, 
goat te noemen. Evenzo weten we, hoe 
we de samenwerking met justitie voor 
het slachtoffer minder pijnlijk kunnen 
maken, dan heden het geval is. 

Een slotwoord over ha verminderen van 
criminaliteit 

Wat kunnen we tot slot zeggen over ons 
vermogen om de criminaliteit te doen 
verminderen? Niets bemoedigends. We 
hebben weinig geleerd over het verkleinen 
van de omvang van de criminaliteit en 
we hebben geen reden om aan te nemen 
dat in de nabije toekomst aanmerkelijke 
vorderingen op dit gebied te verwachten 
zijn. 
Er worden ongetwijfeld vele programmes 
uitgevoerd om de criminaliteit te 
reduceren, maar de resultaten daarvan 
zijn niet zodanig dat deze in de 
criminaliteits- en slachtofferstatistieken 
zijn terug te vinden. Ondanks dat het 
methodologisch moeilijk is het effect van 
deze programma's te meten, is het 
ontbreken van succes meer het gevolg 
van het feit dat we niet weten hoe we de 
criminaliteit moeten aanpakken dan dat 
we niet weten hoe te meten. 
Er zijn alternatieve aanpakken van 
criminaliteit, waarvan we op grond van 
de resultaten in andere landen mogen 
verwachten dat ze ook bij ons succesvol 
zullen kunnen zijn. Repressieve 
maatregelen, zorgvuldig en systematisch 
toegepast, zullen waarschijnlijk leiden 
tot vermindering van criminaliteit. 
Elementen van een dergelijke aanpak 

Het begrip 'doorbraak' dat 
kenmerkend is voor andere 
takken van wetenschap, 
ontbreekt in de criminologie 



zijn: verminderen van de rechten van de 
verdachte, invoeren van een avondklok 
en oprichten van een netwerk van 
controlepunten in de steden om voet-
gangers en rijdend verkeer te controleren. 
Deze ook voor ons doelmatige aanpakken 
worden door ons wegens strijd met 
democratische waarden verworpen. Ook 
zou door afschaffing of verandering van 
Icinderarbeidswetten en de leerplicht de 
jeugdperiode in onze maatschappij 
verkort kunnen worden. 'Crime-prone' 
jongeren zouden in het arbeidsproces 
en in het leger kunnen worden 
ingeschakeld. Dit is wel in tegenspraak 
met de grote hervormingen van de 
laatste vijftig jaar. Daar de implicaties 
ervan problematisch zijn, moet met 
dergelijke ideeen hoogstens zeer 
voorzichtig worden omgegaan. 
Voorzover er trends naar voren komen, 
geven deze het beeld van de mens als 
rationeel wezen weer, dat afziet van 
misdaad als het te riskant wordt. De 
afschrikkingsgedachte wordt meer en 
meer geaccepteerd en komt tot uiting 
in de recente boodschappen van de 
president, waarin aangedrongen wordt 
op invoering van verplichte minimum-
straffen voor 'carriere-rnisdadigers'. Dit 
wordt nog versterkt door de groeiende 
teleurstelling over de resultaten van 
rehabilitatieprogramma's. 
In de komende jaren kunnen we een 
overbelast strafrechtsapparaat 
verwachten dat zich in toenemende 
mate gemakkelijk op zal stellen tegenover 
kleine overtreders, terwijl tegelijkertijd 
vaker gevangenisstraffen zullen worden 
opgelegd en ten opzichte van de meest 
ernstige delinquen ten een minder 
ambivalente houding zal worden 
ingenomen. Er komen meer vaste dan 
onbepaalde straffen en de misdadigers 
zullen minder gezien worden als slacht-
offer van sociale onrechtvaardigheid en 
meer als roofdier. De nadruk zal 

• veranderen. 

De toekomst 

Wat betekent dit voor de toekomst? 
Meer vooruitgang en meer frustraties. De 
bereikte vooruitgang naar een efficienter 
en eerlijker rechtssysteem is belangrijk 
en moet positief gewaardeerd worden. 
Verdere vooruitgang is bier nog mogelijk. 
Daartegenover staat dat de omvang van 
de criminliteit gtoot is en dit We moeten 
blijven proberen hier jets aan te doen. 
Daarbij geldt de waarschuwing dat we dit 
niet tegen elke prijs moeten proberen, 
daar hierdoor de fragiele eenheid van 
orde en vrijheid — de democratische 
ervaring — kan worden beschadigd. 
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Met de politie 
op pad 

Uitkomsten van het onderzoek 

Dit verslag betreft een onderzoek naar 
het afhandelingsbeleid van de politie op 
straat. Om dat te bestuderen werd enige 
maanden lang door twee observatoren 
meegereden in de politic-auto's van de 
surveillancedienst. In totaal werden 
gedurende deze periode 235 korte 
contacten en 107 Langer durende 
contacten tussen agent(en) en burger(s) 
bijgewoond. Van de gehele gang van 
zaken tijdens de aanhouding werd 
nauwkeurig verslag gemaakt. 
Het voornaamste doe van het onderzoek 
was na te gaan welke factoren zoal van 
invloed zijn op de afhandelingsbeslissing 
die de agent tenslotte neemt. Wordt er 
bijvoorbeeld een proces-verbaal 
opgemaakt? Moet de aangehoudene mee 

• Ott is een samenvatting van ten onderzoek 
dat verricht werd aan het Criminologisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen. 
De tekst komt overeen met hoofdstuk X van 
het onderzoekversiag dat onder dezelfde titel 
in 1976 werd uitgebracht. Publicatie vindt 
pints met toestemming van de schrijvers. Zie 

- ook excerpt nr. 537. 
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naar het bureau? Of komt hij er met een 
vermaning van af? Op welke gronden 
komt de beslissing tot stand? Is het voor-
al de ernst van het delict die telt, of 
spelen nog andere factoren een rol? Doet 
het er bijvoorbeeld iets toe hoe de 
verdachte zich gedraagt tegenover de 
agent? Op deze en dergelijke vragen 
wilden we een antwoord zoeken. 
Wanneer alle contacten (zowel de korte 
als de langer durende) als een groep 
beschouwd en geanalyseerd worden, dan 
blijkt dat het in de allereerste plaats de 
emst van het feit is dat de afhandelings-
beslissing bepaalt. Hoe ernstiger het 
delict dus, hoe zwaarder de sanctie, kan 
men globaal zeggen. Bij de vaststelling 
van de ernst van de feiten werd daarbij 
uitgegaan van het `gemiddelde' oordeel 
van de agenten van de survefflancedienst I  . 
Behalve de emst van het feit, bleek nog 
een ander aspect een behoorlijk gewicht 
in de schaal te leggen. flit aspect heeft 
te maken met het voorkomen van de 
verdachte. Zaken tegen mensen met 
lang haar werden iets zwaarder 
afgehandeld dan tegen personen met de 
meer gewone, conventionele haardracht. 



In eerste instantie lijken de bovenstaande 
uitkomsten nogal strijdig met de 
literatuur. Immers, daar zien we steeds 
dat ook andere factoren, zoals sociale 
klasse van de verdachte, bereidheid tot 
cooperatie, leeftijd (eventueel) en 
dergelijke een grote rol spelen. Dit 
verschil tussen onze uitkomsten en die 
welke in de literatuur worden beschreven, 
wordt echter al begrijpelijker als we ons 
realiseren dat in het totaal van de door • 
ons bestudeerde aanhoudingen de korte 
contacten de overhand hebben. In zo'n 
kort contact beschikt de agent over 
vrijwel geen enkele informatie over de 
verdachte. Logisch dat in zo'n situatie 
de ernst van de daad zelf beslissend is. 
Hoogstens kan een enkel direct 
opvallend kenmerk (zoals lang haar) nog 
een rol spelen. 
Vanuit die gedachte werden daarna de 
langer durende contacten apart geanaly-
seerd. En daarbij bleek inderdaad, dat nu 
ook andere factoren dan het delict zelf 
een belangrijke invloed op de afwikkeling 
van de zaak hebben. Zo heeft bijvoor-
beeld de aanwezigheid van (potentiele) 
bewijsmiddelen een sanctie-verzwarend 
effect. Dat geldt eveneens voor de 
voorbedachte rade. Ook het tijdstip 
van aanhouding heeft effect. Een 
aanhouding 's nachts heeft voor de dader 
gemiddeld een zwaardere sanctie tot 
gevolg dan een aanhouding overdag, ook 
al gaat het om eenzelfde delict. Daar-
naast blijken ook de buurt waarin men 
aangehouden wordt en de sociaal-
economische status van de dader 
belangrijk. Voor eenzelfde delict kan 
men beter in een gegoede wijk 
aangehouden worden dan in een buurt 
met een lage status. In het laatste geval 
is de sanctie gemiddeld namelijk 
zwaarder. Dat geldt ook wanneer men 
uit een lagere sociale klasse aflcomstig is. 
Gunstig is het daarentegen weer als 
verdachte en agent samen dialect (kunnen) 
spreken. Tenslotte bleek nog dat 

vrouwen er gemiddeld gemakkelijker 
afkomen dan mannen. Kennelijk worden 
zij ook door de agent minder serieus 
genomen l . 

Conclusie 

Piliavin en Brian beweren dat de politie 
op het moment van aanhouding erg 
weinig informatie heeft over de 
aangehoudene. De manier waarop de 
aangehoudene zich presenteeit wordt 
dan erg belangrijk. Dit is dan ook hun 
verklaring voor het door hen geconsta- 
teerde feit dat de houding en het uiterlijk 
van de aangehoudene zo'n belangrijke 
rol spelen. 
Uit ons onderzoek kunnen we een 
dergelijke conclusie niet zonder meer 
trekken. Juist bij de korte contacten, 
waar de agent de minste informatie over 
de burger heeft blijken houding en 
uiterlijk nauwelijks een rol te spelen. Dan' 
baseert de agent zijn beslissing bijna 
uitsluitend op de daad en niet op de 
persoon van de dader. Een verklaring 
voor dit verschil tussen Piliavin en Briar 
enerzijds en ons onderzoek anderzijds 
zou kunnen liggen in het feit, dat in hun 
onderzoek vele kleurlingen betrokken 
waren, waardoor een zeer en direct 
opvallend secundair klassekenmerk 
gegeven is. Het is voorts zeer wel 
mogelijk dat in de Amerikaanse samen-
leving de verschillen in uiterlijke Masse-
kenmerken (kleding, haardracht en 
dergelijke) groter zijn dan in Nederland. 
Hoe dit ook zij, de door ons geobser-
veerde langere contacten noden meer 
tot conclusies in de lijn van die van 
Piliavin en Briar. Bij deze contacten 
spreekt naast de daad zelf de persoon 

De hoeveelheid variantie die in het criterium 
verklaard werd door alle 49 variabelen 
van 22 attitudevariabelen `omgezet' in 4 
factoren) ligt rond de 59 procent. Multiple 
correlatiecafficiat is .766). . 
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van de dader een belangrijke rol in de 
afdoening. Daar moet dan aan 
toegevoegd worden dat we geen 
bevestiging konden vinden voor het in 
de literatuur frequent vermelde feit dat 
de cooperatieve houding van de 
aangehoudene tegenover de agent zo'n 
belangrijke factor zou zijn. Het lijkt dan 
ook gerechtvaardigd om op grond van 
dit onderzoek de volgende algemene 
conclusie te trekken: de beslissingen die 
de individuele politie-agent tijdens de 
aanhoudingen op straat neemt, worden 
in de korte contacten voomamelijk 
bepaald door de ernst van het gepleegde 
delict. Pas bij de wat ernstiger delicten 
waarbij meer dan een vluchtig contact 
tussen agent en aangehoudene plaats-
vindt, wordt naast het delict ook de 
persoon van de aangehoudene 
belangrijk. Daaraan kunnen we 
toevoegen, dat het stereotype beeld dat 
in onze samerdeving nog steeds bestaat 
van delinquenten (laag milieu, bepaalde 
buurten en dergelijke) daarbij een 
beslissende rol speelt. Wie aan dat 
stereotype beantwoordt krijgt een 
zwaardere sanctie, ook al heeft hij 
hetzelfde gedaan als iemand, die niet 
aan dat beeld beantwoordt. 

Suggesties tot verandering 

De vraag die zich op grond van het voor-
gaande allereerst opdringt, is of de 
politie `discrimineere. lmmers het is 
toch zo dat personen van een lagere 
sociale status of mensen, aangehouden 
in een minder gegoede buurt, zwaardere 
sancties te wachten staan dan anderen, 
die van hetzelfde verdacht worden. 
De conclusie dat de politie 'clus' 
discrimineert, zou ons te ver gaan. 
Immers, bij zo'n begrip stelt men zich 
een min of meer bewust proces voor. 
Het is echter zeer de vraag en wellicht 
zelfs onjuist, om te veronderstellen dat 
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het hier om een bewuste vorm van 
selecteren gaat. Eerder ligt het voor de 
hand te veronderstellen, dat in het 
optreden van de politie opvattingen 
(vooroordelen of stereotypen zo men 
wil) een rol spelen die ook in de bredere 
maatschappij opgeld doen. Nog steeds 
immers leeft ook onder het publiek de 
mening dat een delinquent er zo en zo 
uitziet, daar en daar woont en zich op 
een bepaalde manier gedraagt. lemand 
die aan dat stereotype voldoet, zal bij 
politie en justitie minder kans hebben 
er zonder straf of met een lichtere straf 
af te komen. 
Toch dienen dergelijke opvattingen bij 
de politie natuurlijk met kracht 
bestreden te worden. lets algemener 
gesteld zou men kunnen zeggen, dat 
kennis van de achtergronden van 
verschillende vormen van deviant gedrag, 
van deviante personen en van de 
mogelijke reacties daarop, onmisbaar is. 
Een manier om die kennis bij te brengen 
is via de politie-opleiding. Wordt daar 
wel voldoende aandacht besteed aan de 
`sociale vakken'? Laten we eens nagaan 
wat daaraan momenteel gebeurt op de 
politiescholen, die welke opleiden tot 
politiefunctionaris beneden de rang 
van inspecteur. Wil men in Nederland 
agent van politie worden (zowel 
gemeente-politie als rijkspolitie) dan 
moet men, als men alle selectieprocedures 
doorlopen heeft, een eenjarige beroeps-
opleiding volgen op een der daarvoor 
aangewezen politiescholen. Deze 
opleiding vindt in intemaatsverband 
plaats. Daarna is het vaak regel dat men 
nog ongeveer een half jaar onder leiding 

Naast de daad zelf speelt de 
persoon van de dader een 
belangrijke rol in de afdoening 



van een mentor een soort stage loopt in 
het korps waarbij men aangesteld is. Ms 
deze periode is afgesloten, wordt men 
aangesteld als agent van politie. 
Ms we de opleiding nu eens inhoudelijk 
bekijken dan zien we dat ruim 90 procent 
van de vakken bestaat uit: 
— wetskennis 	: wetboek van straf- 

recht en strafvordering 
staatsrecht 
politiewetten 
bijzondere wetten etc. 

— politie-tech-
nische vakken : opsporingsleer, 

wapenleer, exercitie, 
verkeer regelen, 
schieten etc. 

— sport 
Voor het overige wordt de tijd besteed 
aan de zogenaamde elementaire en 
ambachtelijke vorming 2 . Uit deze 
opsomming wordt duidelijk dat er 
nauwelijks ruimte in de opleiding is voor 
een stuk training bijvoorbeeld maatschap-
pij-kennis en in bepaalde sociale vaardig-
heden die een politie-agent in zijn 
dagelijkse confrontatie met dikwijls 
uiteenlopende groeperingen uit onze 
maatschappij nodig heeft. Een orientatie 
in achtergronden van bepaalde vormen 
van afwijkend gedrag vindt helemaal niet 
plaats. De opleiding doet er wel erg 
weinig aan om een bepaalde stereotype 
kijk op afwijkend gedrag waarmee 
wellicht de overgrote meerderheid van de 
aspirant-agenten op school komt, te 
doorb reken. 
Naast deze eenzijdige gerichtheid van de 
opleiding op de repressieve kant van de 
beroepsuitoefening kan men ook kritiek 
hebben op de relatie tussen theorie en 
praktijk. Zoals de opleiding nu is vindt er 
nauwelijks enige evaluatie plaats van de 
bruikbaarheid van de op school opgedane 
kennis in de praktijk. 

2  Zie bijvoorbeeld het lesrooster van de 
politie-opleidingsschool Noord-Oost Neder-
land te Lochem (april 1974). 

Na een jaar theorie gaat men zijn stage-
periode in het korps in. Men komt niet 
meer terug op de school: de evaluatie 
kan dus hoogstens buiten het korps 
plaatsvinden. In de praktijk betekent dit 
meestal dat er te weinig profijt getrokken 
wordt uit de theoretische kennis die men 
heeft opgedaan. Kritiek op de opleiding 
van de politie-agent is er dan ook alom: 
vooral bij de politiemensen zelf. 
Het probleem is dat men meestal alleen 
maar een verbetering mogelijk acht als 
de opleiding langer zou worden. Daar is 
geen geld voor en dus gebeurt er niets. 
Toch kan men zich afvragen of er ook 
binnen het huidige opleidingsschema al 
niet naar duidelijke verb eteringen 
gestreefd kan worden. Allereerst kunnen 
inhoudelijk de prioriteiten wat worden 
verschoven. Men kan zich bijvoorbeeld 
de vraag stellen of een vak als exercitie 
nog wel thuis hoort in de opleiding van 
de hedendaagse politie-agent. Daarnaast 
moet overwogen worden of het grote 
aandeel dat de wetskennis-vakken in het 
lesprogramma voor zich opeisen niet wat 
teruggeschroefd kan worden. Ons is 
gebleken dat er in dit onderdeel van de 
opleiding vooral naar gestreefd wordt om 
de aspirant-agent zich een grote hoeveel-
heid parate kennis over wetten en wets-
artikelen eigen te laten maken. In de . 
praktijk blijkt echter dat de agent er 
zich (terecht) niet voor schaamt om in 

- het bijzijn van de burger zijn `boekje' te 
raadplegen voor een preciese formulering 
van een bepaald artike1 3 . 
Wellicht zijn er nog andere vakken die 
op grond van soortgelijke argumenten 
minder nadrukkelijk in het studie-
progamma aanwezig behoeven te zijn 
dan nu het geval is. De tijd die men op 
deze wijze uitspaart kan dan weer 
besteed worden aan het trainen van 
bepaalde sociale vaardigheden en 

3  Een dergelijke situatie deed zich tijdens de 
observatieperiode van dit onderzoek nogal 
eens voor. 
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maatschappelijke kennis waar men in 
zijn latere beroepsuitoefening zeker 
profijt van zal hebben. Ook zou men dan 
wat meer tijd kunnen besteden aan een 
orientatie in de leefsituatie van bepaalde 
groepen waar men later in zijn beroeps-
praktijk frequent mee geconfronteerd 

worden. Men denke hierbij aan korte 
stages in kinderbeschermingstehuizen, 
gevangenissen, crisiscentra, (alternatieve) 
hulpverleningsinstellingen enzovoort. 
Naast een verandering in het inhoude-
lijke aspect van de opleiding zou wellicht 
ook de koppeling tussen theorie en 
praktijk binnen de huidige opleidings-
duur aanzienlijk verbeterd kunnen 
worden. Zo zou men in plaats van een 
lange stage na de opleiding, zoals nu het 
geval is, kunnen denken aan meerdere 

.korte stages tijdens de opleiding. Deze 
stages zouden dan in verschillende 
korpsen plaats moeten vinden zodat de 
aspirant een meer algemeen beeld krijgt 
van zijn latere beroepspraktijk. Hij kan 
daardoor vergelijken en zal zich later 
wellicht kritischer op kunnen stellen. 
Elk van deze stageperiodes zal op de 
school uitvoerig geevalueerd moeten 
worden, waardoor theorie en praktijk 
tot een meer zinvolle samensmelting 
kunnen komen. Tijdens die evaluatie 
zal met name aan achtergronden en 
oorzaken van deviantie veel aandacht 
geschonken moeten worden. 

Naast de opleiding is ook de betrekkelijk 
gefsoleerde positie waarin de politie in 
onze samenleving zit, van wezenlijke 
invloed op het functioneren van de 

Naast de opleiding is ook de 
geIsoleerde positie van de 
politie in onze samenleving van 
invloed op haar functioneren 
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agent. Dit isolement manifesteert zich al 
tijdens de opleiding. De agent of 
inspecteur wordt in afzondering 
(intemaat) voorbereid op zijn toekom-
stige taak die midden in de maatschappij 
ligt. Dit doet op zijn zachtst gezegd 
enigszins paradoxaal aan. 
Ook de politie-organisatie vertoont vele 
symptomen van deze gefsoleerde positie. 
Om er enige te noemen: Het uniform 
schept duidelijk afstand tussen politie 
en burger. Een ontmoeting van een 
burger met een politieagent in uniform 
worth in eerste instantie vaak ervaren als 
een confrontatie met het gezag. Dit lijkt 
geen gunstig uitgangspunt voor de 
communicatie die er moet plaatsvinden. 
Men kan zich dus afvragen of het dragen 
van een uniform wel nodig is in al die 
gevallen waarin het nu voorgeschreven is. 
Daarnaast manifesteert het isolement 
zich ook in de vrijetijdsbesteding. 
Hoewel in Nederland hierover nog geen 
onderzoek gedaan is, krijgt men sterk 
het idee dat het vrijetijdsbestedings-
patroon van de politie-agent (vooral in 
de grotere korpsen) zich nicer dan bij 
andere beroepsgroepen binnen bet eigen 
wereldje afspeelt. Als men het grote 
aantal verschillende politieverenigingen 
op gebied van vrijetijdsactiviteiten 
bekijkt kan men zich niet aan deze 
indruk onttrekken. In Engeland heeft 
Maureen Cain 4 hier uitvoerig onderzoek 
naar gedaan, waaruit bleek dat de 
politieman in het dagelijkse Icefpatroon 
vrij gefsoleerd in de maatschappij staat. 
Waarschijnlijk zal dat in Nederland niet 
veel anders liggen. Kenmerkend voor 
mensen in gefsoleerde organisaties is 
dat ze ontvankelijker zijn voor bestaande 
stereotypen 5  ten aanzien van bepaalde 
personen en groepen in de samenleving. 

4  Cain, M.: Society and the policeman role, 
R.K.P. 1973. 

Vourbeelden hiervan vindt men ma. in: 
Boa, B. c.a.: Praten met de politic, Utrecht 
1971. 



Deze stereotype kijk op de sociale 
werkelijkheid zal vooral zijn gericht op 
de lagere sociaal-economische milieus. 
Omdat de politie zelf meer tot de 
'middle class institutions' behoort zullen 
immers vooral stereotypen gehanteerd 
worden ten aanzien van die groeperingen 
waarover men de minste informatie 
heeft en waar men psychologisch het 
verst van af staat. Daar komt nog bij dat 
juist die groepen het meest weerloos zijn 
tegen deze stereotypen. 
Naast isolement en opleiding zijn er nog 
verschillende andere aspecten te noemen 
die van invloed zouden kunnen zijn op 
de door stereotypen bepaalde 
selectiviteit in het politie-optreden. Men 
denke aan de criteria waaraan 
sollicitanten naar politiefuncties moeten 
voldoen, aan het promotiebeleid en 
dergelijke. De betekenis van deze 
aspecten voor het politie-optreden in het 
algemeen zouden echter nog nader 
moeten worden bestudeerd. 

Het spreekt vanzelf dat wij bij de boven-
staande suggesties vele praktische en 
theoretische problemen over het hoofd 
gezien hebben. Niettemin leek ons de 
gedachte dat de door ons geconstateerde 
selectiviteit in het politie-optreden reeds 
bij de basis — in de opleiding — bediscus-
sieerd zou moeten worden, enkele 
woorden waard. Hopelijk brengen we met 
deze studie zo'n discussie op gang. 
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Klassejustitie 
Eon venvijzing near enige 
literatuur 

Klassejustitie wil zeggen, dat mensen uit 
hogere sociale groepen door het recht 
worden bevoordeeld en mensen uit 
lagere groepen benadeeld, alleen maar 
omdat men nu eenmaal tot die groep 
behoort. Het gaat Cr niet alleen om, dat 
mensen uit arbeiderskringen vaker 
gestraft worden en zwaardere straffen 
krijgen, maar ook om achterstelling 
(discriminatie) bij het verkrijgen van 
goede rechtshulp (advocaten), bij het 
waarmaken van sociale uitkeringen in 
ontslag- en andere arbeidszaken, 
huurzaken, kortom op alle gebieden van 
het recht. Verder moet niet alleen 
gedacht worden aan de rechtspraak, maar 
ook aan ambtelijk optreden, en zeker 
ook aan de wetgeving. De wetten kunnen 
opmerkelijk soepel zijn voor (economisch) 
machtige groepen (wet op de ondeme-
mingsraden, wetten ter bescherming van 
het milieu, ontslagwetgeving enz.), en 
elders weer heel streng om belangen te 
beschermen (zoals eigendom, woning-
bezit e.d.) die macht geven over lagere 
klassen. Klassejustitie zal men weinig 
tegenkomen (tenminste in onze samen-
'eying) als bewuste discriminatie van 
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mensen uit een lagere Masse door een 
rechter of ambtenaar. Het probleem zit 
juist in de indirecte manieren waarop de 
belangen van die groep achtergesteld 
worden in het recht. 
Het begrip klassejustitie heeft een 
oorspronkelijke en preciese betekenis 
(1) en een veel globalere betekenis. (2). 

Het oorspronkelijke begrip Masse-
justitie 

Van oorsprong stamt het begrip uit het 
denken van Marx (1818-1883) en 
anderen, die een veelomvattende 
analyse van de (westerse) samenlevingen 
van de negentiende eeuw gaven, waarin 
het begrip klassejustitie een heel nauw-
omschreven betekenis heeft (Luypen). 
Marx noemt de samenleving een klasse-
maatschappij. De mensheid is voor wat 
betreft het belangrijkste dat over haar 

" Dc schrijver is als lector rechtssociologie 
verbonden aan de V.U. te Amsterdam. ken 
ongeveer gelijkluidend artikel wordt onder het 
trefwoord `Klassejustitie' opgenomen in 
Oosthoek's Encyclopedie, 7e druk. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt 
nr. 492. 



lot beslist, namelijk de arbeid voor de 
productie van middelen tot levens-
onderhoud, in twee kampen uiteen 
gevallen: het kleine kamp van de 
bezitters .  van de arbeidsinstrumenten en 
verdere productiemiddelen (de bezittende 
klasse) en het (zeer grote) kamp van 
degenen die hun arbeid in afhankelijkheid 
moeten verrichten, en veelal bijna of 
geheel onder het bestaansminimum leven 
(het proletariaat, de arbeidende Masse). 
Arbeidsdeling is hiervan een der grond-
oorzaken; enkele mensen krijgen macht 
over velen en die velen zijn gedwongen 
zich volgens de aanwijzingen van die 
enkelen uit te sloven. Deze zogenaamde 
productieverhoudingen zijn verhoudingen 
van heren en knechten. Ze bepalen 
volgens Marx alle andere levensverhou-
dingen. De moraal, de godsdienst en ook 
het recht zijn slechts bedacht door een 
aantal `geestelijke verzorgers' van de 
bezittende Masse, teneinde die eenzijdige 
heerschappij verborgen te houden. Recht 
is het machtsmiddel bij uitstek voor de 
heersende Masse. Het recht heeft in deze 
opvatting geen eigen, reeel domein 
waarin de mens zich getroost zou kunnen 
weten doordat hij toch tenminste `voor 
de wet' gelijkwaardig is aan alle andere 
mensen. De wetgeving, de rechtspraak, 
zij bevatten noodzakelijk klassejustitie, 
zolang de economische heerschappij in 
handen van weinigen blijft. Marx meende 
dat in de negentiende eeuw uitsluitend 
de economische verhoudingen doorslag-
gevend waren voor ieders levenslot. Hij 
meende ook dat de mensheid zijn 
verlossing naderde. De westerse 
productiekrachten namen toen reeds de 
hele wereld in beslag en vroegen de 
loyale inspanning van iedereen; terwij1 
het bezit van de productiemiddelen in 
handen van een zeer kleine minderheid 
lag. De hevige spanning die alles 
beheerste, zou binnen afzienbare tijd 
leiden tot de laatste van een lange reeks 
van revoluties, een wereldrevolutie, die 

aan de lijdende Masse (het proletariaat) 
de overwinning zou geven. Omdat deze 
Masse niets anders meer te verliezen had 
dan haar ketenen, zou er niet weer een 
eenzijdige heerschappij worden gevestigd. 
De aanleiding tot alle ellende zou men 
kunnen wegnemen door de leiding van de 
economie in handen van de gemeenschap 
te leggen. Leder zou dan de ruimte 
lcrijgen om zich naar zijn vermogens te 
ontplooien. Klassejustitie zou dan 
ondenkbaar zijn. 
Deze visie op de ellendige toestand van 
de massa's in de negentiende eeuw heeft 
een enorme politieke uitwerking gehad. 
In onze eeuw is het denken van Marx 
door bijna iedereen meer of minder 
aanvaard. 
Sinds Marx zijn er grote veranderingen 
gekomen in de (westerse) samenlevingen. 
De ellende van de massa's van de 
bevolking is grotendeels verdwenen, de 
meest schrijnende ongelijkheid is met de 
komst van de zogenaamde verzorgings-
staat opgeheven. Het wordt algemeen 
erkend dat het recht daardoor minder 
eenzijdig is geworden. De scherpe 
betekenis die Marx aan klassejustitie gaf, 
overtuigt nu niet meer. De sociale 
revolutie in Rusland heeft ondanks het 
feit dat het proletariaat de macht leek te 
hebben, te lijden gekregen onder een 
tyrannieke rechtstoepassing. De 
ervaringen met de daar (en elders in 
Oost-Europa) gevoerde schijnprocessen 
en met de politieterreur en het besef van 
de verworvenheden van de verzorgings-
staat, hebben tot vernieuwing van de 
marxistische opvattingen geleid. Men 
beweert niet meer dat wat de 
socialistische staat zegt, automatisch 
recht is. Ook wordt teruggegrepen op 
oude gedachten van Marx zelf, dat er in 
de kapitalistische samenleving toch ook 
echte solidariteit en recht groeien van 
een blijvende betekenis (Basso). Men 
voegt echter wel toe dat die betekenis 
pas goed naar voren kan komen na een 
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politieke en maatschappelijke revolutie. 
De vernieuwde marxistische theorie wint 
thans weer aanhang (zie bijvoorbeeld 
het in 1975 opgerichte tijdschrift 'Becht 
en Kritiek'). Enige punten die in de 
nieuwe theorie naar voren komen, 
worden hieronder nog vermeld. 

De globate betekenis van het begrip 
klassejustitie 

Een andere, veel globalere en soms 
minder doordachte lcijk op het 
verschijnsel klassejustitie vinden we in 
de `gewone' maatschappijleer en bij 
mensen uit de praktijk. De meeste van 
hen wijzen net als de marxisten op 
structurele trekken van de huidige 
samenleving, met name op grote 
verschillen in macht op basis van allerlei 
(en niet alleen economische) omstandig-
heden buiten enze individuele wil 
(milieu, beroep, inkomen, scholing, alle 
verbonden met iemands plaats in de 
maatschappij). Die ongelijkheden werken 
door tot diep in de sfeer van het recht. 
Het recht bestendigt die ongelijkheid (of 
bevordert deze zelfs) in plaats van, zoals 
het zelf belooft, verzachtend te werken. 
Men spreekt hier niet van klassen en 
klassejustitie, maar van maatschappelijke 
groepen of lagen, wier belangen stelsel-
matignchteruitgezet worden. Men erkent 
hier we! een (beperkte) eigen werkelijk-
heid van het recht in de samenleving, 
maar meent dat de invloed van gegeven 
ongelijkheid zeer sterk doorvreet. Dat 
kan zich uiten op tal van plaatsen in het 
recht zoals bij de wetgeving, de recht-
spraak, het optreden van politic en 
justitie, bij de realisering van sociale 
rechten en bij het verkrijgen van rechts-
hulp. Op elk van deze punten zal nu 
nader worden ingegaan. 
— In de wetgeving en in het politieke 
proces in het algemeen hebben de 
belangen van het grote bedrijfsleven en 
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de hogere kringen, meer kansen op 
aandacht dan de belangen van de 
zwakkeren (Bachrach en Baratz ; een 
realistisch beeld van de barrieres waarmee 
eenvoudige mensen te kampen hebben 
als ze zelfs op heel beperkte punten 
effectief aan het politieke proces willen 
deelnemen, geeft M. Parenti). De 
regeling van de arbeidsverhoudingen, het 
stakingsrecht e.d. laten zeer veel over aan 
de vrijheid van de ondernemingsleiding, 
terwij1 o.a. onderzoek in havenbedrijven 
(Hoekema, 1973) toch heeft blootgelegd 
hoezeer bijvoorbeeld de disciplinaire 
maatregelen in een bedrijf de 
economische krachtsverhoudingen 
weerspiegelen. In staatsrechtelijke kring 
meent men overigens dat het nog wel 
meevalt met de verhouding van 
`economische macht en staatsrecht'. De 
wetgeving is overigens niet meer zo 
gekleurd als de negentiende-eeuwse 
wetgeving, toen er bijvoorbeeld een 
bepaling in het arbeidsrecht voorkwam 
waarin aan het woord van de patroon 
beslissende bewijskracht werd gegeven 
(Menger). 
— In de rechtspraak wordt aan vage 
wettelijke termen, zoals 'clood door 
schuld', tennelijk onredelijk ontslag', 
`ouderlijke macht', `bedreiging met 
zedelijke ondergang' (bij opvoeding van 
lcinderen), de zorg die een huurder `als 
goed huisvader' moet geven aan het 
gehuurde, een inhoud gegeven die vaak 
de levensstij1 van een kleine — macht-
hebbende — minderheid uitdraagt ten 
kosten van begrip voor de levens-
omstandigheden van bijvoorbeeld 

Klassejustitie zal men weinig 
tegenkomen als bewuste 
discriminatie van mensen uit 
een lagere klasse 



arbeiders (zie Rasehorn en het werk van 
Peters). Bij de straftoemeting en het 
bewijs van de feiten moet maar al te vaak 
een beroep worden gedaan op het 
gezonde verstand: wat is `een 
ongeregelde levensvoering' en hoe moet 
daarmee gerekend worden bij de straf-
oplegging, wat te zeggen van het motief 
van de daad, enzovoort. Beslissingen 
hierover betekenen dikwijls een 
ongezonde bevoorrechting van midden-
en hogere klassen. Bij mensen uit een 
lagere Masse wordt bepaald gedrag 
bijvoorbeeld eerder als `echt crimineel' 
geboekstaafd (Peters). Onderzoek in 
Duitsland naar herkomst en opleiding 
van justitiele functionarissen leert dat 
deze vooral uit conservatieve midden-
groepen afkomstig zijn. De D.uitse 
verhoudingen in de rechterlijke 
organisatie liggen overigens wat anders 
dan in ons land. Volgens een onderzoek 
in Nederland geven rechtenstudenten 
uit liberale en confessionele kringen veel 
valcer de wens te kennen een werkkring 
bij de rechterlijke macht te willen 
aanvaarden, dan studenten uit pro-
gressieve kringen (Collaris, Krijnen 
en Westerdiep). De Nederlandse rechter 
Cnoop Koopmans meent dat de 
eenzijdige samenstelling van de 
Nederlandse rechterlijke macht er toe 
bijdraagt dat in ons land aan belangen 
van minderheden te weinig recht wordt 
gedaan. 
— Politie en justitie treden vooral op 
tegen de lagere kringen van de bevollcing. 
Het bekende feit dat de criminele 
statistiek hoofdzakelijk mensen van 
eenvoudige positie boekt, heeft men 
wel willen verklaren uit de sterkere 
criminele inslag van deze lieden. Thans 
wordt erop gewezen dat in het Wetboek 
van Strafrecht vooral daden zijn 
opgenomen die het meest in eenvoudige 
kringen voorkomen; en ook dat de 
justitie in die milieu's er veel sneller bij 
is en zaken vlotter `rond' krijgt. De 

handhaving van economische wetten 
(milieu, veiligheid, prijzen) wordt alom 
gekenschetst als buitengewoon soepel 
ten opzichte van economische wandaden. 
Deze komen vooral in hogere kringen 
voor en richten een groie miatscha -ppe-
lijke schade aan. Hiertegenover staat de 
krachtige manier waarop wordt 
opgetreden tegen eenvoudige diefstal, eon 
daad die vooral door de lagere kringen 
wordt bedreven (vgl. de Duitse rechter 
Wassermann). Jongman en Smale hebben 
in hun onderzoeken gevonden dat bij 
allerlei soorten misdaden, zowel lichte 
als zware, mannen met eenvoudige 
beroepen vaker vervolgd worden door de 
officier van justitie dan mannen uit 
hogere kringen; terwijl toch straflijst, 
leeftijd e.d. overeenkwamen. Jongman 
wil de term ldassejustitie nog niet 
gebruiken. Hij spreekt liever van 
prognosejustitie, hoewel het resultaat 
uiteindelijk hetzelfde is: er is sprake van 
een beleid (bij de vraag van de officier 
of tot .strafvervolging moet worden 
overgegaan) dat uitgaat van bepaalde 
verwachtingspatronen, namelijk dat in 
de lagere klassen meer misdaad voorkomt. 
Onderzoek (in Duitsland) naar rechterlijke 
straftoemeting leidde tot soortgelijke 
resultaten als het onderzoek van 
Jongman en Smale, al blijkt hieruit ook, 
dat zich zeker niet over de gehele lime 
benadeling van de arbeidende Masse 
voordoet (Lautmann en Peters). 
— Bij het waarmaken van sociale rech ten 
op bijstand, hulp, subsidie en andere 
voorzieningen (veelal de enige rijkdom 
van bepaalde kringen, Hoekema 

staan—ongeietteide er-i—on—machtige 
mensen zeer ten achter bij anderen, 
ondanks goede wil van ambtelijke zijde 
(Filet). Schtiyt heeft gewezen op het feit 
dat dergelijke rechten veel minder zorg-
vuldig in het rechtssysteem worden 
ingebouwd dan klassieke eigendoms-
rechten. 
— De beschikbaarheid van rechtshulp, 
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bijvoorbeeld hulp van advocaten, is voor 
de lagere klasse zeer gering. In de Ameri-
kaanse literatuur spreekt men zonder 
meer van discriminatie die aan 
armen en andere minderheidsgroepen 
(negers) ten deel valt op alle sectoren 
van de rechtspleging (Broom en Selznick). 
Het feit dat in civiele zaken juist weinig 
mensen van eenvoudige komaf 
procederen is wel verklaard door te 
stellen dat deze mensen minder 
(juridische) problemen hebben en andere 
wegen volgen voor een oplossing. Dat 
blijkt niet juist te zijn (Carlin en 
Howard). De advocatuur zelf stelt zich 
ten aanzien van deze vragen passief op 
(Auerbach). In ons land is het beeld 
in grote trekken vergelijkbaar (Schuyt, 
Groenendijk, Sloot). 

Onderzoek inzake klassejustitie wordt in 
ons land nog vrij weinig gedaan. 
Enquetes onder de (Nederlandse) 
bevolking leveren steeds weer het 
resultaat op dat veertig a vijftig procent 
meent 'clat de rechter met twee maten 
meet' (Hoekema, 1971). Dit oordeel is 
niet zonder meer te zien als teken van 
de opvatting dat er klassejustitie bestaat 
en evenmin weten we of vroeger niet 
nog veel meer mensen dat dachten; maar 
het staat wel vast dat er een wijd verbreid 
onbehagen leeft. Of dat gemakkelijk 
overgaat tot daadwerkelijke protesten is 
weer een andere kwestie. De ontwikke-
ling gedurende de laatste vijf A tien jaar 
naar een kritischer instelling ten opzichte 
van de samenleving als zodanig doet bij 
het publiek de ogen wel meer open gaan 
voor grove lacunes in de rechtsbedeling. 

Vooral door de nieuwere marxistische 
theorie wordt gewezen op de opkomst 
van ongewoon sterke economische 
machten (grootbedrijf, 'multinational') 
die een directe en eenzijdige invloed 
zouden uitoefenen op de politick en dus 
ook op de wetgeving en uitvoering. 
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Onderzoek op deze terreinen is heel 
lastig en heeft nog geen duidelijke 
conclusies opgeleverd (Mokken en 
Stokman, Braam). Het is in elk geval een 
onmiskenbare tendens dat door deze 
machtsvorming de beoordeling van veel 
handelingen van grote ondernemingen 
buiten de gewone rechterlijke macht 
wordt gehouden en intern, respectieve-
lijk door andere organen behandeld. Of 
het toezicht op de handel en wandel van 
grote ondernemingen (en grote maat- 
schappelijke organisaties in het algemeen) 
hiermee voldoende is geregeld, wordt 
we! betwijfeld. In dit verband moet 
tenslotte worden opgemerkt dat het 
vermoeden is gerezen dat er thans op 
wereldschaal een zeer diep gewortelde 
ongelijkheid is ontstaan, op basis van 
economische dominantie van de westerse 
wereld, en dat er een nieuwe uitgebuite 
Masse is ontstaan die zich vooral bevindt 
in de ontwikkelingslanden. 
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Fen gelijkheidsop- 
vatting van recht- 
vaardigheid 

Het belangrijke door Hobbes aan de 
orde gestelde vraagstuk van sociale orde 
en samenhang betreft de vraag hoe het 
mogelijk is, dat een samenleving niet 
desintegreert in een oorlog van alien 
tegen alien, waar niemand voordeel uit 
kan halen, terwijI toch al haar leden 
enkel hun eigenbelang nastreven. Deze 
vraag concentreert zich op de verdeling 
van middelen tussen sociale eenheden 
(personen, groepen, staten) en op een 
toewijzing van deze middelen die als 
rechtvaardig wordt ervaren en waarover 
voldoening heerst. 
De benadering van Hobbes is vooral 
gericht op het macro-niveau van 
maatschappelijke samenhang, vormen 
van gezag en bestuur, en de aard van 
stratificatiesystemen. Maar op het micro-
of sociaal-psychologische niveau van 
interpersoordijke relaties komen wij 
hetzelfde vraagstuk tegen. Theoretische 

Dit is een verkorte weergave van: On justice 
as equality. 
In: Journal of social issues, 3Ie jrg. nr. 3, 
1975, biz. 45-64. 
Voor een korte samenvatting sic excerpt 
nr. 227 in Justitiele verkenningen nr. 5, 
1976. 

504 

door Edward E. Sampson 

opvattingen over billijkheid, 
geformuleerd vanuit een ruilopvatting, 
proberen begrijpelijk te maken hoe 
zelfzuchtige verlangens van mensen aan 
banden gelegd zijn in hun zakenrelaties, 
hulpverleningsrelaties, en zelfs in 
liefdesrelaties. In wezen vereisen billijk-
heidsnormen dat meer middelen worden 
toegewezen aan diegenen wier bijdrage 
in een relatie groter zijn in vergelijking 
met de bijdragen van anderen; billijk-
heidsopvattingen zorgen er daardoor 
voor, dat er overwegend orde, samen-
hang en rechtvaardigheid zal zijn. 
Billijkheidsnormen worden aangeleerd 
omdat a) leven volgens deze normen 
verstandig of praktisch is, ofwel doordat 
het beschermt tegen de wraak van 
anderen ofwel doordat het wederzijds 
op langere termijn meer voordelen 
oplevert, en b) omdat het moreel juist 
is of het beeld van ons ideale zelf 
bevestigt. 
De ontwikkelingstheoretische benadering 
van het Hobbesiaanse vraagstuk richt 
zich op de cognitieve transformaties die 
plaats vinden in de ontwikkeling van het 
egocentrisme van kinderen tot vormen 



van wederkerigheid die volwassen 
relaties kenmerken. Ms het fundamen-
tele ontwikkelingsprobleem wordt 
gezien het bereiken van een evenwicht 
tussen het behartigen van eigenbelang, 
een individualistische orientatie, en 
het behartigen van gemeenschappelijke 
belangen, een benadering waarin het 
zelf een verbinding aangaat met anderen 
in een grotere context. Waarschijnlijk is 
er vooral sociale orde, samenhang en 
rechtvaardigheid als dit evenwicht wordt 
bereikt; zowel het uiterste van het 
behartigen van eigenbelang als dat van 
het behartigen van gemeenschappelijke 
belangen vormen een bedreiging van 
individuele en sociale samenhang. 
Een andere psychologische analyse van 
het meer algemene Hobbesiaanse vraag-
stuk kan gevonden worden in de 
literatuur over sociaal gericht gedrag en 
motivatie. Recent is er een aanzienlijke 
hoeveelheid theorie ontwikkeld over en 
onderzoek verricht naar onderwerpen 
als hulpverleningsgedrag, altrufsme 
enzovoort. De psychologisch onder-
zoeker stelt zich als probleem het 
complex van persoonlijke en situationele 
factoren te ontdekken, dat een 
individuele bereidheid om anderen 
terwille te zijn en hulpvaardig en 
altrastisch te zijn, kan verklaren. 
In het sociaal-psychologisch 'gaming'. 
laboratorium kan een andere ingang 
gevonden worden voor de analyse van 
sociale orde en samenhang. Het 
zogenaamde prisoner's dilemma is 
diepgaand onderzocht; de gegevens uit 
het laboratorium zijn op grote schaal 
toegepast in andere contexten waarin de 
keuzen van individuen om samen te 
werken en wederzijds voordeel te 
behalen het moeten opnemen tegen 
.wedijver en eigenbelang. 
Meer recent zijn sociaal-psychologen 
zich gaan bezighouden met het probleem 
van de zogenaamde gemeenschaps-
gronden. Het gebruik van gemeenschaps- 

gronden — een stuk land waarop boeren 
hun kudden laten grazen, waarbij ieder 
evenveel profiteert van het beschikbare 
grasland — wordt een probleem wanneer 
een boer besluit zijn kudde uit te 
breiden, redenerend dat deze kleine 
uitbreiding weinig schade berokkent aan 
het beschikbare grasland. Als iedere 
boer echter onafhankelijk van de 
anderen tot dezelfde analyse van de 
situatie komt, betekent de uitbreiding 
van al hun kudden het einde van de 
bruikbaarheid van de gemeenschaps-
gronden voor iedereen. 
De volgende twee stellingen vatten de 
belangrijkste aspecten van dit overzicht 
samen, en plaatsen de discussie van 
rechtvaardigheid en gelijkheid binnen een 
geschikte en noodzakelijk sociale en 
historische context: 
Stelling 1: De verdeling van middelen 
tussen personen of sociale eenheden 
werpt een fundamenteel probleem op. 
De oplossing hiervan bepaalt de mate van 
sociale orde en samenhang. Dit wordt 
het verdelingsprobleem genoemd, en het 
doet zich voor wanneer middelen moeten 
worden toegewezen aan personen, 
groepen binnen een samenleving, of aan 
staten. 
Stelling 2: Juiste oplossingen voor het 
verdelingsprobleem bevorderen samen-
hang en orde, een toestand van psycholo-
gisch welzijn inbegrepen; onjuiste 
oplossingen bevorderen sociale en 
persoonlijke onrust en desorganisatie. 

Economie en menselijke betrekkingen 

Aan deze stellingen voegen we twee 
andere toe om de verdere bespreking 
meer te richten. Stelling 3 is een 
assumptie, terwijl stelling 4 gebaseerd is 
op een historisch overzicht en de 
resultaten van een aantal empirische 
studies naar het verdelingsprobleem: 
Stelling 3: Het verdelingsprobleem en 
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de oplossing ervan ontstaan oorspronke-
lijk in de economisch-productieve sfeer 
van menselijke betrelcicingen; de vorm 
van de oplossing in die sfeer bepaalt de 
oplossing van het verdelingsprobleem 
in de niet-economische sociale leefsferen 
en bertivloedt daardoor de aard van de 
niet-economische sociale relaties. 
Stelling 4: Twee oplossingen voor het 
verdelingsprobleem komen we tegen in 
de economische sfeer, en dus oak in 
andere sociale sferen. Dit zijn de 
`billijkheidsoplossing' en `gelijkheidsop-
lossing'. Zij verschillen in hun opvatting 
over de geschikte voorwaarden waaronder 
harmonie, samenhang en rechtvaardig-
heid kunnen ontstaan, en weerspiegelen 
fundamenteel verschillende opvattingen 
over de aard van de mens. 

De economic van niet-economische 
bet rekkingen 

Van belang in stelling 3 is vooral de 
bewering, dat niet-economische 
vormen van menselijke betrekkingen 
— bijvoorbeeld vriendschapsrelaties, 
liefdesrelaties, hulpverleningsrelaties, 
enzovoort — ontstaan uit de economi-
sche vormen, en doze neigen na te 
bootsen. Om het op eon andere manier 
te zeggen: als aan individualistische 
wedijver de voorkeur wordt gegeven 
als oplossing voor het verdelingsvraag-
stuk en voor het bereiken van econo-
misch welzijn, zal die modaliteit oak 
andere vormen van sociale betrekkingen 
gaan overheersen. 

Twee oplossingen voor het verdelings-
probleem: billiftheid en gelijkheid 

Stelling 4 suggereert, dat er zowel 
woeger als nu twee tegengestelde 
' oplossingen hebben bestaan voor het . 
verdelingsprobleem, eon  billijkheids- 
oplossing en een gelijkheidsoplossing; zij 
zijn gebaseerd op verschillende 
veronderstellingen over de fundamentele 
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aard van mensen en hun collectieve 
aanpassing. 
De billijkheidsoplossing is gebaseerd op 
het principe, dat middelen (bijvoorbeeld 
rijkdom, inkomen, status, wedstrijd-
punten) verdeeld moeten warden over-
eenkomstig iemands vastgestelde inbreng 
(bijvoorbeeld vaardigheid, intelligentie, 
hard werken). Sommigen mogen dan 
dus meer ontvangen van de beschikbare 
middelen, omdat zij in vergelijking met 
anderen meer geinvesteerd hebben. 
Wanneer bijvoorbeeld de investering 
bestaat uit tijd en inspanning voor het 
ontwikkelen van vaardigheden die hoog 
gewaardeerd warden in een samenleving 
en noodzakelijk zijn, moeten deze 
personen gemotiveerd warden door het 
vooruitzicht, dat zij proportioneel 
beloond warden voor hun inspanningen. 
Binnen de sociale psychologie komen 
we ditzelfde functionalistische argument 
tegen bij het onderzoek naar de billijk-
heidstheorie. De billijke toewijzing van 
Iniddelen op grand van ieders inbreng 
wordt gezien als het werktuig van de 
samenleving voor het bewaren van orde, 
het bevorderen van sociale samenhang, 
en het doen ontstaan van rechtvaardig-
heid. Onbillijkheid leidt tot een gevoel 
van onrechtvaardigheid en motiveert tot 
het ondernemen van actie am de billijk-
heid, en zodoende de rechtvaardigheid 
te herstellen. 
Daarentegen is de gelijkheidsoplossing 
gebaseerd op het principe dat de 
middelen gelijk verdeeld behoren te 
warden; verschillende investeringen 
warden niet gezien als eon legitieme 

De verdeling van middelen 
tussen personen of sociale 
eenheden werpt een 
fundamenteel probleem op 



basis voor het leggen van claims op 
verschillende opbrengsten. De gelijk-
.heidsoplossing vereist niet een gelijk-
stellen van personen die inderdaad op 
vele manieren kunnen verschillen, maar 
stelt veeleer, dat deze verschillen niet 
noodzakelijk een verschillende toegang 
tot de middelen impliceren. 
De herkenning van deze twee 
alternatieven is speciaal voor de sociale 
psychologie van belang. Bij hun gericht-
heid op het ontwikkelen van basis-
principes van menselijk gedrag hebben 
sociaal psychologen vaak ten onrechte 
aangenomen, dat het billijkheids-
principe ofwel de enige oplossing is 
(geweest) voor het verdelingsprobleem, 
ofwel, omdat er meestal de voorkeur aan 
wordt gegeven in de westerse wereld, een 
fundamentele hoedanigheid kenmerkt 
van menselijk psychologisch 
functioneren. Door te stellen, dat er tot 
nu toe twee tegengestelde oplossingen 
zijn geweest voor het verdelingsprobleem 
(en nog zijn) benadrukken wij het belang 
van het plaatsen van de billijkheidsop-
vatting binnen een juiste en noodzake-
lijke sociale en historische context. 

Een beknopt overzicht van het begrip 
gellikheid 

De meeste van onze moderne 
opvattingen over menselijke gelijkheid 
zijn in de 18e eeuw ontstaan. Drie 
factoren zijn daarbij vooral van belang 
geweest. Allereerst maakte de ontwikke-
ling van een natuurwetenschappelijke 
benadering aannemelijk, dat er achter 
de aan de oppervlakte liggende 
verschillen in de materiele wereld en 
tussen de mensen een fundamentele 
eenheid lag.*Dit vergemakkelijkte de 
ontwikkeling van een opvatting over de 
identiteit van de menselijke aard. Zoals 
de natuurkundige wetten simpele 
materiele objecten nodig hadden, zo 
hadden de wetten van de menselijke 

politieke bezigheden simpele en 
identieke objecten ((Tat wil zeggen 
personen) nodig voor hun toepassing. 
Zo werden mensen onderling als gelijk 
beschouwd. In de tweede plaats 
ontwikkelde zich in Engeland en 
Frankrijk de burgerij, die in economisch 
opzicht op gelijke voet kwam met de 
aristocratie, en ook sociale en politieke 
gelijkheid wenste; zij waren dus sterk 
voor een egalitaire doctrine die de 
privileges van de adel zou opheffen. In 
de derde plaats werden door Rousseau 
en anderen de vroegere stoIcijnse 
opvatting over de gelijkheid van de mens 
en de christelijke opvatting over het 
menselijk leven van Oar de zondeval 
weer benadrukt, en stelden zij dat de 
mens in wezen goed was en niet 
noodzakelijk zelfzuchtig. Mle verschillen 
tussen mensen werden toegeschreven aan 
verschillen in omgeving. 

Sociaal Darwinisme 

De opkomst van het Darwinisme, en met 
name het Sociaal Darwinisme aan het 
eind van de negentiende eeuw 
introduceerde en benadrukte opnieuw 
het principe van billijkheid. Ongelijk-
heden waren niet het resultaat van het 
terugvallen van de mens uit zijn 
utopische natuurlijke staat, maar veeleer 
het resultaat van open strijd, waarin 
diegenen die het meest aan kracht, 
vernuft, vaardigheid, aangeboren talent, 
etcetera investeerden, de meest begeerde 
opbrengsten kregen; zij die zwakker 
waren, en niet in staat te wedijveren, 
kregen terecht minder. In zijn latere 
vormen benadrukte deze opvatting de 
noodzaak van gelijke mogelijkheden voor 
alle mensen om te kunnen wedijveren en 
om de ongelijke beloningen in ontvangst 
te nemen dankzij hen die in deze eerlijke 
strijd wonnen. 
Dit is het wezen van ons moderne, 
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meritocratische principe, dat alle 
personen een gelijke kans verdienen om 
hun energie en talenten te gebruiken om 
wat voor mogelijke ongelidcheid aan 
opbrengsten van rijkdom en sociaal 
aanzien te bereiken. In deze opvatting 
wordt ongelijkheid van opbrengsten 
binnen een samenleving gerechtvaardigd 
op grond van ongelijkheid in verdiensten 
(dat wil zeggen investeringen) van 
personen die overigens een gelijke kans 
hadden om individueel te strijden om 
deze opbrengsten. 

De egalitaire uitdaging aan de 
billijkheidsopvatting 

De voorafgaande bespreldng heeft 
aannemelijk gemaakt, dat gelijkheids-
opvattingen niet zozeer vreemde 
binnendringers op het overheersende 
billijkheidstoneel zijn, maar een nogal 
belangrijke rol spelen in de bezigheden 
van mensen, en de basis vormen van veel 
westerse opvattingen van rechtvaardig-
heid. De aanwezigheid van ongelijkheid 
duidt niet zozeer op een noodzakelijke 
of functionele regeling, die op de een of 
andere wijze overeenkomt met de 
menselijke aard, maar veeleer een 
regeling die historisch, ideologisch, 
politick en cultured l bepaald is. 

De sociaal-psychologische betekenis en 
de rol van gelijkheid en billijkheid 

De relevante sociaal-psychologische 
literatuur geeft verschillende aanwijzingen 
voor de betekenis en de tel van billijk-
heids- en gelijkheidsoplossingen voor het 
verdelingsprobleem. Daaruit komen vier 
factoren naar voren, die beinvloeden of 
een billidcheids- of een gelijIcheids-

‘ opvatting gekozen zal worden. 
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Interactiedoelen van mensen 

Zowel feitelijke bevindingen als 
theoretische speculatie doen vermoeden, 
dat de billijkheidskeuze het interactiedoel 
representeert van maximaliseren van 
iemands eigen voordeel desnoods ten 
koste van anderen, terwid de gelijIcheids-
keuze een verlangen vertegenwoordigt 
naar het ontstaan van positieve 
interpersoordijke betrekkingen, zodat 
iedereen gelukkig en tevreden is. Men 
kan dit gemakkelijk zien als taak- of 
instrumentele doeleinden enerzijds en 
interpersoonlijke doelen anderzijds. 
Verschillende onderzoekers hebben ook 
gesuggereerd, dat gelijkheid de voorkeur 
kan verdienen boven billijkheid vanwege 
zijn voordelen op langere termijn voor 
de bij de uitwisseling betrokken partijen, 
met name in directe ruilrelaties. Een 
reden hiervoor kan een verlangen zijn 
em een relatie in stand te houden, 
waarin beide partijen een gelijkwaardige 
rol spelen en waardoor een profijtelijke 
ruil verzekerd kan worden op langere 
termijn of wanneer gunstiger alternatieven 
ontbreken. 

Basisorientaties van mensen 

Op grond van een aantal studies is door 
sommigen geconcludeerd, dat er twee 
typen mensen bestaan met twee 
verschillende orientaties: een samen-
werkende waarin een persoon gericht is 
op zowel zijn eigen welzijn als dat van 
de ander; en een competitieve waarin 
een persoon vooral gericht is op zijn 

Er zijn nogal wat aanwijzingen 
dat vrouwen meer naar 

neigen en mannen 
meer naar 'billijkheid' 



eigen voordeel ten koste van anderen. 
Een gelijkheidsoplossing voor het 
•verdelingsprobleem benadrukt samen-
werking, terwijl een billijkheidsoplossing 
de meer competitieve aspecten van een 
relatie benadrukt; voorkeuren voor 
billijkheid of gelijkheid kunnen dan ook 
gezien worden als aangeleerde voorkeuren, 
die met name in het geval van billijkheid-
competitie zelfbevestigend en zelfver-
sterkend neigen te zijn. 

Toegeschreven identiteit 

Voorgesteld is ook iemands gedrag te 
onderzoeken vanuit de indrukken over 
diens gedrag die een ander zich op grond 
daarvan vormt; dit wordt iemands 
toegeschreven identiteit genoemd. In 
wezen stelt deze opvatting dat anderen 
ons gedrag gebruiken om persoonlijke 
hoedanigheden aan ons toe te schrijven 
waarmee ze ons een identiteit geven in 
een bepaalde omgeving; bovendien dat 
we op grond van deze kennis een bepaalde 
toegeschreven identiteit trachten over te 
dragen door die gedragingen. 

Socialisatie van seks-rollen 

Er zijn nogal wat aanwijzingen uit 
onderzoek, dat vrouwen meer naar 
gelijkheid neigen en mannen meer naar 
billijkheid in hun sociale betrekkingen. 
Uiteraard gaat het daarbij niet om 
biologische verschillen maar om via 
socialisatieprocessen aangeleerde 
hoedanigheden. De huidige socialisatie 
van mannen en vrouwen is vooral gericht 
op hun rollen in het economisch systeem. 
Mannen worden erop getraind belangrijke 
economische rollen te spelen en worden 
gesocialiseerd in de persoonlijke 
orientaties die voor dergelijke rollen 
noodzakelijk zijn: billijkheid, competitie. 
Vrouwen worden gesocialiseerd in niet-
economische gezinsrollen en daarmee in 
de persoonlijke orientaties die voor die 

rollen noodzakelijk worden geacht. 
Waar het om gaat is uiteraard, dat we in 
een bepaald systeem leven waardoor we 
moeite hebben om de contouren ervan te 
zien. Het overheersen van billijkheid 
binnen ons economisch systeem heeft 
ertoe geleid dat we billijkheid zien als 
vanzelfsprekend en afwijkingen ervan als 
onnatuurlijk. 
De humanistische traditie stelt, dat 
egalitarisme een oplossing is voor het 
opheffen van menselijke onrechtvaardig-
heid die niet al te gemakkelijk moet 
worden afgewezen met de cultuur-
gebonden cirkelredenering, dat ze 
onnatuurlijk of onpraktisch is. Als de 
protestbeweging in de Verenigde Staten 
in de zestiger jaren ons iets geleerd heeft 
is het de noodzaak van een zorgvuldig 
herwaarderen van de uitgangspunten van 
het behartigen van eigenbelang, dat 
zoveel van ons leven kenmerkt. Alleen 
door een utopische visie te ontwerpen en 
te trachten deze te realiseren kunnen de 
huidige vormen veranderd worden. 

Sociale psychologie en het streven naar 
menselijke rechtvaardigheid 

Er is nog een andere belangrijke 
implicatie van het perspectief dat wij 
gegeven hebben. In toenemende mate 
erkennen sociaal psychologen de 
noodzaak hun inspanningen meer op 
problemen te richten die rechtstreeks 
te maken hebben met de praktische 
aangelegenheden van het sociale leven, 
in plaats van op theoretische of 
wetenschappelijk belangrijke vraag-. 
stukken. Dit uitbreiden van het weten-
schappelijk werkterrein, en dan met 
name met betrekking tot het streven 
naar oplossingen voor het verdelings-
vraagstuk, het vraagstuk van recht-
vaardigheid en de daarmee verbonden 
vraagstukken van het aan banden leggen 
van individualistische, op eigen belang 
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gerichte wedijver op grond van nood-
zakelijk geachte samenwerking, lijkt 
steeds noodzakelijker en belangrijker in 
de wereldgemeenschap waarin we leven. 
We leven inderdaad in een soort ruimte-
schip; vraagstukken van verdeling, 
rechtvaardigheid en samenwerking zijn 
op wereldniveau belangrijker dan ooit. 
Toch is het vanuit het door ons 
ingenomen standpunt dwaas te 
veronderstellen, dat er op mondiaal 
niveau samenwerking zal ontstaan, of 
zelfs dat er binnen de Verenigde Staten 
lokale samenwerkingsverbanden zullen 
ontstaan, terwip de dominante leuzen 
van het sociale systeem eigenbelang-
wedijver-billijkheid benadrukken in 
plaats van algemeen belang-samenwer-
king-gelijkheid. 
Vaak wordt over het hoofd gezien dat 
er weinig reden is om te verwachten dat 
mensen die geleerd hebben aan het 
economisch leven deel te nemen op 
grond van eigenbelang, wedijver, 
billijIcheid plotseling zullen veranderen 
en zich willen inzetten voor het algemeen 
belang. Dit ondanks het feit, dat het 
voortbestaan van de samenleving 
afhankelijk is van gemeenschappelijke 
inspanningen. 
De onmogelijkheid een persoonlijke 
transformatie te bewerkstelligen naar het 
meer behartigen van gemeenschaps-
belangen-samenwerking-gelijkheid, omdat 
dit tegen de cultuur ingaat, confronteert 
ons ter oplossing van deze vitale vraag-
stuldcen met de noodzaak van een sterke, 
misschien zelfs autoritaire, beheersing. 
Dat zou inderdaad een trieste 
ontwikkeling zijn. Maar als en wanneer 
het economisch leven zich ontwikkelt 
naar meer behartiging van gemeenschaps-
belangen-samenwerking-gelijkheid, en 
Ms en wanneer alle mensen minder 
gesocialiseerd worden volgens opvattingen 
over het behartigen van eigenbelang-
wedijver-billijIcheid, is er nog uitzicht op 
het bereiken van democratische, niet 
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opgelegde oplossingen voor het verde-
lingsprobleem en het vraagstuk van 
rechtvaardigheid. De sociale psychologie 
kan een belangrijke rol spelen bij het 
realiseren van dit ideaal door de 
bijzondere historische, culturele en 
economische vertekeningen van haar 
theorieen kritisch te onderzoeken. 



Overzicht van 
literatuurlijsten 
gemaakt in 1976 
(afgesloten op 
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Strafrecht 

Depenalisering. 
Den Haag, WODC, 
1962-1976. 6 blz. 

Selectie- en benoemings-
beleid rechterlijke macht. 
Den Haag, WODC, 
1969-1975, 5 blz. 

Vreemdelingen in het 
Nederlandse straf-
recht/procesrecht. 
Den Haag, WODC, 
1966-1976. 2 biz. 

Pornografie. 
Den Haag, WODC, 
1969-1976. 7 blz. 

Euthanasie. 
Den Haag, WODC, 
1962-1976. 12 blz. 

Terbeschikkingstelling 
van de regering. 
Den Haag, WODC, 
1960-1976. 8 blz. 

Straftoemeting. 
Den Haag, WODC, 
1969-1975. 12 blz. 

Lit. 235 

Lit. 295 

Lit. 308 

Lit. 315 

Lit. 318 

Lit. 321 

W-3. 

Het vervolgings- en 
straftoemetingsbeleid 
van het Openbaar 
Ministerie. 
Den Haag, WODC, 
1950-1975. 13 blz. 	W-6 

Alternatieve sancties. 
Den Haag, WODC. 11 blz. 	W-7 

Criminologie 

Gijzeling. (wijziging). 
Den Haag, WODC, 
1972-1976. 5 blz. 

Verkrachting. 
Den Haag, WODC, 
1972-1975. 6 blz. 

Prognose en predictie. 
Den Haag, WODC, 
1956-1975. 6 blz. 

Lit. 261. 

Lit. 294 

Lit. 298 

De sociale psychologie kan een 
belangrijke rol spelen bij het 
vraagstuk van rechtvaardigheid 
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Onrustgevoelens m.b.t. 
criminaliteit. 
De angst am slachtoffer 
te worden (gevoelens 
van onveiligheid). 
Den Haag, WODC, 
1973-1975.9 blz. 

Vandalisme. 
Den Haag, WODC, 
1954-1975.7 blz. 

Autodiefstal. 
Den Haag, WODC, 
1962-1976. 4 blz. 	• 

Vrouwencriminaliteit. 
Den Haag, WODC, 
1940-1975. 13 blz. 

Ernst van misdrijven. 
Den Haag, WODC, 
1970-1975.4 blz. 

Stigmatisering en labelling. 
Den Haag, WODC, 
1970-1975. 6 blz. 

Victimologie. 
Den Haag, WODC, 
1974-1976. 17 blz. 

Ouderdomscriminaliteit. 
Den Haag, WODC, 
1968-1974.3 blz. 

Criminaliteit in 
groepsverbanden. 
Den Haag, WODC, 
1966-1976. 5 blz. 

De buitenlandse 
delinquent. 
Den Haag, WODC, 
1965-1976. 6 blz. 

Het politieke delict. 
Den Haag, WODC, 
1971-1975.9 blz. 
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Lit. 299 

Lit. 302 

Lit. 304 

Lit. 305 

Lit. 306 

Lit. 307 

Lit. 309 

Lit. 316 

Lit. 322 

W-4 

Gevangeniswezen 

Opleiding en begeleiding 
van inrichtingspersoneel. 
Den Haag, WODC, 
1969-1975. 8 blz. 

Institutionaliserings-
effecten. 
Den Haag, WODC, 
1958-1975.7 blz. 

Gevangeniswezen in 
Denemarken. 
Den Haag, WODC, 
1969-1975. 2 blz. 

De sociale dienst in de 
gevangenis. 
Den Haag, WODC, 
1970-1976. 4 blz. 

Borstals. 
Den Haag, WODC, 
1969-1976. 4 blz. 

Reclassering 

Voorlichting aan de 
rechter; reclasserings-
voorlichting. 
Den Haag, WODC, 
1971-1975.5 blz. 

Reclassering en arbeids-
bemiddeling. 
Den Haag, WODC, 
1948-1974. 3 blz. 

Psychiatrische zorg 

Lit. 292 

Lit. 297 

Lit. 317 

Lit. 320 

Lit. 323 

Lit. 190B. 

Lit. 301 

Psychiatrische voor-
Lit. 325 lichtingsrapportage 

(buitenland). 
Den Haag, WODC, 
1968-1974. 4 blz. 	Lit. 311 

De rechtspositie van de 
Technopreventie. 	 psychiatrische patiënt. 
Den Haag, WODC, 	 Den Haag, WODC, 
1970-1975. 8 blz. 	W-5 	1969-1976. 5 blz. 	Lit. 314 



Opleiding en begeleiding 
personeel in kinder-

• beschermingsinrichtingen. 
Den Haag, WODC, 
1970-1974. 2 blz. 

Poli tie 

De verhouding politie-
burgerij. (wijziging). 
Den Haag, WODC, 
1968-1976. 5 blz. 

De stress-situatie in de 
politiewereld. 
Den Haag, WODC, 
1968-1976. 3 blz. 

Lit. 293 

Lit. 300. 

Lit. 313 
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Literatuuroverzicht 

Uitleen van tijdschriften 

De tijdschriften, waarin de in deze rubriek vermelde artikelen zijn gepubliceerd, kunnen 
te teen worden gevraagd bij het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum 
van het Ministerie van Justitie, Plein2b, 's-Gravenhage, tel. 949383. 

• - 
Mgemeen 

492 
Hoekema, A.J. Klassejustitie; een verwtjzing 
naar enige literatuur. 
JustitiOle verkenningen, nr. 10, 1976, 
blz. 498-502. 
De schrijver zet uiteen dat het begrip klasse-
justitie een oorspronkelijke en een rneer 
globale betekenis heeft. Het oorspronkelijke 
begrip stamt uit het den ken van Marx en zijn 
tijdgenoten en had vroeger een veel scherpere 
betekenis dan tegenwoordig. Het globale begrip 
vinden we in de 'gewone' maatschappijleer en 
bij mensen uit de praktijk. Men spreekt hier 
niet van klassen en klassejustitie, maar van 
maatschappelijke groepen of lagen, wier 
belangen stelsehnatig achteruitgezet worden. 
Dit kan voorkomen in de wetgeving, de 
rechtspraak, het optreden van politic en 
justitie, bij de realisering van sociale rechten 
en bij het verkrijgen van rechtshulp. Voor elk 
van deze gebieden verwijst de auteur naar 
enige literatuur. Hij besluit met de opmerking 
dater thans een nieuwe uitgebuite klasse is 
ontstaan die zich vooral bevindt in de 
ontwikkelingslanden. 
Met literatuuropgave. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtpleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

493 
Jaspers, A.Ph. Rechtspraak in opspraak? 
Intermediair, 12e jrg., nr. 33,13 augustus 
1976, blz. 1-5 (N.). 
Jaspers, A.Ph. Hoe blifft de rechter Mitten 
'de politick'? 
Intermediair,.12e jig., nr. 34, 20 augustus 
1976, blz. 25-29 (N.). 
Jaspers, A.Ph. Het vertrouwen in de rechter-
lijke macht. 
Intermediair, 12e jig., nr. 35,27 augustus 
1976, blz. 51-57 (N.). 

In een drietal artikelen wordt ingegaan op het 
verband tussen rechtspraak, het bestaande 
recht en de maatschappelijke orde. In het 
eerste artikel wordt de verhouding tussen 
rechtspraak en politick belicht. De geschiede-
nis van met name onze eeuw laat zien dat het 
recht steeds meer maatsphappelijke verhoudin-
gen vastlegt. Het recht krijgt eerst operatieve 
werkelijkheid, wanneer het 'Ms constitutum' 
(het positieve recht) 'ius operatum' is geworden, 
dat wil zeggen het doe van het recht, de 
rechtsregcls, de 'claims', in vervulling zijn ge-
gaan. Feitelijke gelding en effectiviteit van het 
recht is mede afhankelijk van de organisatie 
van het rechtssysteem. De kwestie van pints 
en functie van de rechter in de sarnenleving 



speelt nadrukkelijk, wanncer de rechter krijgt 
te beslissen over zaken die in de maatschappij 
of in de maatschappelijke con stellatie als 

• controversieel worden gezien of ervarcn, en die 
de fundamentele structuur van de maatschap-
pij raken. Het recht legt maatschappelijke 
verhoudingen op een bepaalde manier vast en 
brengt wat betreft de maatschappelijke goede-
ren een bepaalde verdeling aan. Het politieke 
aspect is dan volop aanwezig. 
In het tweede artikel komen de mogelijkheden 
ter sprake om de rechter buiten 'de politick' 
te houden. Pogingen om dit te doen via 
rechtsweigering of onbevoegdverklaring mis-
lukken. De onvermijdelijkheid van politieke 
aspecten in de beoordeling van de rechter doet 
de vraag rijzen naar de vrijheid van de rechter. 
Een abstracte behandeling blijkt weinig 
vruchtbaar. Het gaat erom, hoe de rechter die 
vrijheid invult. Wordt hem een grote vrijheid 
gelaten, dan zal zijn inzicht of dat van zijn 
sociaal-politieke milieu in zijn rechtspraak 
doorklinken. Nader onderzoek moet uitwijzen 
hoe en met welk resultaat dat gebeurt. 
In het slotartikel wordt ingegaan op de oor-
zaken van het geschokte vertrouwen van de 
gemeenschap in het functioneren van de 
rechterlijke macht. Hierbij komen vragen aan 
de orde als: is de rol van de rechter misschien 
te traditioneel gedefinieerd en bepaald? Kan 
de rechterlijke macht het verwijt van klassc-
justitie naast zich neerleggcn? Kan de rechter-
lijke macht door een maatschappelijke her-
orientatie het geschokte vertrouwen terug-
winnen? Verandert het karakter van de recht-
spraak door een `democratisering' van de 
rechtshulpverlening? 

494 
Muntendam, P. Abortus en politiek: een 
monsterverbond. 
Medisch contact, 31e jrg., nr. 21,21 mei 1976, 
blz. 661-665 (N.). 

In het artikcl worden de wetsontwerpen van 
de P.v.d.A. en de V.V.D. inzake abortus met 
elkaar vergeleken. Er wordt een principiele 
voorkeur voor het P.v.d.A.-ontwerp uitgespro-
ken, omdat in dit wetsontwerp geen onder-
scheid wordt gemaakt tussen abortus en ander 
medisch handelen. In het compromis tussen 
P.v.d.A. en V.V.D. juicht de schrijver vooral 
de opname van de abortus in het ziekcnfonds-
pakket toe. Ondanks zijn grote bezwaren 
tegen het in het compromis opgenomen 
toetsingscollege — denkbecld van de V.V.D. 
kan de schrijver zich toch verenigen met het 
compromis als geheel, omdat het belang van 
de vrouw uitgangspunt is gebleven. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

495 
Dai.hwooa, A., en J. Trice. Offences on 

entering and remaining on property: a clean 
sweep by the Law commission. 
Criminal law review, augustus 1 976, 500 - 

507 (G.B.). 

De benadering van de 'Law commission on 
conspiracy and criminal law reform' aangaande 
misdrijven betreffende het binnengaan en 
bezetten van andermans gebouwen heeft geleid 
tot een voorstel tot wetswijziging, dat tarnelijk 
scherp is uitgevallen tegen het belang van de 
huiseigenaar (met uitzondering van de eigenaar 
die het pand zelf bewoont) en ten gunste van 
wat genoemd kan worden het belang van de 
burgerlijke vrijheid. De law commission 
noemt de misdrijven die volgens haar gedecri-
minaliseerd moeten worden. Als de twee 
belangrijkste noemt de commissie inbraak en 
bezetting. Verder het komen op verboden 
terrein met een offensief wapen, het komen 
op verboden terrein tijdens buitenlandse 
missies en het zich verzetten tegen sheriff of 
bailiff. 

496 
Hoffman, D.E., J.C. Snel, en V.J. Webb. 
Insiders and outsiders in criminal justice 
education. 
Journal of criminal justice, 4e jrg., nr. 1, 
1976, blz. 57-61 (U.S.A.). 

Het dilemma waarvoor alle disciplines zich 
volgens de schrijvers geplaatst zien, is de 
vraag wie beter onderwijs in het strafrecht 
kan geven: iemand met vooral praktijk-
ervaring of cen wetenschapper pur sang. Zij 
vinden deze vraag actueel omdat steeds meer 
plaatsen in het onderwijs ingenomen worden 
door mensen met ecn academische graad. Uit 
een door de schrijver ingesteld onderzock 
blijkt dat de onderwijsinstellingen op lager 
nivcau vooral praktijkervaring van het onder-
wijzend personeel verlangen, terwijl bijvoor-
beeld universiteiten grotere waarde hechtcn 
aan een goedc wetenschappelijke achtergrond. 

497 
Koole, M.S. Net gratiebeleid in Nederland. 
Intermediair, 12e jrg., nr. 38, 17 september 
1976, blz. 39-46 (N.). 

De auteur gceft cen algcmcen beeld van het 
gratiebeleid, zoals dat in Nederland wordt 
gevoerd. Hij verstaat onder `gratie' een 
ingrijpcn door de Kroon in de tenuitvocrleg-
ging en de wijze van tenuitvoerlegging van 
cen door een Nederlandse rcchter opgelcgde 
straf, nadat de uitspraak onherroepelijk is 
geworden'. Nadat hij.e.en overzicht van de 
procedure van indiening, behandeling en 
afdocning van ecn gratieverzoek heeft gegevcn, 
maakt de auteur een indeling van de motieven 
die kunnen leiden tot gratiering. De auteur is 
van mening dat gratic voornamclijk individueel 
vcrleent client te worden en slechts in bepaal- 
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de gevallen collecticf. Het K.B. van 17 juli 
1975 waarin gratie werd verleend ondcr 
algemene voorwaardc met eon jaar proeftijd 
aan veroordeelden tot eon vrijheidsstraf van 
veertien dagen en minder acht hij dan ook 
onjuist. Nadat hij een toelichting heeft gege-
ven op de verschillende mogelijkheden die het 
gratie-instituut kent, besluit de auteur met 
het maken van de volgende verdeling ander 
de veroordeelden die gratie vragen: poten-
tiele delinquenten, militairen, langgestraften, 
verkeersdelinquenten en overigcn. 

498 
Sherizen, S. Videotaping as a method of 
dialogue: a new teaching and research method 
in criminal justice. 
Journal of criminal justice, 4c jrg., nr. 1, 1976, 
blz. 63-67 (U.S.A.). 

Het artikel beschrijft dc resultaten van het 
gebruik van video-apparatuur als communica-
tiemiddel tussen een aantal studen ten en 
gevangenen. De schrijver hoopt dat men, 
gezien de goede resultaten van dit experiment, 
meer en meer bereid zal zijn nieuwe en betere 
methoden te ontwikkelen voor het onderwijs 
en onderzoek van het strafrechtssysteem. 

499 
Schulz, W. Community based corrections. 
Monatsschrift fur Kriminologie und Straf-
rechtsreform, 59e jrg., nr. 1, februari 1976, 
blz. 17-31 (B.R.D.). 

De auteur doet verslag van een studiereis 
naar Massachusetts. Hij beschrijft de daar 
opgczette projecten waarbij gepoogd werd 
opsluiting van jeugdige dolinquenten drastisch 
terug te dringen. Uitvoerig wordt ingegaan op 
de problemen waarmce men werd geconfron-
teerd. Tussen 1969 en 1972 werden alle 
jeugdgevangenissen op eon na gesloten. Daar-
voor in de plaats kwam een reeks van projec-
ten, die was opgezet door diverse particuliere 
instellingen waarbij jeugdigen verbleven in 
pleeggezinnen, 'group-homes', of thuis en 
deelnamen aan een breed scala van behande-
lings- en begeleidingsprogrammes. 
Met literatuuropgave. 

500 
Tarling, R., eu P. Softley. Compensation 
orders in the Crown Court. 
The criminal law review, juli 1976, blz. 422- 
428 (G.B.). 

De schriivers oncierzochten of de vemieuwde 
wetgeving, zoals dcze is neergelegd in sectie 1 
van de Criminal Justice Act 1972, leidde tot 
mecr veroordelingen tot schadevergocding aan 
slachtoffers VOOT het verlies van eigendommen 
(zogenaamde compensation orders). De resul-
taten van het onderzoek toncn aan dat het 
aantal compensation orders na inwerking- 
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treding van de wet bijna verdubbeld is. De 
schrijvers menen echter dat het aantal com-
pensation orders na deze toename niet veel 
meer zal kunnen toenemcn, gezien het hoge 
percentage werklozen onder de daders. 

501 
Treinkaping te Beilen — Overval op het 
Indonesisch consulaat-generaal te Amsterdam. 
Regeringsverslag. 
Algemeen politieblad, 125e jrg., nr. 5,28 
februari 1976, blz. 109-120 (N.). 
Algemeen politieblad, 125e jrg., nr. 6, 13 
maart 1976, blz. 140-152 (N.). 

Dit regeringsverslag betreft de treinkaping te 
Beilen van 2 december 1975 en de overval 
op het Indonesisch consulaat-generaal te 
Amsterdam van 4 december 1975. Na een 
korte inleiding word t de feitelijke gang van 
zaken bij de treinkaping to Beilen van dag tot 
dag gevolgd. Daarna wordt nader ingegaan op 
de overval in Amsterdam en de daar genomen 
bestuurlijke en politiele maatregclen. Vervol-
gens wordt het functioneren van enkele 
diensten zoals de politic, de militaire bijstand, 
de medische en psycho-sociale hulpvcrlening, 
de Nederlandsc Spoorwegen, de P.T.T. en de 
voorlichting besproken. Het regeringsverslag 
wordt besloten met een evaluatie van het 
gevoerde beleid, de organisatie en de nazorg. 

Criminologie 

502 
Argeriou, M., en 11 Paulino. Women 
arrested for drunken driving in Boston. 
Journal of studies on alcohol, 37e jrg., nr. 5, 
mei 1976, blz. 648-658 (U.S.A.). 

Van 73 vrouwen, die in Boston gearresteerd 
werden wegens rijden ondcr invlocd, zijn de 
sociale kenmerken en de omstandigheden, 
waarondcr tot arrestatie word overgegaan, 
onderzocht. Het blijkt dat vrouwen nict aan-
gehouden worden, omdat ze dronken zijn. Ze 
worden pas dronken verklaard als resultaat 
van ecn combinatie van bcgeleidende factoren, 
bijvoorbeeld het betrokken raken bij eon 
ongeval. Op korte termijn is dit voor vrouwen 
voordelig. Op lange termijn gezicn kan men 
zeggen dat voor vrouwcn eon kans weggevallen 
is om in con vroeg stadium iets aan problema-
tisch drinkgedrag to doen. 

503 
Bailey, W.C., en R.P. Loff. Crime, punishment 
and personality: an examination of the 
deterrence question. 
Journal of criminal law and criminology, 67e 
jrg., nr. 1, maart 1976, blz. 99-109 (U.S.A.). 

Alhoewel afsehrikking dc hoeksteen van het 



strafrecht is, staat noch theoretisch noch 
cmpirisch vast, dat strafbedreiging preventief 
werkt. Door middel van een onderzock waar-

• bij 268 studen ten via een vragenlijst werden 
ondervraagd pogen de autcurs de vraag te 
bcantwoorden, in hocverre de waarschijnlijk-
heid gcpakt en veroordeeld te worden en de 
zwaarte van de straf van invlocd zijn op het 
plegen van delicten. Het bleek onder andere 
dat de perceptie van de kans om veroordeeld 
te worden en de zwaarte van de straf niet 
samenhing met het aantal gcpleegde delicten. 
Met literatuuropgave. 

504 
Brantingham, 	en F.L. Faust. A conceptual 
model of crime prevention. 
Crime and delinquency, 22e jrg., nr. 3, juli 
1976, blz. 284-296 (U.S.A.). 

De schrijvers stellen ecn model van publieke 
gezondheidszorg als voorbeeld voor cen model 
van misdaadpreventie. In de gezondheidszorg 
signalcert de primaire preventie algemene 
conditics in de omgcving, waarin bepaalde 
ziektes dreigen. Secundaire preventie signaleert 
subgroepen die cen verhoogd risico voor be-
paalde ziektes lopen en tcrtiaire preventie 
probecrt in het gcnezingsproces van reeds ziekc 
personen, het voortschrijden van de ziekte 
zovecl mogclijk te beperken. Analoog hieraan 
betekent primaire preventic van misdaad, dat 
er condities worden gesignaleerd waarondcr 
crimineel gedrag dreigende is. Secundaire 
preventic hceft te maken met ecn vroegtijdige 
.signalering van potentkile misdadigers en 
tertiaire preventie trecdt op tegen mensen die 
reeds cen misdaad begaan hcbben. De schrij-
vers zijn van mening dat er tot op hcden tevcel 
aan sccundaire en tertiaire misdaadpreventie 
is gedaan en dat het effect daarvan cerder 
negatief dan positief was. Zij pleiten voor ecn 
verschuiving naar de priinaire preventie. 
Met literatuuropgave. 
ILen uitgebreidere wcergave van dit artikel is 
te vinden op blz. 483. 

505 
Busch, M. Verbrechensverhatung und Ver-
brechensbekiimpfung als Herausforderung. 
Zeitsch rift für Strafvollzug, 24e jrg., nr. 4, 
december 1975, blz. 187-191 (B.R.D.). 

De schrijver geeft een imprcssic van het vijfde 
congres van de Verenigde Natics over crimina-
liteit, gehouden van 1 tot 12 september in 
Gen&ve. In de inleiding gaat hij in op de pro-
blernen rond het waarncmerschap van de 
P.L.O. Belangrijke congresthema s die in het 
artikel bcsproken worden, zijn onder mcer: 
ontwikkeling en aard van de nationale en 
in ternationale criminaliteit; strafrccht als 
rniddel tot voorkoming van criminaliteit; de 
rol van dc politic en anderc instanties; de be-
hqndeling van delinquenten binnen en buitcn 
gevangcnissen; en de maatschappelijke en 

sociale gevolgen van criminaliteit. Tot slot 
stelt de auteur dat een eindoordeel over de 
betekenis van het congres pas mogelijk is 
nadat de congresstukken zijn gepubliceerd. 

506 
Caplan, G.M. Criminology, criminal justice and 
the war on crime. 
Criminology, 14e jrg., nr. 1, mei 1976, blz. 3- 
16 (U.S.A.). 
Dit artikel is de tekst van een rede van Caplan, 
dirccteur van de Law Enforcement Assistance 
Administration (LEAA), waarin hij ingaat op 
de huidige situatie met betrekking tot de 
criininaliteit in de U.S.A. Misdaad is nog 
steeds eon zeer groot probleem, waarvoor op 
korte termijn seen oplossing verwacht mag 
worden. De rol van de wetenschap is bij dit 
problecm door het ontbreken van kennis ge-
ringer dan op andere tcrreinen. De toename 
van de kennis over oorzaken van criminaliteit 
waardoor effectief tegengaan ervan mogelijk 
wordt, groeit slechts langzaam, zonder dat er 
zoals bij andere wetenschappen sprake is van 
eon `doorbraak'. Toch heeft het LEAA niet 
gefaald en zou het kunnen bijdragen tot eon 
efficientere en eerlijkere strafrechtspleging. 
Zo kan de computer bijdragen tot een moor 
gelijke behandcling van gelijke gevallen. De 
kosten van de criminaliteit voor de slacht-
offers kunnen verminderd worden door hen 
beter op to vangen en door misdaad to voor-
komen. De criminaliteit zal voorlopig niet 
afnemen. Er bestaan — nogal rigoureuze — 
maatregelen, die volgens de schrijver ook in 
de V.S. succes zouden kunnen hebben. Doze 
zijn echter niet goed te verenigen met be-
staande democratische waarden on zij zoudcn 
de fragiele eenheid van orde en vrijheid kun 7  
nen beschadisen. 
Len uitgebreidere weergave is to vinden op 
blz. 487. 

507 
Chapman, T.G., T.A. Zitek en S.P. Yellin. 
Criminal liability of public accountants: a 
lurking nightmare? 
Journal of criminal law and criminology, 
67e jrg., nr. 1, maart 1976, blz. 32-45 (U.S.A.). 

Het aantal gevallen waarbij accountants wegens 
fraudc veroordeeld worden, is toegenomen. De 
straffen blijven niet meer beperkt tot boetes. 
In 1974 werd een medewerker van een grote 
internationale firma tot een forse gevangenis-
straf veroordeeld. Na een schets te hebben 
gegeven van het werk van eon accountant, 
gaan de auteurs in op de wetgeving die ver-
oordelingen mogclijk maakt on bespreken zij 
eon aantal strafzaken. Het artikel besluit met 
cnkel aanbevelingen die crop gericht zijn 
accountants to beschennen tegen pogingen 
van clienten om fraudes door accountants to 
laten fiateren. 
Met literatuuropgave. 
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508 
Conget, R.D. Social control and social 
learning models of delinquent behavior 
a synthesis. 
Criminology, 14e jrg:, nr. 1, mei 1976, blz. 
17-40 (U.S.A.). 

De auteur bespreckt en vergelijkt twee crimi-
nologische theorieen: de 'control theory' en 
de `social learning theory'. De control theory 
gaat ervan uit dat delinquent gedrag in verband 
staat met de aard en intensiteit van de banden 
die een individu heeft met de maatschappij. In 
de social learning theory staat de gedachte cen-
traal dat crimineel gedrag geleerd wordt. Het 
onderzoek dat bier besproken wordt toont 
volgens de schrijver aan dat beide theorieen 
gecombineerd dienen te worden. 
Met literatuuropgave. 

509 
Franklin II, C.W., en A.P. Franklin. Victimo-
logy revisited: a critique and suggestions for 
future direction. 
Criminology, 24e jrg., nr. 1, mei 1976, blz. 
125-136 (U.S.A.). 

Na een globaal ovcrzicht te hebben gegeven 
' van de literatuur met betrekking tot victimo-
logie bespreken de auteurs kritisch eon viertal 
aannamen die ten grondslag liggen aan veel 
van de litcratuur over de rot van het slach t-
offer bij delicten. Deze aannamen zijn: (1) 
Sommige delicten kunnen verklaard worden 
uit het uitlokkende gedrag van het slachtoffer; 
(2) De delinquent is passief en wordt tot hande-
len gcbracht door het slachtoffer; (3) Het 
gedrag van het slachtoffer is zowel nood-
zakelijk als voldoende voor het niel-delinquen-
te gedrag en (4) De bcdoelingen van het 
slachtoffer kunnen afgeleid worden uit zijn 
of haar slachtofferschap. Aan het slot worden 
suggesties gedaan voor verbe tering van de 
theoretische grondslagen van victim ologie. 
Met literatuuropgave. 

• 510 
Hardgrove, G. An interagency service network 
to meet needs of rape victime. 
Social casework, 57e jrg., or. 4, april 1976, 
biz. 245-254 (U.S.A.). 

Er wordt een ovcrzicht gegeven van de pro-
blemen rond het misdrijf verkrachting, zoals 
het bcgrijpelijk maken van de wettelijke 
definitie voor verkrachting, v6Orkomen van 
het misdrijf en attituden ten opzichte van 
verkrachting. De behoeften van het slacht-
offer worden nagegaan. De auteur is van 
mening, dat eon hulpverlening door middel 
van verschillende soorten samenwerkende 
instan ties een juiste oplossing is voor de op-
tredende problemen. De samenwerking, zoals-
die in een plaats in CaliforniO bcstaat tussen 
YWCA, zickenhuis, 'family service' en 'planned 
parenthood' wordt beschreven. 
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511 
Heinz, A.M., J.P. Heinz, S.J. Senderowitz, e.a. 
Sentencing by parole board: an evaluation. 
Journal of criminal law and criminology, 67e 
jrg., nr. 1, maart 1976, biz. 1-31 (U.S.A.). 

De kritiek op dc werkwijze van 'parole boards' 
(commissies die beslissen over voorwaardelijke 
invrijheidstelling) neemt toe. Doze kritiek 
richt zich onder meer op de grondslag van het 
werk van parole boards, namelijk de aannamc 
dat iets gezegd kan worden over de kans op 
toekomstige recidive. De auteurs bespreken 
de werkwijze van de `Illinois parole and 
pardon board' aan de hand van eon onderzoek 
naar de besluitvorming. Op basis van het 
onderzoek concluderen de schrijvers dat niet 
zo belangrijk is wie beslist, maar wet hoe be-
slist wordt: dat wil zeggen welke gegevens het 
grootstc gewicht krijgen in de besluitvorming. 
Met literatuuropgave. 

512 
Kreuzer, A. Uber kriminologische Dunkel-
feldforschung. 
Kriminalistik, 30e jrg., nr. 4, april 1976, blz. 
145-151 (B.R.D.). 

De schrijver gaat in op de betekenis en pro-
blemen rond onderzoek naar de omvang en 
aard van de verborgen criminaliteit, dat wil 
zeggen de niet bij de politic bekende geplceg-
de delicten. Na bcspreking van doel en belang 
van dit onderzock voor het te voeren beleid, 
gaat hij in op enkele etische problem en. De 
anonimiteit van de respondenten moet ge-
waarborgd zijn. In het tweede deel van het 
artikel worden enkele methoden van onder-
zock besproken: het ondervragen van daders, 
van slachtoffers en onderzoek waarbij experts 
worden ondervraagd of gebruik gemaakt wordt 
van obscrvaties, experimenten en actieonder-
zoek. De schrijver besluit met eon negental 
stellingen. 

513 
McPheters, L.R. Criminal behavior and the 
gains from crime. 
Criminology, 24e jrg., nr. 1, mei 1976, blz. 
137_152 (U.S.A.). 

In de afgelopen jaren heat ecn aantal econo-
men zich beziggehouden met criminologie. Ge-
bruikmakend van economische modellen bob-
ben zij relaties aangetoond tussen onder andere 
criminaliteitscijfers en de kans om gepakt te 
worden en de zwaarte van de to verwachten 
straf. Algemeen wordt aangenomen dat crimi-
naliteit toenecmt naar mate de opbrengst 
groter is en afneemt wanneer de kans om ge-
straft to worden toeneemt. Dit laatste wordt 
ondersteund door empirische gegcvens. 
In dit artikel wordt gepoogd langs empirischc 
wog de relatie tussen het plegen van crimi-
naliteit en de opbrengst vast to stellen. Dc 



resultaten, gebaseerd op analyse van roofover-. 
vallen, suggereren dat deze dclicten juist toe-
nemen wanncer de opbrengst afneemt. 
Met literatuuropgave. 

514 
Mindt, R., en F. Kipper. Attentiiter unil 
Gewalttater- em n Vergleich. 
Monatsschrift fUr Kriminologie und Straf-
rechtsreform, 59e jrg., nr. 1, february 1976, 
blz. 2-17 (B.R.D.). 

In het beschrevcn onderzoek wcrden gegevens 
verzameld en geanalysecrd met betrekking tot 
215 plegers van aanslagen op bekende per-
soonlijkheden. De gegevens hebben betrekking 
op de afgelopcn 200 jaar. Het bleck dat een-
lingen zich op cen aantal punten duidelijk 
onderscheiddcn van personen die samen met 
andercn de aanslag pleegden. Veryolgens wer-
den de gegevens vergelekon met die van 43 
moordenaars verzameld door Kahn (1971). 
Hierbij bleek dat vooral de eenlingen grote 
overeenstemming vertoonden met de'groep 
van Kahn. Het artikel eindigt met enkele 
aanbevelingen voor verdcr onderzoek ten-
einde preventieve maatregelen tc kunnen 
nemen tegen het toenemend aantal aanslagen. 
Met literatuuropgave. 

515 
Schmid, N. Der Wirtschaftsstraftiiter: Ergeb-
nisse einer Ziircher Untersuchung. 
Folgerungen für Pravention und Repression 
der Wirtschaftsdelikte. 
Schweizerischc Zeitschrift fiir Strafrecht, 
92e jrg., nr. 1,1976, blz. 51-97. 

De auteur beschrijft een onderzoek dat be-
trekking had op 100 plegers van economische 
delicten in het kanton Zurich, waarbij de 
schade ongeveer 100.000 Zwitsersc francs of 
nicer bedroeg. Gebruik werd gemaakt van 
dossier-gegevens. Na een beschrijving van deze 
grocp daders naar kenmerken als leeftijd, ge-
slacht, nationalitcit, burgerlijke staat, psycho-
logische ken merken en voorgeschiedenis be-
schrijft de auteur de aard van de delicten. 
Ook gaat hij in op moticven en gcdrag na het 
delict en beschrijft hij enkele typen daders. 
Het artikel wordt besloten met een beschou-
wing over de mogclijkheden om dergclijke 
delicten te voorkomcn. 
Met literatuuropgavc. 

516 
Silberman, M. Toward a theory of criminal 
deterrence. 
American sociological review, 41e jrg., nr. 3, 
juni 1976, blz. 442-461. 

Op basis van een uitvoerig literatuuronderzoek 
heeft de auteur de factoren geinventariseerd 

waarvan wordt aangenomen dat zij in ver-
band staan met generale preventie. Vervolgens 
heeft hij deze factoren verwerkt in vragen-
lijsten die zijn voorgelegd aan 174 studenten. 
De resultaten van dit onderzoek worden uit-
gewerkt In een zestal postulaten. In dezo pos-
tulaten . worden de relaties verwoord tussen 
bijvborbeeld het plegen van delinquent ge-
drag en de waarschijnlijkheid van een sanctie, 
opvattingen over het strafrechtelijk system 
en contacten met delinquente leeftijdgenoten. 
Met literatuuropgave. 

517 
Thomas, C.W., R.J. Cage, en S.C. Foster. 
Public opinion on criminal law and legal 
sanctions: an examination of two conceptual 
models. 
Journal of criminal law and criminology, 67e 
jrg., nr. 1, maart 1976, blz. 110-116 (U.S.A.). 

De totstandkoming van de strafwetgeving kan 
op twee verschillende wijzen verklaard wor-
den. Enerzijds is er de theorie die uitgaat van 
overeenstemming tussen individuen en groe-
pen; andere theoretici gaan uit van een 
conflict-model. Door middel van een onder-
zock naar de attitudes van mensen met be-
trekking tot delicten trachten de auteurs na 
tc gaan welke verklaring de meest waarschijn- 
lijke is. In totaal werden 7229 huishoudens c 
voor het onderzoek benaderd. Van bijna -de 
helft daarvan werden vragenlijsten terugont-
vangen. De resultaten wijzen meer in de rich-
ting van het `overeenstemmingsmode. 

Gevangeniswezen 

518 
Bogan, J.B. The relationship of 'time'', 
management and treatment in the prison. 
New England journal on prison law, 2e jrg., 
nr: 2, voorjaar 1976, blz. 139-154 (U.S.A.). 

Recente literatuuroverzichten laten zien dat 
het effect van resocialisatie-programma's in 
gevangenissen niet groot is. Ditbrengt sommige 
auteurs (bijvoorbeeld-Cressey) ertoe, te pleiten 
voor het verleggcn van het accent naar het 
opzetten van programma's buiten de gevan-
genis. Anderen (bijvoorbeeld Morris) Stellen 
dat programma's tijdens een detentie meer 
effect zouden hcbben, wanneer de vrijwillig-
hcid groter is. Het wel of niet mecdoen aan 
resocialisatie-programma's mag bijvoorbeeld 
geen invlood hcbben.op de datum van voor-
waardelijke invrijheidstelling. De auteur pleit 
voor cen betere integratic van behandelingen 
binnen gevangenissen. 
Met literatuuropgave. 

519 



519 
Brandt, H. Strafvollzugsgesetzgebung und 
Strafvollzugsreform. 
Zeitschrift ftir Strafvollzug, 24e jrg., nr. 4, 
december 1975, biz. 192-197 (B.R.D.). 

De auteur bespreekt de Duitse wetgeving met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van ge-
vangenisstraffen. Centraal staat het aankweken 
van maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
de gedetineerden. In dit kader gaat hij in op de 
plaats van de arbeid en de arbeidsbeloning 
tijdens de detentie. Ook besteedt hij aandacht 
aan verlofregelingen. 
Aan het slot van het artikel bespreekt de 
schrijver de toekomstplannen met betrekking 
tot sociale verzekeringen voor gedetineerden. 

520 
Coninck, G. de, en G. Campioli. Veriof in 
gezin voor de gedetineerden? 
Eerste verslag van een navorsing. 
Bulletin van het bestuur strafinrichtingen, 
30 jrg., nr. 1, januari/februari 1976, biz. 
5-29 (13.). 
Na een overzicht te hebben gegeven van de 
verschillende mogelijke bezoekregelingen 
beschrijven de auteurs een onderzoek waarbij 
gegevens werden verzameld met betrekking 
tot 150 gedetineerden, die gedurende de 
maand 1975 in Verviers een gevangenisstraf 
uitzaten. Deze gedetineerden warden door 
middel van eon semi-gestructureerde vragen-
lijst geenqueteerd. De vragenlijst had betrek-
king op de bindingen met buiten, opvattingen 
en wensen met betrekking tot bezoek-
regelingen en selectie-criteria. 
Enkcle van de belangrijkste resultaten zijn: 
maandelijks ochtendverlof zou vooral van 
belang kunnen zijn voor gedetineerden die 
tobben over hun gezin en de financiele 
situatie van dat gezin. Zij zijn bereid daarbij 
diverse voorwaarden te aanvaarden. Vooral 
de jongeren zien in het weekendverlof een 
mogelijkheid om seksuele problcmen op to 
lossen. 

521 
Cooper, C. The test culture: medical 
experimentation on prisoners. 
New England journal on prison law, 2e jrg., 
nr. 2, voorjaar 1976, blz. 261-313 (U.S.A.). 

Len grout aantal personen houdt zich al of 
niet in verenigingsverband bezig met anti-
vivisectie. Er bestaat echter goon vercniging 
die strijdt tegen het uitvoeren van medische 
experimenten op mensen. Kennelijk gaat men 
ervan uit dat menscn voor zichzelf kunnen 
zorgen. Het grote aantal medische cxperirnen-
ten op gedetincerden maakt echter duidelijk 
dat dit niet het geval is. Na een historisch 
overzicht van doze experimenten en de rege-
lingen rond doze experimenten, beargumen-
teed de auteur de onjuistheid van deze 
experimenten. Centraal daarbij staat de 
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onvrijwilligheid van de gedetineerden. Het 
artikel eindigt met een bespreking van de juri-
dische mogelijkheden om dergelijke experi-
menten onmogelijk te maken. 

522 
Miiller-Dietz, H. Vollzugsziel und innerer 
Aufbau der Vollzugsanstalten. 
Zeitschrift für Strafvollzug, 24e jrg., nr. 4, 
december 1975, blz. 204-212 (B.R.D.). 

In dit artikel (de tekst van eon lezing gehouden 
voor psychologen die werkzaam zijn in 
penetentiaire inrichtingen) wordt ingcgaan op 
de organisatie binnen inrichtingen. De auteur 
pleit voor bejeging in kleine groepen. Hij 
besteedt ruim aandacht aan de mogelijkheden 
voor inspraak en de inschakeling van elke gele-
ding van het personeel bij de bejegening. 

523 
Palace, W.A. Procedural due process for 
confined juveniles 
New England journal on prison law, 2e jrg., 
nr. 2, voorjaar 1976, blz. 173-203 (U.S.A.). 

Inrichtingen voor jeugdige delinquenten zijn 
slechts in theorie behandelingsinrichtingen. 
Vooral doordat het accent verlegd is naar 
behandeling buiten penetentiaire inrichtingen, 
blijven de inrichtingen zelf op de eerste plaats 
gevangenissen. In het licht van deze situatie 
is het van groat belang de grondrechten van 
jeugdige delinquenten veilig to stellen. De 
auteur gaat uitvoerig in op de rechtspositie 
van jeugdige (aspirant) gedetineerden. 
Met literatuuropgave. 

524 
Smith, D.L., en C. McCurdy lipsey:PaNic 
opinion and penal policy. 
Criminology, 14e jrg., nr. 1, mei 1976, blz. 
113-124 (U.S.A.). 
De auteurs stellen de vraag aan de orde, wie 
het beleid van het gevangeniswezen zou mocten 
bepalen. Bestuurders nemen meestal aan dat 
het publiek een strikt regiem wenst. Dit onder-
zoek toont aan dat dit niet het geval is. Aileen 
de oudere respondenten vinden bijvoorbeeld 
dat de bezoekmogelijkheden beperkt blijven. 
In het algemeen is het publiek meer geneigd 
to accepteren dan werd verwacht, zoals 
overnachtingen van de vrouwen van gedeti-
neerden in de gevangenis en tewerkstellingen 
buiten de gevangenis. Oak personen die con-
tact hadden met gedetineerden waren over 
het algemeen voor het toestaan van doze 
mogelijkheden. 
Met literatuuropgave. 

525 
Wilson, P.E., en IC.G. Meyer. Legal educaiion 
in the jailhouse: an appraisal. 
New England journal on prison law, 2e jrg., 
nr. 2, voorjaar 1976, blz. 99-138 (U.S.A.). 



De auteurs beschrijven een project waarbij 
door rechtenstudenten juridische adviezen 
werden gegeven aan gedetineerden. Het pro-
ject werd begonnen in 1965. De rechtshulp 
heeft betrekking op zowel vragen over de 
op handen zijnde of reeds afgesloten rechts-
zaak als op problemen als echtscheiding, 
kinderbescherming, financiele aangelegen-
heden enzovoort. Het project wordt in 
detail beschreven en geevalueerd. Het accent 
ligt hierbij op het leereffect van de studenten. 

Reclassering 

526 
Bartels, A.A.J.Ambulante gedragstherapieen 
als hulpverlening aan 'delinquente adoles-
centen'. 
In: Psychologen over het kind IV; informatie 
over ontwikkeling van en hulpverlening aan 
kinderen en jeugd. 
Groningen, Tjeenk Willink, 1976, blz. 315-341. 

In dit literatuuronderzoek concludeert de 
schrijver dat de jeugdcriminaliteit in Neder-
land en in andere Europese landen toeneemt. 
Jongeren uit middelbare en lagere milieus 
missen de vaardigheid, hulp te halen bij 
officieel erkende instanties, waardoor ze vaak 
in handen van justitiele organen raken. Ver-
schillende vormen van therapie zijn voor deze 
categorie mogelijk. Bij intramurale behandeling 
wordt wel het zogenaamde token economy 
systeem toegepast. Hierbij worden bepaalde 
vormen van gedrag gestraft of beloond, door 
het toekennen of onthouden van dingen die 
ieder mens in feite dagelijks nodig heeft. Over 
de beloning of de straf kan men altijd overleg 
plegen met het toezichthoudend personeel. 
Het token economy systeem is de laatste vijf-
tien jaar veelvuldig toegepast in psychiatrische 
inrichtingen, inrichtingen voor zwakzinnigen 
en instellingen die werken met delinquente 
adolescenten. Over de resultaten is men niet 
in leder opzicht tevreden. Als ambulante 
therapie past men in de Verenigde Staten wel 
het systeem van behavioral contracting toe. 
Dit houdt in dat de therapeut met de client 
(indien hij minderjarig is ook met toestem-
ming van diens ouders) een contract afsluit, 
waarin bepaalde afspraken worden genoteerd. 
Door middel van dit contract wordt getracht 
conflictueuze situaties op te lossen. In de 
Verenigde Staten zijn volgens de schrijver met 
deze vorm van behandeling gunstige resultaten 
bereikt. 
Met literatuuropgaven. 

527 
Boxtel, P. van. Maatschappelijk werk en 
reclassering in hun relatie tot opbouwwerk. 
Proces, 55c jrg., nr. 6, juni 1976, blz. 127- 

De schrijver gaat ervan uit dat welzijnszorg in 
een ander perspectief dan voorheen dient te 
worden geplaatst, namelijk niet meer in een 
afhankelijke positie van een absoluut geacht 
onwrikbaar autonoom maatschappelijk bestel, 
maar het maatschappelijke politieke leven 
steeds meer doordrenkend en het bestel zelf 
ijkend in zijn functie tot de leefbaarheid van 
het bestaan. Daartoe plaatst hij bewustwording, 
vergelijking en engagement centraal in zijn be-
schouwing over de plaats en positie van maat-
schappelijk werk en reclassering in de samen-
leving. Om een beter zicht te geven op die 
juiste plaats en positie geeft de schrijver een 
analyse van het begrip `nood', daarbij terdege 
rekening houdend met de grote betrekkelijk-
heid van dit begrip. 

528 
Maelicke, B. Moglichkeiten und Grenzen der 
Resozialisierung. 
Zeitschrift flu Strafvollzug, 24e jrg., nr. 4, 
december 1975, blz. 198-203 (B.R.D.). 
De mogelijkheden tot resocialisering binnen 
gevangenissen staan in de laatste jaren sterk 
in de belangstelling. In het licht van deze 
mogelijkheden gaat auteur allereerst in op de 
wijze waarop de maatschappij delinquent 
gedrag definieert. Vervolgens worden in vogel-
vlucht diverse theorieen met betrekking tot 
het ontstaan van delinquent gedrag besproken. 
Ook gaat de schrijver in op de selectie binnen 
het justitiele systeem. De mogelijkheden van 
effectieve behandeling binnen gevangenissen 
acht hij zeer beperkt, vooral omdat de maat-
schappij nauwelijks bereid lijkt de ex-gedeti-
neerden een kans te geven. Volgens hem moet 
er gezocht worden naar mogelijkheden om 
meer delinquenten te resocialiseren buiten 
gevangenissen. 

Psychiatrische zorg 

- 529 
Goodman, J.D. The behavior of hypersexual 
delinquent girls. 
American journal of psychiatry, 133e jrg., 
nr. 6, juni 1976, blz. 662-668. 
De auteur doet verslag van een onderzoek dat 
gedaan is onder zeven meisjes met een achter-
grond van 'hyperseksueer gedrag gepaard 
gaande met delinquent, agressief gedrag en 
'hypomanie'. Zes van de meisjes waren als 
ongeboren vrucht of in de kindertijd behan-
deld met `mannelijke' hormonen. De meeste 
meisjes uit het onderzoek hadden borstelig 
haat, waren bijna `mesomorfisch' gebouwd 
en waren jong bij de eerste menstruatie. De 
auteur veronderstelt dat een behandeling met 
mannelijke hormonen kan uitmonden in het 
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'hyperseksueel' en delinquent gedrag zoals 
hij in zijn voorbeeld beschrijft. Hij benadrukt 
dat het noodzakelijk is dat er in de medische-
wereld aandacht aan dit soort patienten 
geschonken wordt. 

530 
Herjanic, M., en D.A. Meyer. Psychiatric illness 
in homicide victims. 
American journal of psychiatry, 133e jrg., 
nr. 6, juni 1976, blz. 69j-694. 
De aujeurs behandelen hunonderzoek naar 
de demografisclie kenmerken en de ontwik-
keling van de psychiatrische behandeling bij 
214 slachtoffers van moord-en bij 67 slacht-
offers van ielfmoord, Tweeendertig (15 pro-
cent) van de slachtoffers.van moord en 
twaalf (18 procent) van de zelfmoordhadden 
in het verleden eon psychiatrische behandeling 
ondergaan. -  Doze getallen liggen - hoger dan 
het aantal behandclingsgevallen van de gemid-
delde burger:De auteurs veronderstellen nu 
dater eon verband bestaat tussen bet voor-
komen van moord en het hoge aantal psychische 
stoornissen onder de slachtoffers van dcze 
misdaad. 

Kinderbescherming 

531 
- Giordano, P.C. The sense of injustice? 

An analysis of juveniles' reactions to the 
justice system. Criminology, 14e jrg. nr . 1, 
mei.1976, blz. - 93-112 (U.S.A.). 
Eon drietal otulerdelen van het strafrechtelijk 
systeem wordt bezien vanuit het standpunt 
van jeugdige delinquenten. Op basis - van met 
name M.atza's werk wordt in de criminologi-
sche literatuur aangenomen dat jeugdige 
delinquenten negatief reageren op politic, 
reclassering en de kinderrechter:Onderzoek 
van de auteur toont echter aan dat jeugdigen 
met frequent contact met doze instanties 
meer positieve attitudes hebben dan jeugdigen 
met een goring aantal contacten. Ook word 
ecn negatieve correlatie gevonden tussen de 
mate van ervaring met doze instanties en 
opvattingen over de effectiviteit van politic, 
reclassering en de kinderrechter. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

532 
Chang, D.H., en C.H. Zastrow. Police evalua-
tive perceptions of themselves, the general 
public and selected occupational groups. 
Journal of criminal justice, 4e jrg., nr. 1,1976, 
blz. 17-27 (U.S.A.). 
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De schrijver stelt dat de laatste jaren de druk 
op de politic stork is toegenomen. Dit 7,0U 

under andcre te. wijtenzijn aan de ruime 
publiciteit met betrekking tot de corruptic 
onder de politic on het harde optreden van de 
politic. In het ondeizock wordt nagegaan 
welk effect de tocgenomen spanning op dc 
politie heeft gehad. Aan de hand van de resul-
taten van de `sernantische differentiaalschaal' 
wordt gecondudeerd dat de politiefunctiona-
rissen van zichzelf en hun bcroep eon positief 
beeld hebben, Met betrckking tot de mening 
over anderegroepen in dc samenleving block 
dat men bij de politie'vooral de juristen laag 
waardeerde, omdat het politiewerk door hen 
nogal bemoeilijkt zou worden. 
Met literatuuropgave. 

533 
Finckenauer,.1.0. Some factors in police 
discretion and decision making. 
Journal of criminal justice, 4e jrg., nr. 1,1976, 
blz. 29-46 (U.S.A.). 

De schrijver heeft een onderzoek gedaan naar 
het handelen van politierecruten in eon aantal 
dubbelzinnige, maar veel voorkomende situa-
ties. Hierbij is nagegian welke factoren van 
invlocd zijn op het handelen van de recruut. 
Geconchideerd wordt dat de men ing van de 
recruut omtrent de verwachtingen van het 
publiek voor een groot deel zijn wijze van op-
treden bepaalt. Tenslotte wordt gesteld dat 
vooral de surveillance-ervaringen bepalend 
zijn voor de meningsvorming van de recruut. 
Met literatuuropgave. 

534 
Kube, E. Welche praventiven Auswirkungen 
hat eine durch vermehrte Streifentdtigkeit 
erhohte Polizeiprdsenz? 
Kriminalistik, 29e jrg., nr. 11, november 1975 
blz. 481-484 (B.D.R.). 

In dit artikel wordt het zogenaamde Kansas-
city-project besproken. Bij dit project word 
gepoogd tangs experimentele wog vast to 
stollen welke invloed diverse niveau's van 
intensiteit "van surveillance hebben op de 
omvang van de criminaliteit en het gevoel van 
veiligheid van de burger. Daarnaast gaat de 
autcur in op de betekenis van het project 
voor de praktijk en de over het project 
ontstane discussie. 
Met literatuuropgave. 

535 
Nelken, D. Extending the use of police cau-
tions: a critical appraisal 
The criminal law review, juni 1976, blz. 360- 
373 (GB.). 

De schrijver bespreekt twee voorstcllen om de 
bevoegdheid van de politic, strafzaken via eon 
waarschuwing to beeindigen, uit to brciden. 



Het eerste voorstel behelst een algemene uit-
breiding. De schrijver wijst dit voorstel af, 

.omdat het volgens hem gebaseerd is op on-
realistische verwachtingen met betrekking tot 
de werking van de politiewaarschuwingen in 
het huidige systeem. In het tweede voorstel 
wordt gepleit voor een meer gericht gebruik 
van de politiewaarschuwing: alleen dan zou 
een waarschuwing gehanteerd moeten wor-
den, als een veroordeling ineffectief of onno-
dig zou zijn. 
Met literatuuropgave. 

536 
Pogrebin, M., en B. Atkins. Probable causes 
for police corruption: some theories. 
Journal of criminal justice, 4e jrg., nr. 1, 
1976, blz. 9-16 (U.S.A.). 

De auteurs beschrijven enkele theorian met 
betrekking tot de oorzaken van corruptie bij 
de politie, welke in de recente literatuur ver-
schenen zijn. Zij menen dat nog heel wat on-
derzoek gepleegd moet worden alvorens tot 
een bevredigende verklaring van de corruptie 
bij de politie kan worden gekomen. Tenslotte 
stellen de schrijvers voor om de relaties tussen 
overheid, politic en publiek in een eventueel 
te verrichten onderzoek te betrekken. 

537 
Veendrick, L., en R.W. Jongman. Met de poli-
tie op pad; een onderzoek naar her aanhou-
dingsbeleid van de politie op straat. 
Groningen, Criminologisch Instituut, 1976. 

In dit verslag wordt een onderzoek beschreven 
naar het afhandelingsbeleid van de politie op 
straat. Het voornaamste doel was, na te gaan 
welke factoren zoal van invloed zijn op de 
afhandelingsbeslissing die de agent tenslotte 
neemt. Het bleek dat behalve de ernst van het 
feit ook het voorkomen van de verdachte een 
behoorlijk gewicht in de schaal legt. 
Na een bespreking van hun conclusies doen 
de auteurs suggesties tot verandering, vooral 
in de opleiding van politiefunctionarissen. 
Met literatuuropgave. 
Een uitgebreide weergave is te vinden op blz..492. 

Drugs 

538 
Babst, D.V., W.H. Moseley, J. Schmeidler e.a. 
Assessing length of institutionalization in 
relation to parole outcome a study of drug 
users paroled in the United States in 1968 
and 1969. 
Criminology, 14e jrg., nr. 1, mei 1976, 
biz. 41-4. 
In dit onderzoek wordt nagegaan wat de 
relatie is tussen de duur van de gevangenis-
straf en recidive na een voorwaardelijke 

invrijheidstelling. De groep die onderzocht 
werd bestond uit 929 personen die veroor-
deeld waren wegens druggebruik. Gegevens 
werden verzameld over een periode van twee 
jaar na invrijheidstelling, waarbij men gebruik 
maakte van diverse analyse-technieken. Wan-
neer gecontroleerd werd voor persoonsken-
merken van de delinquenten, bleek dat er 
geen relatie bestond tussen de duur van de 
detentie en het resultaat van de voorwaar-
delijke invrijheidstelling. 
Met literatuuropgave. 
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Poot, A.H. Wetsvoorstel tot wijziging van de 
opiumwet. 
Algemeen politieblad, 125e jrg., nr. 7, 
27 maart 1976, blz. 163-168 (N.). 

De auteur beschrijft uitvoerig de inhoud van 
het wetsvoorstel en het zogenaamde rapport 
Baan. Vervolgens wordt aan de hand van de 
Vuga-uitgave 'Recht en verdovende middelen' 
en `Grondlijnen van het Volkenreche door 

. Francois de vrijheid besproken welke de 
regering ten aanzien van het Enkelvoudig 

,Verdrag met betrekking tot verdovende 
middelen heeft. In dit verband wordt voor-
namelijk het onderscheid bezit — handel 
belicht. De auteur meent dat de meest voor 
de hand liggende uitleg van de preambule is, 
dat het gebruik niet afzonderlijk genoemd 
is omdat de opstellers van het verdrag reeds 
elk bezit en dus ook dat door de gebruiker 
hadden strafbaar gemaakt. Geconcludeerd 
wordt dat als de regering vindt dat de eerder 
aangegane overeenkomsten door latere 
inzichten zijn achterhaald, men de verdrags-
partners dient te overtuigen van de flood-
zakelijkheid van een wijziging. Desnoods 
zou Nederland zich moeten laten schrappen 
als deelnemer aan het verdrag. Deze stappen 
verdienen volgens de auteur de voorkeur 
boven het geven van een afwijkende inter-
pretatie van het verdrag, omdat men dan 
tornt aan de aanvaarde gemeenschappelijke 
doeleinden van het verdrag. 

540 
.Thate, B. Siichtige Rauschgiftkonsumenten. 
Kriminalistik, 29e jrg., nr. 11, november 
1975, blz. 494-498 (B.R.D.). 

Er is tot op dit moment betrekkelijk weinig 
criminologisch onderzoek verricht naar 
wegens opiumdelicten veroordeelde personen. 
In dit artikel worden enige resultaten 
besproken van een onderzoek dat in de jaren 
1973/1974 plaats vond. In het kader van een 
dissertatie verzamelde de auteur gegevens 
over 251 veroordeelden. Besproken worden 
onder meer de leeftijd van de betrokkenen, 
familiebanden, opleiding, recidive en gegevens 
over de aard van de in het verleden gebruikte 
middelen. 
Met literatuuropgave. 
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Van de redactie 
In het overzicht van de onderzoeken zijn de 
projecten van de afdeling criminologie en kin-
derrecht van de Erasmus Universiteit te Rot-
terdam per abuis niet opgenomen. Deze pro-
jecten zullen worden vermeld in nummer 7 
van de komende jaargang. 
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