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Voorwoord 

Het ontwérpen en invoeren van wettelijke 
regels is een overheidsactiviteit, die qua om-
vang en mate van ingrijpen in de levenssfeer 
van de burgers voortdurend toeneemt. Tradi-
tioneel hebben juristen een belangrijke rol 
gespeeld in het wetgevingsproces. De laatste 
tientallen jaren is er vanuit de sociale weten-
schappen, m.n. vanuit de rechtssociologie, 
een groeiende belangstelling voor deze over-
heidsactiviteit te bespeuren. In het inleidende 
artikel van mr. L.J.M. cr Anjou en mr. J.J. 
v.d. Kaaden zal aan de hand van uitgevoerde 
sociaal wetenschappelijke onderzoekingen 
het belang van de inschakeling van de sociale 

3 	wetenschappen bij de wetgeving worden ge- 
schetst. Tevens zal daarin worden aangegeven 
op welke wijze dit kan geschieden. Hierna 
zijn in verkorte vorm vijf artikelen over op 
dit terrein uitgevoerd onderzoek opgenomen, 
alsmede een artikel over de mogelijkheden 
om t.b.v. dit soort onderzoek experimenten 
uit te voeren. 



Wetgeving en sociale 
wetenschappen 

door mr. L.J.M. d'Anjou en mr. J.J. van der 
Kaaden 

Inleiding 
Wetgeving is een belangrijk en ingrijpend 
maatschappelijk proces, dat vooral in de 
moderne welvaartsmaatschappij een 
prominente plaats inneemt in het vormgeven 
en ordenen van de samenleving. In allerlei 
sectoren van de maatschappij stelt de overheid 
regels teneinde bepaalde doeleinden te 
verwezenlijken:De hoeveelheid regelingen is 
eenvoudigweg overstelpend. Zo worden 
gemiddeld per jaar een kleine honderd wetten 
door de formele wetgever vervaardigd (van 
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	Maarseveen, 1975). Daarnaast wordt door 
allerlei andere organen van de staat een 
veelvoud aan besluiten met algemene 
strekking genomen. 
Van groot belang is bij wetgeving, net als bij 
het nemen van andere overheidsmaatregelen, 
de vraag wat de werking van wetten in de 
samenleving is. Worden door middel van 
wetten de gewenste resultaten bereikt? 
Roepen bepaalde wetten weerstand op en 
zijn zij als zodanig een bron van maatschappe-
lijke conflicten? Zijn aan sommige wetten 
gevolgen verbonden, zoals toeneming van 
'zwart' loon of kapitaalvlucht, die vanuit het 
algemeen belang ongewenst zijn? 

• 	In brede kring, onder andere binnen de 
rechtswetenschappen, politicologie, rechts-
sociologie en bestuurswetenschappen, is al 
jaren een discussie aan de gang over dit soort 
vragen. Met name wordt daarin gepoogd 
mogelijkheden aan te geven, die tot ver-
beteringen in de wetgeving zouden kunnen 
leiden. Zo wijdde Polak (1976) zijn rede voor 
de Nederlandse Juristen Vereniging aan het 
op een hoger peil brengen van wetgevings- 
produkten door het inschakelen van 
juristen uit de praktijk, zoals rechters. Recent 
werd een heel nummer (111,2--.1/477) van 
Beleid er.....2._,Maaselappij aan wetgeving gewijd 



waarin de wetgevingsproblematiek vanuit 
verschillende invalshoeken werd belicht. In 
dit nummer van Justitiële Verkenningen 
willen wij door het presenteren van wet-
gevingsonderzoek een bijdrage leveren in deze 
discussie. 
Het kwalitatief op een hoger plan brengen 
van wetten kan op verschillende manieren 
nagestreefd worden. Een van de belangrijke 
zaken hierbij is naar onze mening het 
verzamelen en gebruiken van feitelijke 
informatie, met name over de werking van 
wetten. Hierbij kunnen de sociale weten-
schappen een belangrijke bijdrage leveren. 
Nu wil dit nog niet zeggen dat de huidige bij 
de wetgeving betrokken organen geheel 
zonder feitelijke informatie zouden werken. 
Vanuit staatscommissies en werkgroepen, die 
zich over een bepaalde in wetten te regelen 
problematiek buigen komen er allerlei 
gegevens binnen. Ook komt er veel informatie 

5 uit vakbladen en boeken, waarin vaak deskun-
digen, m.n. praktijkmensen, schrijven over de 
problemen, die zij op hun terrein ontmoeten. 
Dit kan ook gebeuren vanuit het parlement, 
vanuit maatschappelijke organisaties, zoals 
vakbonden, werkgeversorganisaties, zieken-
fondsen of universiteiten, en vanuit kranten 
en opinieWeekbladen. 
Al deze informatie wordt vaak in één of 
andere vorm in wetsontwerpen verwerkt. 
Deze informatieverzameling is echter vaak 
niet gericht en systematisch en staat dikwijls 
bloot aan vertekening omdat de informatie-
leveranciers bepaalde belangen bij bepaalde 
wetten hebben (Schuyt, 1977). 
Hieronder zullen we ingaan op de vraag op 
welke punten de sociale wetenschappen een 
bijdrage kunnen leveren aan het tot stand 
komen van wetten en op welke wijze dat kan 
geschieden. Eerst wordt in het kort ingegaan op 
het begrip 'wet' in de rechtswetenschappen en 
in de sociologie. Daarnaast wordt summier 
aangegeven welke functies van wetten in het 
maatschappelijk leven kunnen worden onder-
scheiden. In het slot zal geprobeerd worden 
aan te geven wat de plaats van de sociale 
wetenschappen is in het geheel van het wetge-
vingsproces en op welke wijze zij hieraan een 
bijdrage kunnen leveren. 



Wat zijn wetten? 
Over hetgeen onder het begrip wet verstaan 
moet worden, is in de rechtswetenschap, met 
name in Duitsland, een uitgebreide discussie 
gevoerd. In Nederland hebben vooral Buys, 
(v.d. Pot, 1968) en later Mhtlingk en 
Logemann (1966) zich met dit probleem 
beziggehouden. Het belangrijkste doel van 
deze discussie was het vaststellen wat onder een 
wet verstaan diende te worden om daarmee 
het veld van beslissingen, die slechts met 
medewerking van het parlement zouden 
kunnen worden genomen, af te grenzen. Vaak 
werd dit gedaan met de expliciete bedoeling 
de rol van het parlement in het functioneren 
van de staat tegen uitholling te beveiligen. 
Voor ons doel is dit deel van de discussie 
minder van belang. Wel van belang is de nadruk 
in deze juridische discussie op het basis-
kenmerk van wetten, n.l. hun algemene 
werking. Dit zich richten op de algemene 
gelding van wetten komt namelijk overeen 
met de wijze, waarop de sociale weten-
schappen, met name de sociologie, naar 
maatschappelijke verschijnselen, waaronder 
wetten, kijken. 
Over de inhoud van het begrip wet of recht, 
hetgeen in de Engelstalige literatuur door het 
ruime gebruik van de term law' niet scherp 
wordt onderscheiden, bestaat in de rechts-
sociologie geen eensgezindheid. Het zou te 
ver voeren om op deze definitorische kwestie 
verder in te gaan. Wel is men het er over eens 
dat het gaat om, zoals Cohen (1974) dat 
stelt, `officially sanctioned rules'. Daarbij 
richt men zich zoals in deze wetenschappen 
gebruikelijk is, niet op unieke, doch op 
algemene, zich herhalende verschijnselen. Bij 
wetgeving betekent dit dat bijvoorbeeld de 
rechtssociologie, voor ons onderwerp de 
belangrijkste subdiscipline, zich richt op de 
regels, die een groter geldingsbereik hebben 
dan één of enkele identificeerbare personen. 
Dit in de sociologie gehanteerde begrip 'wet' 
is enerzijds ruimer en anderzijds beperkter 
dan het formele wetsbegrip uit het staats-
recht. Hier wordt immers onder wet begrepen 
elk besluit genomen door Koning en Staten-
Generaal (art. 119 G.W.). Dit ongeacht of dit 
besluit geldt voor een enkeling (zoals dat bij 



naturalisatie van vreemdelingen het geval is) 
of voor alle burgers. Deze voor individuen 
geldende wetten vallen buiten het wetsbegrip 
in sociologisch onderzoek, terwijl er binnen 
vallen alle regels door overheidsorganen vast-
gesteld, dié gelden voor alle burgers of voor 
groepen daarvan. 
Het komt Overeen met het in het huidige 
staatsrechi onderscheiden materiële wets-
begrip, zeker als een zo ruime definitie 
gehanteerd wordt als in Van der Pot te vinden 
is (1968). Als de meest ruime omschrijving 
van het begrip wet geeft hij: wetgeving is al 
het geven van regels, die wellicht niet voor 
ieder gelden, maar toch voor groepen van 
personen, die niet vooraf bepaald zijn, zoals 
de voetgangers, de slagers, de ambtenaren 
enz. 
In deze inleiding zal door ons verder dit ruime 
wetsbegrip worden gehanteerd. 

7 	Enkele functies van wetten 
Als we in het navolgende over functies van 
wetten spreken, abstraheren wij van de 
specifieke inhoud van verschillende wetten. Er 
wordt in dat geval slechts naar de werking van 
wetten in het algemeen gekeken. In de 
literatuur worden daarbij verschillende 
functies onderscheiden. Een eerste, belangrijk, 
onderscheid hierbij komt voort uit de wijze 
waarop naar wetten en naar functies daarvan 
wordt gekeken. Zo worden in de rechts-
filosofische en rechtstheoretische literatuur 
functies aan de wet toegedicht vanuit 
situaties, zoals deze door de betrokken 
schrijvers gewenst worden. In sociaal-weten-
schappelijke artikelen en boeken worden 
daarentegen de betreffende functies meer 
aan de werkelijkheid ontleend. Zo worden de 
effecten van wetten vaak gezien als functies, 
nevenfuncties en dysfuncties van deze wetten. 
In dit inleidende artikel zullen wij ons 
beperken tot de functies, die aan de 
werkelijkheid zijn ontleend. In de sociaal-
wetenschappelijke literatuur worden tal van 
functies onderscheiden. Zo geeft Aubert 
(1966) een driedeling, te weten regulering van 
gedrag, het oplossen van conflicten en het 
verdelen van middelen in de samenleving. 
Feitelijk worden hier concrete op specifieke 



doelen gerichte werkingen van wetten aange-
geven. Naast concrete doelgerichte werkingen, 
die wij instrumentele functies zouden 
willen noemen en waarvan anderen er nog 
wel meer opsommen, worden functies van 
wetten onderscheiden, waarbij het in de wet 
tot gelding brengen van bepaalde maat-
schappelijke waarden voorop staat. Deze 
functies noemen wij waarde-expressieve 
fiincties. De in de literatuur onderscheiden 
functies kunnen op deze wijze volgens ons 
in grote lijnen in twee groepen worden 
verdeeld, te weten: 1) de waarde- 
expressieve functies en 2) de instrumentele 
functies. Bij de eerste functies wordt dus 
gedacht aan de morele inhoud van de wet, 
bij de tweede wordt op de doelgerichtheid 
van de wet gelet. 
Dit algemene onderscheid wordt soms ook 
gehanteerd als een typering van 'de wet' in 
een bepaald land of werelddeel. Zo geeft 

8 	Danelski (1974) aan, dat in Japan een 
traditie bestaat waarin de wet sterk op zijn 
morele kwaliteiten wordt beoordeeld. Naar 
zijn mening kan van de Westeuropese 
landen worden vastgesteld, dat de wetten 
doorgaans veel instrumenteler van aard zijn 
dan de wetten in de Verenigde Staten. In dit 
laatste land acht de auteur de symbolische 
twistpunten in het wetgevingsdebat een 
typische aanwijzing voor de meer morele 
aard van de aldaar geldende wetten. In de 
Westeuropese landen dient daarentegen de 
wet volgens hem meer als 'het voornaamste 
middel tot sociale controle' en als 'de 
belangrijkste mogelijkheid tot het regelen 
van geschillen'. 
Zoals hierboven al is aangegeven zijn er 
meerdere instrumentele functies te 
onderscheiden. Fuller (1974) werkt in een 
artikel twee van deze functies uit. De wet 
kan voor hem zowel de functie hebben om 
het gedrag van mensen in goede banen te 
leiden, als een achtergrondstructuur vormen, 
waarbinnen men de onderlinge relaties vorm 
kan geven. Hij geeft daarbij aan, dat deze 
functies tegelijkertijd kunnen worden 
vervuld, maar dat zij elkaar ook erg kunnen 
tegenwerken. Bij de wetgeving omtrent mis-
drijven tegen het leven (in ruime zin) zien we 



dat naast de waarde-expressieve functie (Gij 
zult niet doden) beide onderscheiden 
instrumentele functies een rol spelen. Er 
wordt zowel mee beoogd dat deze daden 
niet zullen voorkomen, als dat er mee wordt 
aangegeven wanneer wel en wanneer (net) 
niet het doden of mishandelen is toegestaan 
(denk aan i de oorlog en de medische ingreep). 
Van een onderlinge tegenwerking van beide 
instrumentele functies is sprake, wanneer 
binnen een traditioneel gedragspatroon een 
wet met een beoogde sociale controle- 
functie wordt ingevoerd, die in haar 
interactiestructuur onvoldoende bij deze 
traditie aansluit. Een voorbeeld is het 
invoeren van westerse strafwetten in koppen-
snellersculturen. 
Ook de waarden, waarop bepaalde wetten 
berusten, kunnen conflicteren. Eveneens is 
het zo dat de waarde-expressieve functies 
kunnen botsen met de instrumentele 

9 	functies van een wet. Zo zal het invoeren 
en/of handhaven van een stringente 
abortuswetgeving, in het geval daarmee 
beoogd Wordt zowel het tot uitdrukking 
brengen Ir ian de waarde 'Gij zult de 
ontwikkeling van ongeboren leven niet 
afbreken', als het terugdringen van het 
aantal abortussen, eventueel tot resultaat 
kunnen hebben dat het eerste doel — de 
expressie van een bepaalde waarde — wel, 
doch het tweede niet bereikt wordt. 
Nu hangen de opvattingen over deze functies 
van de wet vaak nauw samen met de visie 
van de betrokkenen op de wet. Sommigen 
zien de wet als een van het maatschappelijk 
leven afhankelijk verschijnsel, terwijl 
anderen de wet zien als een de maatschappij 
beïnvloedende factor. Zo spreekt Sumner 
(Smith, 1976) over de wet als neerslag van 
de morele opvattingen der samenleving, 
terwijl Roscoe Pound (1968) bij de wet in de 
eerste plaats aan `social engineering' denkt. 
Op deze zeker zeer boeiende discussie zal 
niet hier, 'maar bij het presenteren van het 
onderzoek nog nader worden ingegaan. Wel 
moet in het oog gehouden worden, dat men 
de 'wet' te kort doet indien men haar 
uitsluitend waarde-expressieve of instrumen-
tele funcies toekent. 



De rol van de sociale wetenschappen bij 
wetgeving 
In het voorgaande is uiteengezet dat onder 
wet verstaan wordt alle regelingen met een 
algemene werking. Wetgeven bevat zowel 
het neerleggen van normen voor gedragingen 
van burgers als van overheidsorganen. Zo 
gesteld lijkt het maken van wettelijke 
regelingen eenvoudiger dan het in werkelijk-
heid is. Wetten zijn echter een produkt van 
een complex politiek proces, waarin o.a. 
politieke partijen, overheidsorganen en 
belangengroeperingen gezamenlijk partici-
peren. Het zijn deze groepswaarden, doelen 
én wensen, die eventueel via compromissen 
tot uiting komen in het soort regelingen dat 
tot stand komt en in de inhoud daarvan. 
Nu is wetgeven niet een louter normatieve 
zaak, die er uit bestaat concrete gedrags-
normen via een logisch denkproces uit hogere 
meer abstracte waarden of normen af te 

10 	leiden. Het is ook onvolledig om wetgeven te 
omschrijven als uitsluitend een vertaalproces 
van wensen of verlangens van deelnemers aan 
het politieke proces in juridisch sluitende 
wetgevingsprodukten. 
Bij het opstellen van wetten komen ook fei-
telijke vaststellingen en veronderstellingen 
om de hoek kijken. Zo is bijvoorbeeld een 
beroep van bij wetgeving betrokken groepe-
ringen op in de maatschappij heersende 
waarden of opvattingen voor feitelijke 
toetsing vatbaar. Nog sterker gaat het belang 
van deze feitelijke vooronderstellingen een 
rol spelen in het geval met wetgeving bewust 
het beïnvloeden van de samenleving in welke 
richting dan ook wordt nagestreefd. 
Volgens Podgorecki (1962) zijn er bij dit 
laatste, door hem `social engineering' 
genoemd, een viertal principes te onder-
scheiden, waarmee bij het opstellen van 
wetten rekening dient te worden gehouden. 

De wetgever moet: 
1. een voldoende kennis bezitten van de 
feitelijke situatie; 
2. weten welke de heersende waarde-oordelen 
zijn, die verband houden met deze situatie, 
met de voorgestelde middelen en met de 
beoogde doelen, opdat hiermee rekening kan 



worden gehouden en opdat deze kunnen 
worden gerespecteerd; 
3. de hypothese kennen waarop de wet 
berust, d.w.z. kennis bezitten over de causale 
relatie tussen middelen (de wet en bijvoor-
beeld de daarin voorgestelde sancties) en de 
beoogde doelen; 
4. deze hY,pothese verifiëren, d.w.z. onderzoek 
doen naar het effect van de wet, inclusief de 
niet-verwachte neveneffecten. 
Het spreken over doelen en middelen in 
verband met wetgeving versluiert vaak het 
feit dat bij veel wetten niet gesproken kan 
worden over duidelijke, enkelvoudige doelen, 
waarover partijen het eens zijn. Zo wijst 
Schuyt (1971) op het symboolkarakter van 
sommige wetten. De partij, die verandering 
wil, wordt tevreden gesteld met opneming 
van een bepaald principe in de wet. De 
behoudende partij bereikt, doordat zij weet te 
voorkomen dat effectieve middelen om het 

11 	doel van de andere partirte bereiken in de 
wet worden opgenomen, haar doel, n.l. het 
voorkomen van verandering. Ook ontstaan er 
wetten met meer dan één doelstelling, die 
lang niet met elkaar verenigbaar zijn. Een 
andere versluiering ontstaat door naar buiten 
toe andere doelen naar voren te brengen dan' 
in werkelijkheid met een bepaalde soort wet-
geving wordt beoogd. Zo maakt Ross (1975) 
duidelijk dat de sinds begin 1900 bestaande 
strenge wetgeving in Scandinavië inzake het 
rijden onder invloed meer voortkomt uit het 
aldaar sterk levende streven naar geheel-
onthouding dan uit verkeersveiligheidsover-
wegingen. De openbare verdediging van de 
wetgeving en van de verscherping ervan berust 
echter voornamelijk op effectiviteitsargu-
menten. 
Dit ontbreken van voldoende duidelijkheid 
m.b.t. de doelstellingen van een wet kan 
relevant sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
wel bemoeilijken, maar behoeft dit niet 
onmogelijk te maken. Het zal echter veelal 
noodzakelijk blijken om voorafgaand aan 
onderzoek de doelstellingen, expliciete en 
impliciete, van de te onderzoeken wet nauw-
keurig te analyseren. Een voordeel hiervan is 
dat wordt bijgedragen aan de duidelijkheid 
rond doelstellingen van bepaalde wetten. 



Geconcludeerd kan worden dat overal, waarin 
bij het ontwerpen en het tot stand doen 
komen van wetten de feitelijkheid in het 
geding komt, sociale wetenschappen een 
bijdrage kunnen leveren. Enerzijds zal deze 
bijdrage er in bestaan duidelijk te maken 
welke waarden en opvattingen ten aanzien 
van bepaalde problemen bestaan, anderzijds 
zal dit onderzoek kunnen aangeven of 
bepaalde wetten hun doel bereiken en onder 
welke voorwaarden zij dit doen. 

Voorbeelden van uitgevoerd wetgevings-
onderzoek 
In de loop van de laatste dertig jaar is in 
verschillende landen onderzoek met betrek-
king tot problemen rond wetgeving gedaan. 
Een van de eerste onderzoeken en wellicht 
in West-Europa het meest bekende is het 
onderzoek van Aubert (1966) geweest naar 
de werking van de 'Wet op het Huishoudelijk 

12 	Personeel' in Noorwegen. Uit dit onderzoek 
komt naar voren dat het wettelijk regelen 
van arbeidsvoorwaarden en het neerleggen 
van bepaalde rechten in een wet nog niet 
automatisch er toe leidt dat de feitelijke 
arbeidspositie van het betrokken personeel 
verbeterd wordt. Het belang van zijn onder-
zoek is, dat het er op wijst dat het oplossen 
van maatschappelijke problemen via wet-
geving een nutteloze zaak kan zijn als niet 
gelet wordt op de feitelijke werking van de 
wet. Bovendien geeft het onderzoek aan dat 
er voorwaarden zijn die de wetgever in acht 
moet nemen, wil hij doelgericht te werk gaan. 
Zoals gezegd is dit niet het enige wetgevings-
onderzoek, dat in de loop der jaren is uitge-
voerd. Hieronder zal een overzicht van dit 
onderzoek gegeven worden ingedeeld in een 
drietal groepen. In de eerste groep wordt het 
onderzoek opgenomen naar in de samen-
leving bestaande normen, attituden en menin-
gen. In de tweede groep gaat het om onder- 
zoek, waarin is nagegaan of wetten de 
bestaande normen beinvloeden. Na het onder-
zoek dat betrekking heeft op de waarde-
expressieve functies van wetten, wordt in de 
derde groep het onderzoek naar voren 
gebracht naar de instrumentele werking van 
wetten. 



Veel van het onderzoek dat wij hieronder de 
revue laten passeren is gedaan nadat een stuk 
wetgeving tot stand was gekomen. Uit de 
resultaten zou men wellicht lering kunnen 
trekken v6or wetswijzigingen of nieuwe wet-
geving op 'vergelijkbaar terrein. Op deze 
manier zou ook dit soort evaluerend onder-
zoek een bijdrage aan de wetgeving kunnen 
leveren. , 

Onderzoek naar waarden en opvattingen 
Een voorbeeld van een onderzoek naar de 
opvattingen van het publiek over de wijze, 
waarop een bepaald maatschappelijk probleem 
geregeld dient te worden, is het binnenkort 
te publiceren onderzoek van Cozijn (1978) op 
het terrein van het niet-testamentaire erf-
recht. Uitgangspunt voor dit onderzoek is 
het gegeven dat, gezien het feit dat het ab-
intestaat erfrecht vrijwel iedereen aangaat, een 
discrepantie tussen in de wet verwoorde 

13 	opvattingen en de opvattingen van de bevol- 
king zowel om principiële als om praktische 
redenen ongewenst kan zijn. Het onderzoek 
laat zien dat het mogelijk is om op betrouw-
bare en nauwkeurige wijze na te gaan of 
volgens 'de mening van een aanzienlijk deel 
van de bevolking het erfrecht ten aanzien van 
de positie van de langstlevende echtgenoot 
veranderd moet worden. Tevens kan worden 
nagegaan hoe die positie en die van de kinde-
ren in het komende erfrecht volgens de 
opvattingen van de bevolking geregeld zouden 
dienen te worden. 
Een ander onderwerp, waarbij de wetgever 
geinteresseerd was in de heersende opvatting 
in de samenleving, was dat van de wettelijke 
regeling van de rechtspositie van de minder-
jarigen. Dit onderzoek is intussen uitgevoerd 
door het instituut voor toegepaste sociologie 
(Scheffer e.a. 1977). Ook dit onderzoek 
toont aan dat het mogelijk is om dergelijke 
opvattingen op het spoor te komen. Tege-
lijkertijd 'geeft het betreffende onderzoek 
aan dat het nut van dit soort onderzoek 
beperkt kan zijn. De inhoud van meningen 
van mensen over de oplossing van een bepaald 
probleem is slechts voor de wetgever interes-
sant als deze opvattingen van belang zijn voor 
een bepaalde regeling. Zo is het de vraag of 



elke wettelijke regeling een uiting moet zijn 
van deze opvattingen of dat deze minimaal in 
overeenstemming dient te zijn met de opvat- 
tingen van een aanzienlijk deel van de 
bevolking? Deze veronderstelling, die wel 
aangehangen wordt, lijkt ons niet van toepas-
sing op alle wetten. Zo zal de rechtspositie 
van de minderjarigen de betrokkenen, ouders 
en kinderen, pas raken indien er conflicten 
ontstaan, die met behulp van de bestaande 
regelingen niet meer bevredigend kunnen 
worden opgelost. Dit komt gelukkig slechts 
in beperkte mate voor. Zo is het recht op 
schoolkeuze geen probleem voor de jongere, 
die in goed overleg met zijn ouders, kiest 
voor een opleiding aan een sociale academie, 
maar wel voor de jongere, die conflict raakt 
met zijn ouders over deze keuze. In derge-
lijke gevallen, waar mensen niet met bepaalde 
problemen geconfronteerd zijn of niet 
verwachten daarmee ooit geconfronteerd te 

14 	worden, is het niet te verwachten dat de 
behoefte aan wettelijke regelingen hier-
omtrent groot is en dit is dan ook als resul-
taat uit het onderzoek gekomen. Indien om 
deze redenen wettelijke regelingen op dit 
terrein achterwege zouden blijven, kan dit 
tot gevolg hebben dat de problemen van 
minderheden die qua aantallen aanzienlijk 
kunnen zijn onopgelost blijven. 

Onderzoek naar de invloed van wetgeving op 
waarden en normen 
De opvatting dat wetten geen invloed hebben 
op morele opvattingen is door Sumner als 
volgt verwoord: `stateways cannot make folk-
ways'. Deze stelling is in de geschiedenis van 
de wetgeving vaak als argument gebruikt om 
op verandering gerichte wetgeving tegen te 
houden. Of dit werkelijk het geval is, heeft 
Smith in zijn onderzoek nagegaan (zie het 
artikel op blz. 50). Volgens hem tonen de 
ervaringen met de strijd tegen de rassen-
scheiding op scholen in de U.S.A. aan, dat 
wetgeving en rechterlijke uitspraken 
gesteund door continue druk vanuit antidis-
criminatie organisaties zowel de bestaande 
zeden, als traditioneel gedrag en traditionele 
attitudes kunnen veranderen. 
Toch blijkt deze invloed niet het kenmerk van 



elke wet te zijn. Walker en Argyle (1964) 
onderzochten of het feit dat men wist dat een 
bepaalde gedraging strafbaar was, invloed had 
op het mórele oordeel ten aanzien van die 
gedraging Dit bleek met uitzondering van een 
minderheid van de onderzochte groep niet het 
geval te zijn. Meningen van vrienden bleken in 
dit opzicht belangrijker te zijn. Volgens Au-
bert (1966) was deze invloed van meningen 
van vrienden en kennissen er de oorzaak van - 
dat de kennis van de wet en vervolgens de 
bereidheid om de wet na te leven toenam. 
Ook Schuyt en Ruys (1972) vonden in hun 
onderzoek naar de invloed van de invoering 
van de B.T.W., dat de kennis van de wet de 
houding ten opzichte van die wet positief 
beinvloedde. De ervaringen met de wet bleken 
echter in dit geval, m.n. bij degenen die er 
nadeel van ondervonden, het tegendeel te 
bewerkstelligen. 
Deze onderzoeken zijn te gering in aantal om 

15 	definitieve uitspraken te doen over de mate 
waarin de wet in staat is morele oordelen en 
opvattingen van mensen te veranderen. Zij 
laten wel zien dat het waarde-aspect te onder-
zoeken is. Dergelijk onderzoek kan nuttig zijn 
als een zodanige verandering het uiteindelijke 
doel van een bepaalde wet is of een middel 
vormt om andere doelen te bereiken. 

Onderzoek naar de instrumentaliteit van wet-
geving 
Wetten nemen een belangrijke plaats in bij het 
ordenen en vormgeven van bepaalde sectoren 
van de samenleving. Deze activiteit, die vaak 
met `social engineering' wordt aangeduid, is 
voor het slagen ervan uitermate afhankelijk 
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. On- 
derzoek, dat betrekking heeft op deze 
instrumentele functies van wettelijke maat-
regelen is op velerlei wijze uitgevoerd. Ten-
einde in deze diversiteit enige lijn te brengen, 
zullen wij het onderzoek op dit terrein 
weergeven naar de principes, die Podgorecki 
(zie hiervoor) heeft onderscheiden. 
In de eerste plaats is het volgens hem voor het 
voeren van beleid door middel van wetgeving 
noodzakelijk dat de voor de wetgeving verant-
woordelijke organen inzicht hebben in de 
feitelijke,situatie. Zo is het van belang te 



weten welke causale relaties er bestaan in de 
sociale werkelijkheid met betrekking tot het 
door wetgeving te regelen verschijnsel. 
Seitz (zie het artikel op blz. 26) werkt dit 
uit ten aanzien van de vuurwapenwetgeving. 
Uitgaande van een maatschappelijk relevant 
doel — het terugdringen van liet aantal mis-
drijven tegen het leven gaat hij na in 
hoeverre met vuurwapenwetten dit doel 
bereikt kan worden. Deze wetten hebben als 
onmiddellijk doel het beperken van het bezit 
van vuurwapens en het verminderen van het 
dragen ervan. Het verder gelegen doel — de 
vermindering van liet aantal levensdelicten — 
kan alleen bereikt worden als het bezit en het 
dragen van vuurwapens een factor is, die zelf-
standig bijdraagt tot het ontstaan van dit 
delict. Seitz laat zien dat dit het geval is. In 
zijn onderzoek ontwikkelt hij een causaal 
model, dat hij vervolgens toetst. Aan de hand 
van de resultaten, d.w.z. op grond van de 

16 	geldig gebleken veronderstellingen, blijkt hij 
in staat om op globale wijze het nuttig effect 
van de vuurwapenwetten te voorspellen. 
Het tweede principe voor een sturing d.m.v. 
wetgeving houdt in dat kennis over waarde-
oordelen aanwezig moet zijn om te 
voorkomen dat er wetten tot stand komen, 
die ineffectief blijken wegens normatief 
gemotiveerd verzet van de justitiabelen. Hoe 
grote problemen kunnen ontstaan als onvol- 
doende rekening gehouden wordt met 
bestaande waarden, gewoonten, taboes en 
andere traditionele samenlevingsregels bij de 
invoering van wetgeving laat Massel (1968) 
zien. Hij onderzocht het verloop van de 
pogingen van de Sowjetregering om via de 
wetgeving de traditionele samenleving in Cen-
traal Azië op revolutionaire wijze te verande-
ren. Deze pogingen riepen zoveel weerstanden 
op dat ze na twee en half jaar moesten worden 
opgegeven. Toch blijkt het niet altijd nood-
zakelijk te zijn voor gehoorzaamheid aan 
wetten dat degenen, voor wie de regel geldt, 
het in morele zin met deze regel eens zijn 
(Bali en Friedman, 1971). Ook Persson 
Blegvad en M011er Nielsen (1972) komen in 
hun onderzoek naar de problemen rond de 
omschakeling van links naar rechts verkeer in 
Zweden tot dezelfde bevinding. Gehoorzaam- 



heid aan de nieuwe wet bleek ook mogelijk te 
zijn zonder dat de houding ten opzichte van 
die wet veranderde. Dit gaat volgens hen met 
name op voor normen in de sfeer van het 
doelgerichte handelen. 

Zoals we in voorgaande paragrafen al hebben 
laten zien is onderzoek naar waarden, opvat-
tingen en 'houdingen zeer goed mogelijk. Een 
type onderzoek, dat we nog niet behandeld 
hebben, is dat naar de houding ten opzichte 
van de wet in het algemeen of tenminste ten 
opzichte van een ruim aantal wetten in het 
bijzonder'. Dit type onderzoek, dat bekend 
staat als het z.g. K.O.L. (Knowledge and 
Opinion about Law) onderzoek, is in ruime 
mate uitgevoerd. In Europa hebben vooral 
Podgorecki, Kaupen, van Houtte, Vinke en 
Kutchinsky zich met dergelijk onderzoek 
beziggehOuden. Voor een goed overzicht 
de stand Van zaken op dit terrein mogen wij 

17 de geïnteresseerde lezer verwijzen naar een 
bundel met artikelen vanhunlhand(Podgo-
recki, e.a. 1973). 
Ook meer specifieke delen van wetgeving 
kunnen in dit opzicht onderzocht worden. 
Zo heeft Lane (zie het artikel op blz. 43) 
onderzoek gedaan naar de waardering van een 
bepaald type wetgeving door een groep, die 
daar speciaal door getroffen wordt. Via 
inhoudsanalyse van artikelen, die gedurende 
tien jaar Verschenen in een toonaangevend 
werkgeversblad, ging hij na wat de houding 
van werkgevers was tegenover wetten, die het 
ingrijpen van de overheid op het terrein van 
de werkgever-werknemer relatie, van de 
lonen en de arbeidsduur en van de handels-
praktijken mogelijk maakten. Hij ging tevens 
na op welke wijze, in welke mate en op welke 
punten deze houding veranderde en wat de 
aan deze houding ten grondslag liggende 
motieven.waren. Volgens hem is het belang 
van dit snort onderzoek dat het de overheid 
inzicht géeft in deze motieven en ook in de 
door groéperingen gebruikte rationalisaties. 
Hierdoor kan het beleid daarop worden 
afgestemd en kunnen onnodige fricties 
worden vermeden. 
Om de causale relaties tussen middelen en 
doeleinden op het spoor te komen en deze 



vervolgens vast te stellen, is vooral onderzoek 
naar de werking van wetten en naar de effec-
ten ervan nodig. Tevens kan zulk onderzoek 
zicht geven op niet verwachte gevolgen van 
wetten. Dergelijk onderzoek is op verschil-
lende terreinen van wetgeving gedaan. 
Bekende onderzoeken zijn in dit verband de 
studies van Ross (1973; 1975), Campbell en 
Ross (1968) en Robertson, Rich en Ross 
(1973) naar de effecten van wetgeving op 
verkeersgebied met name naar het effect van 
wetgeving op het terrein van het rijden onder 
invloed. Zeer interessant is de in deze studies 
gebruikte methode, de uninterrupted time-
series, omdat daarmee op betrouwbare wijze 
kan worden vastgesteld of de met de wet 
beoogde doeleinden bereikt worden. Een vrij 
recent onderzoek naar het effect van wet-
geving is dat van Robertson (zie het artikel 
op blz. 37). Hij gaat in deze studie na of het 
invoeren van wetten, waarin het dragen van 

18 	valhelmen en/of het voeren van licht overdag 
voor motorrijwielen verplicht gesteld wordt, 
leidde tot gehoorzaamheid aan deze wetten 
en tot vermindering van het aantal dodelijke 
ongevallen. Hij vindt dat met name de val-
helmwetten effect sorteren. Daar uit deze 
onderzoeken naar voren komt dat soms wel 
en soms weer geen effect gevonden wordt, 
komt de vraag op wat hier de oorzaken van 
zijn. Dit leidde de onderzoekers er toe na te 
gaan of er voorwaarden zijn en, zo ja, welke, 
die effectiviteit van wetten bevorderen of 
verminderen. Op verschillende manieren is 
gepoogd deze voorwaarden op het spoor te 
komen. Op vrij fundamentele wijze is dat 
gedaan in het onderzoek van Stech e.a. (62). 
Zij proberen via een experiment na te gaan 
onder welke voorwaarden een gedragsnorm 
gehoorzaamd wordt. Het karakter van het 
onderzoek, n.l. de micro-interactiesituatie, 
maakt het moeilijk de resultaten van het 
onderzoek direct te generaliseren naar de 
situatie op het terrein van de wetgeving. Het 
nut van dit type onderzoek is wel dat moge-
lijke voorwaarden voor effectieve wetgeving 
ontdekt worden. Vaak wordt gedacht dat de 
mogelijkheid van experimenteren in wet-
gevingsonderzoek beperkt is tot deze enigs-
zins kunstmatige situaties. Zoals uit het arti- 



kel van Schwartz (zie blz. 56) moge blijken, 
zijn ook op het terrein van wetgeving 
veldexperimenten mogelijk. 
Als een van de belangrijkste voorwaarden , 
voor effectiviteit wordt vaak aangevoerd dat 
wettelijke regels afhankelijk zijn van bestaan-
de zeden ,en gewoonten en dat wetgeving op 
zich deze, zeden en gewoonten niet kan 
veranderen. Hierboven is onderzoek met 
betrekking tot dit vraagstuk weergegeven. 
Daaruit komt naar voren dat deze voorwaar-
de niet een noodzakelijke is. Bovendien is 
gebleken dat voor het bewerkstelligen van 
gedragsveranderingen het niet altijd nodig is 
om de overtuigingen van mensen te verande-
ren. 
Evenzeer lijkt van belang de handhaving van 
wetten. Aubert (1966) wijst als een van de 
oorzaken van het falen van de 'Wet op het 
Huishoudelijk Personeel' aan het ontbreken 
van handhavingsmogelijkheden. Volgens Ross 

19 	(1973) kan de in 1967 in Engeland ingevoer- 
de wet terzake van het rijden onder invloed, 
waarvan het effect in de loop van enkele 
jaren verminderde, weer effectief gemaakt 
worden door strakkere handhaving door de 
politie. Deze conclusie wordt ondersteund 
door het resultaat van zijn onderzoek naar de 
effectiviteit van een met veel publiciteit 
omgeven actie van de politie in Cheshire 
(Ross, 1977). Gedurende 4 weken werd in dit 
district het aantal blaaspijpjescontroles door 
de politie drastisch opgevoerd. Het resultaat 
was een duidelijke vermindering van het aantal 
ongevallen gedurende die periode. Nu is het 
handhaven van wetten niet beperkt tot het 
strafrecht of tot politie-acties. Zo kunnen 
gelaedeerden in het civielrecht door het 
instellen van civiele acties de wet waarmaken 
of kan de overheid in het administratieve 
recht op andere wijze voor handhaving van de 
wet zorgen. Hoe belangrijk handhavingsactivi-
teiten, zeker van de zijde van de belangheb-
benden en hun organisaties, kunnen zijn blijkt 
wel uit het onderzoek van Smith (zie het 
artikel op blz. 50). 
Het zou in het kader van dit inleidend artikel 
te ver voéren in te gaan op alle mogelijke 
voorwaaiden en factoren, die de effectiviteit 
van wetgéving beinvloeden. Een verdere 



systematische uitwerking in de rechtssociolo-
gie hiervan is zeker nodig. In dit licht bezien 
is het noodzakelijk dat een theoretisch kader 
ontworpen wordt met betrekking tot 'wetten 
gehoorzamend gedrag' en dat zo'n theorie 
getoetst wordt in onderzoek. Een poging 
daartoe doet Diekman (1975). Hij ontwikkelt 
een theoretisch model op grond van een 
theorie van Opp, waarin o.a. variabelen als 
normatieve houding ten opzichte van de wet 
en aanwezigheid van positieve of negatieve 
sancties een plaats krijgen. Hij heeft onder-
zocht in hoeverre dit model opgaat ten aan-
zien van zwartrijden in het openbaar vervoer. 
Zoals hij zelf al aangeeft zijn de resultaten van 
zijn onderzoek niet direct generaliseerbaar 
naar andere terreinen en zal er nog veel onder-
zoek verricht moeten worden ter vervolmaking 
van het betreffende theoretische model. Het 
belang van dit type onderzoek is dat het de 
richting aangeeft die het wetgevingsonderzoek 
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	zal moeten gaan om op den duur voor de wet- 
gever bruikbare resultaten te kunnen leveren. 

Slotbeschouwing 
Het voorgaande overzicht van onderzoek op 
het terrein van wetgeving is zeker niet com-
pleet te noemen en er zouden meer voor-
beelden van onderzoek op dit terrein ten 
tonele kunnen worden gevoerd. Voor het 
doel van dit inleidende artikel — aan te 
geven op welke punten en op welke wijze 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek kan 
bijdragen aan het wetgevingsproces — lijkt het 
ons echter niet nodig een alles omvattend 
overzicht te geven. Ondanks het feit dat er 
sinds een aantal jaren wetgevingsonderzoek 
uitgevoerd wordt, is het zo dat de stand van 	• 
zaken op dit terrein nog geen mogelijkheden 
biedt om afgewogen adviezen af te leveren 
aan de wetgevende organen. Om hiertoe te 
kunnen komen, zullen door de sociale weten-
schappen meer activiteiten ontplooid dienen 
te worden. 
In de eerste plaats moeten de onderzoeken 
breder opgezet worden, dan nu vaak het geval 
is. Onderzoek naar beperkte vragen rond opvat-
tingen van mensen of naar directe effecten van 
wetten, hoe nuttig ook voor de direct bij het 
beleid betrokkenen, zal op den duur onvol- 



doende zijn om de vraagstukken rond wet- 
geving op te lossen. Zoals hierboven is 
aangegeven is theorievorming op dit terrein 
noodzakelijk. Het zijn immers juist de verban-
den tussen deze incidentele gegevens, die om 
een systeMatische studie vragen. Dit vereist 
naast toegepast onderzoek ook in ruime mate 
aandacht voor fundamenteel onderzoek. In de 
meest ideale situatie werken deze beide 
soorten onderzoek wederzijds bevruchtend 
op elkaar. 
In de tweede plaats moet in het oog gehouden 
worden dat, zoals Schuyt (1977) al aangeeft, 
er geen systematische feedback bestaat van de 
ervaringen, met allerlei wettelijke maatregelen. 
In het begin van dit artikel is al gewezen op de 
voorstellen van Polak (1976) om hierbij 
juristen uit de praktijk in te schakelen. Een 
groot probleem bij het in de praktijk brengen 
van deze terugkoppeling zal de organisatie 
van het wetgevingsproces vormen. Ten aanzien 

21 	van milieuwetgeving geeft Leenen (1972) aan 
hoe de terugkoppeling in zijn werk zou 
moeten gaan. Hij stelt, dat het aanbeveling 
verdient om het terugkoppelingsmechanisme 
van de evaluatie in het wettelijk vastgelegde 
arsenaal van bestuursmethoden op te nemen. 
Volgens hem kan men daarbij denken o.a. 
aan verpliehte rapportage door de uitvoerders 
van de wet, systematisch wetenschappelijk 
onderzoek over de feitelijke werking van de 
wet, periodieke openbare hoorzittingen, 
hearings van deskundigen, zowel technische 
als juridische en sociologische enz. Het 
Ministerie van Justitie komt in deze een 
speciale taak toe, vooral omdat zij behoort 
tot de viel' departementen die het leeuwen-
deel van de wetgeving voor hun rekening 
nemen (Van Maarseveen, 1975). 
Wetgeven is, zoals al in het begin is betoogd, 
een uiterst complex proces en is uiteindelijk 
altijd een zaak van normatieve keuze. Wat 
hier uiteengezet is, is dat de sociale weten-
schappen bij het optimaliseren van de wet-
gevingsprodukten een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren. 
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Vuurwapens, misdrijven 
tegen het leven, en de 
effectiviteit van vuur- 
wapenwetten* 

door S.T. Seitz 

Vuurwapens en geweldsmisdrijven 
Tegenwoordig zijn er maar weinigen die geen 
verband aanwezig achten tussen vuurwapens 
en geweldsmisdrijven. Newton en Zimring 
van de Task Force on Firearms wijzen er op 
dat in 63% van alle gevallen van misdrijven 
tegen het leven, 37% van alle roofovervallen en 
21% van alle gevallen van zware mishandeling, 
van een vuurwapen werd gebruik gemaakt. 
Omgekeerd was er bij 76% van alle levens- 

26 	delicten die met een vuurwapen werden 
gepleegd sprake van een handvuurwapen. Ook 
in 86% van alle gevallen van zware mishande-
ling door middel van een vuurwapen en bij 
96% van de roofovervallen waarbij een vuur-
wapen werd gebruikt, was dit een handvuur-
wapen. Van belang is daarbij dat 27% van alle 
vuurwapens in de Verenigde Staten handvuur-
wapens zijn. 
Toch is er nogal wat gebrek aan overeenstem-
ming over de aard van het verband tussen 
vuurwapens (vooral handvuurwapens) en 
geweld. 
Wolfgang bijvoorbeeld, is van mening dat door 
beperking van de toegankelijkheid van vuur-
wapens het aantal moorden door middel van 
vuurwapens weinig zou verminderen, omdat 
de dader dan een ander wapen zou kiezen om 
hetzelfde doel te bereiken. 
Zimring voert hier tegén aan dat de meeste 
misdrijven tegen het leven niet met opzet 
worden gepleegd. Er is meestal sprake van een 
dubbelzinnige gemotiveerdheid. Het zijn de bij- 

* Dit is een verkorte weergave van: Firearms, 
homicides, and gun control effectiveness. 
In: Law and society review, 6e jrg., nr. 4, 1972, 
blz. 595-613. Voor een korte samenvatting zie 
excerpt nr. 500 in Documentatieblad nr. 10, 1972. 



komende omstandigheden die in hoge mate de 
situatie bepalen waarin de gewelddaad wordt 
gepleegd. Als er geen vuurwapen bij de hand 
was geweest zou er mogelijk geen moord zijn 
begaan. 
Hij wijst vborts op het feit dat de dodelijke 
uitwerking van een bepaald wapen significant 
bijdraagt aan de mate waarin gewelddadig op-
treden op moord uitloopt. Zo blijkt het aantal 
moorden per 100 processen-verbaal ongeveer 
vijf maal zo hoog te zijn voor vuurwapens als 
voor messen. 
Er is echter nog een verklarende factor die van 
belang is wanneer er verband wordt gelegd 
tussen vuurwapens en geweldpleging. Deze 
verklaring kan gedeeltelijk ook bij Wolfgang 
worden gevonden, hoewel hij er soms andere 
conclusies aan verbindt. Deze hypothese houdt 
in dat vuurwapens en messen als psycho-
sexueel significante symbolen en sociaal-essen-
tiële elementen integraal zijn gerelateerd aan 

27 	het plegen van geweld sui generis. 
Wolfgang merkt op dat geweldsmisdrijven 
vooral door jonge mannen worden gepleegd 
en dat dit fysiek-agressieve gedrag samenvalt 
met het beeld dat zij als ideaal van mannelijk-
heid voor ogen hebben. Met betrekking tot de 
welbekende 'subcultuur van geweld' besluit 
Wolfgang tot het bestaan van een cultureel 
overgedragen levensstijl waarin het individu 
in persoonlijke interactie zijn vijandige gevoe-
lens via fysieke kracht tot uitdrukking brengt. 
In de subcultuur van geweld is de agressieve 
man 'sociaal gecastreerd' in zijn confrontatie 
met externe machten zoals school en werk. 
Want in de subcultuur van geweld is geweld 
het uiteindelijke en cultureel de voorkeur 
hebbende wapen om anderen te overheersen. 
Wolfgang wijst er ook op dat statistieken van 
geweldsmisdrijven onveranderlijk aantonen 
dat de misdaadcijfers voor negers wel vier tot 
tien maal zo hoog zijn als voor blanken. Uit 
`Vital Statistics' blijkt dat onder negers moord 
bijna acht maal zoveel voorkomt als onder de 
blanke bevolking. 
Dit valt volgens Wolfgang te verwachten want, 
zo oppert hij, minderheden zoals de negers, 
onderworpen als ze zijn aan sociale, econo-
mische en politieke ongelijkheid, worden 
gekenmerkt door fysiek-agressieve handelingen 



en gewelddadige sociale reacties. Dit betekent 
bepaald niet dat het convergeren van fysiek-
agressief gedrag en beeldvorming van manne-
lijkheid een functie is van verschil in ras. Veel-
eer bepaalt de wijze waarop de maatschappij 
structureel is geregeld — het in de maatschappij 
geinstitutionaliseerde racisme en de klasse-
hiërarchie — langs welke wegen fysiek-agressief 
gedrag tot uitdrukking komt. 

Beperkingen op vuurwapens en moord 
Een vermindering van de toegankelijkheid tot 
vuurwapens zou kunnen bijdragen tot een 
afname van het aantal moorden. Deze afname 
zou enerzijds het gevolg zijn van het gebruiken 
van minder gevaarlijke wapens en anderzijds 
van het feit dat er zo weinig doodsoorzaken 
aan opzet moeten worden toegeschreven. Er 
zijn verschillende redenen aan te voeren 
waarom te verwachten is dat door vuurwapen-
wetten het vuurwapenbezit vermindert. Beper- 
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	kingen op de aankoop bijvoorbeeld maken het 
moeilijker en duurder om aan een vuurwapen 
te komen. Ook worden door woede of 
dronkenschap geinspireerde pogingen tot 
aanschaffing er door afgeremd. Ook de effecten 
op lange termijn zijn van belang. Daar vuur-
wapenwetten nieuwe aanschaffingen beperken, 
zal door slijtage, verlies, defect raken en in-
beslagneming het totale aantal in omloop 
zijnde wapens op den duur dalen. 
Aangezien ongeveer de helft van het aantal 
tweedehands aankopen via de geregelde detail-
handel loopt, beperken de vuurwapenwetten 
ook langs deze weg het vuurwapenbezit. 
Een iets minder voor de hand liggende factor 
wordt gevormd door het bestaan van beper-
kingen op het dragen van vuurwapens. Niet 
alleen neigt het bezit erdoor te worden 
beperkt, ook het plegen van geweldsmisdrijven 
wordt er door bestreden, omdat preventieve 
interventie, ook al is deze niet direct voor-
geschreven, er wettelijk door wordt mogelijk 
gemaakt. 
Tenslotte is er dan nog de functie die wet-
geving van nature heeft. Geweld is, zoals we al 
zagen, in de subcultuur van geweld een cultu-
reel geliefd wapen voor het overheersen van 
anderen. In de hoofdcultuur wordt geweld 
in de persoonlijke sfeer ongaarne gezien. 



De samenleving is alleen mogelijk op basis van 
orde (Hoebel). Globaal genomen bepaalt deze 
orde de parameters van toelaatbaar gedrag: de 
maatschappelijke normen. De mogelijkheid tot 
maatschaPpelijk verkeer hangt van zo'n 
geordendheid af. Toch is normaal gedrag 
daarom nóg geen automatisme (gelukkig niet). 
Als de intrinsieke beloning voor normaal 
gedrag niet voldoende is om afwijking te voor-
komen, of als de beloning voor 'abnormaal' 
gedrag bijzonder groot is, dan zal 'normaal' 
gedrag moeten worden afgedwongen door het 
toepassenivan sancties. Ten aanzien van zulke 
sancties maakt Durkheim onderscheid tussen 
diffuse repressieve sancties en georganiseerde 
repressieve sancties. Met deze laatste wordt 
gedoeld op de handhaving van de strafwet 
terwijl het bij diffuse repressieve sancties gaat 
om de gemeenschappelijke moraal en de daar-
mede gepaard gaande sociale druk zonder 
geinstitutionaliseerde juridische sancties. Nu 

29 	blijkt dat in de hoofdcultuur geweld in de 
persoonlijke sfeer niet alleen dwars ingaat 
tegen de maatschappelijke normen, maar dat 
dit soort geweld taboe wordt verklaard door 
diffuse repressieve sancties en mogelijk ook 
door georganiseerde repressieve sancties. 
Het gedrag dat vuurwapenwetten trachten uit 
te bannen wordt dus waarschijnlijk ook 
beperkt door diffuse repressieve sancties. Dit 
wil zeggen, dat in de hoofdcultuur de vuur-
wapenwetten waarschijnlijk een versterking 
zullen betekenen van de werking van diffuse 
repressieve sancties tegen geweld in de per-
soonlijke sfeer als wapen om anderen te over-
heersen. Niet alleen dat zulk deviant gedrag 
meer gaat kosten, de vuurwapenwetten doen 
dit 'abnormale' gedrag ook meer opvallen en 
geven meer reliëf aan de diffuse repressieve 
sancties die hetzelfde beogen. 
De betekenis van dit alles is dat vuurwapen-
wetten het meest effect zullen hebben in de 
hoofdcultuur. 

Een empirisch model 
Wij hebben tot dusver het verband tussen vuur-
wapens en misdrijven tegen het leven van de 
theoretische kant bekeken. We vonden in dit 
verband als een factor de extreme dodelijk uit-
werking van een vuurwapen in vergelijking met 



andere wapens. Een andere factor werd gevormd 
door de bijkomende omstandigheden die in hoge 
mate de situatie bepalen waarin de gewelddaad 
wordt gepleegd. Aangezien in de meeste 
gevallen geen bewuste opzet tot doden in het 
spel is, kan worden aangenomen dat wanneer 
er geen vuurwapen voorhanden was geweest 
er geen moord zou zijn gepleegd. Als derde 
factor zagen we de integrale rol van vuurwa-
pen en mes in de subcultuur van geweld zowel 
als een versterking van de mannelijkheid en 
als geliefde wapens bij geweld in de persoon-
lijke sfeer. Ook theoretiseerden we over het 
verband tussen vuurwapenwetten en het vóór- 
komen van moord en geweld. We vonden 
daarbij als een factor de effectieve verminde-
ring van de toegankelijkheid tot vuurwapens 
zowel direct als op langere termijn. Een andere 
factor lag in de wettelijke mogelijkheid tot 
preventief ingrijpen; en als laatste factor 
bespraken we de functie die wetgeving van 

30 	nature heeft. 
We kunnen nu overgaan tot het detailleren van 
een empirisch model waarin de voorgaande 
theoretische beschouwingen tot uitdrukking 
worden gebracht. Daarna zullen we dit model 
nader onderzoeken waarbij we gebruik maken 
van gegevens over het jaar 1976 uit Wital 
Statistics' en de 'Uniform Crime Reports' van 
het Federal Bureau of Investigation. 
Uit het voorgaande blijkt dat wanneer we het 
vóórkomen van moord gaan analyseren, daar-
bij rekening moet worden gehouden met de 
verschillen in de culturele context waarin de 
moord wordt gepleegd. We hebben aan de 
ene kant de subcultuur van geweld waarvan 
het vuurwapen een integraal aspect is, en 
daartegenover staat de hoofdcultuur waarin 
naar alle waarschijnlijkheid geweldpleging 
door middel van vuurwapens wordt tegen-
gegaan door diffuse repressieve sancties in de 
persoonlijk sfeer. 
Aangezien voor het doel dat we voor ogen 
hebben de subcultuur van geweld in toelaat- 
bare mate samenvalt met de niet-blanke 
bevolking, en wel in het bijzonder de zwarte 
bevolking, is het betrekkelijk eenvoudig met 
de verschillen in culturele context rekening 
te houden door slechts een scheiding aan te 
brengen tussen de mate waarin moord voor- 



komt onder blanken en onder niet-blanken*. 
In beide modellen wordt de afhankelijke 
variabele gevormd door het totale aantal 
moorden in de gegeven populatie en niet door 
het totale' aantal moorden waarbij een vuur-
wapen is gebruikt. Dit is noodzakelijk omdat 
de effectiviteit van vuurwapenwetten uit-
eindelijk afhangt van het een of andere ver-
band met het totale aantal moorden en niet 
alleen met die moorden waarbij vuurwapens 
zijn gebruikt. Verder zijn bij de gegevens 
over moorden de gevallen waarin sprake is 
van opzettelijk van het leven beroven en waar-
bij geen rechterlijk vonnis werd geveld, zo 
nauwkeurig mogelijk meegeteld. 
Gelet op de voorgaande theoretische beschou-
wingen kan er geen rechtstreeks significant 
verband bestaan tUssen de aanwezigheid van 
vuurwapenwetten en het vóórkomen van 
moord onder niet-blanken aangezien het 
vuurwapen een integraal aspect vormt van de 

31 	subcultuur van geweld en mag worden aan- 
genomen dat deze wetten geen invloed heb-
ben op het veiórkomen van moord onder 
niet-blanken. Aan de andere kant lijkt echter 
een vuurwapenwet op indirecte wijze bij te 
dragen aan de vermindering van het aantal 
moorden 'onder niet-blanken omdat daardoor 
de toegankelijkheid tot vuurwapens wordt 
beperkt. Voor de grotere blanke cultuur 
moet een enigszins andere redenering worden 
gevolgd. Hier lijkt wel degelijk verband aan-
wezig tussen het bestaan van vuurwapenwet-
ten en het totale aantal moorden onder blan-
ken, omdat hier de georganiseerde repressieve 
sancties en de diffuse repressieve sancties op 

* Er is echter een fadtor die het wat ingewikkelder 
maakt. De subcultuur van geweld is meer verwant 
aan de zwarte minderheidsgroep dan aan enig 
andere. Er zijn helaas geen voldoende gegevens 
beschikbaar om het vóórkomen van moord onder 
negers af te zonderen van het totale vóórkomen van 
moord onder niet-blanken. In plaats van deze ont-
brekende gegevens is het percentage van de niet-
blanke bevóIking dat een niet-zwarte minderheid is, 
als controle-variabele gebruikt in de analyse van 
moord onder niet-blanken. (Zelfs als de gegevens er 
wel waren, zou bij het berekenen van het voorkomen 
van moord in de cate'gorie 'niet-blanken anders dan 
neger' het totale aantal gevallen zeer onstabiel blij-
ken te zijn.) 



effectieve wijze bijdragen aan het tegengaan 
van het ongeremd gebruik van vuurwapens. 
Ook hier zal door de geringere toegankelijk-
heid tot vuurwapens het bestaan van een 
vuurwapenwet bijdragen tot het verminderen 
van het aantal moorden. 
De twee modellen die hier zullen worden 
beschreven houden geen rekening met de 
effectiviteit van vuurwapenwetgeving op lange-
re termijn. Dit zou binnen het bestek van dit 
artikel niet mogelijk zijn. De voorlopige resul-
taten van een longitudinale analyse vormen 
echter een bevestiging van het basismodel dat 
hier wordt beschreven. 

imurwapenwetten 

toegankelijkheid 	 mate waarin moord 
van vuurwapens 	 onder niet-blanken 

voorkornt 
\,k  percentage / 

niet-blanken 

32 	 anders dan negers 

Figuur 1. Model van het voorkomen van moord 
onder niet-blanken in de Verenigde Staten van 
Amerika. 

vuurwapenwetten 

il 	 \\ 
toegankelijkheid 	 mate waarin moord 
van vuurwapens 
toegankelijkheid_______________ 

	blanken 
voorkomt 

Figuur 2. Model van het vóórkomen van moord 
onder blanken in de Verenigde Staten van Amerika. 

In de figuren 1 en 2 worden de modellen 
schematisch weergegeven. De van twee punten 
voorziene pijlen stellen een correlatie-
coëfficiënt voor en de pijlen met één punt 
zijn pad-coëfficiënten of beta-gewichten. 
Voor het doel van deze analyse zijn vuurwapen-
wetten beperkt tot beperkingen op het dragen 
en op het aankopen. Als dus een staat zowel 
het dragen als het aankopen beperkt, wordt 
ten gebruike in de regressievergelijking aan die 
staat een waarde 1,0 toegekend. Als de staat 
geen van beide beperkt, of alleen maar een 
van beide, wordt aan de staat een waarde van 
0,0 toegekend. Dit is de gebruikelijke codeer-
procedure voor het gebruik van dummy- 
variabelen in regressie-analyse. Voor het 



onderzoek van deze empirische modellen 
moest tenslotte een index worden gemaakt 
van de toegankelijkheid van vuurwapens voor 
misdadige i en illegale doeleinden. Voor de 
vijftig staten zijn gegevens beschikbaar over 
een hele reeks van:indices van gewelds- en 
andere misdrijven izoals aanranding, roofover-
val, zware i mishandeling, diefstal met braak, 
diefstal, autodiefstal, ongelukken met vuur-
wapens en moord door middel van vuurwa-
pens. Op voet van de hieronder vermelde rede-
nering werd op deze indices een factor-analyse 
uitgevoerd om zodoende een index van vuur- 
wapentoegankelijkheid te construeren. 
Als het verband tussen 'meer vuurwapens' en 
'meer geveld door middel van vuurwapens' 
een eentonige regelmaat vertoont, dan moet de 
vuurwapentoegankelijkheidsfactor een 
dimensie Zijn die aan deze indices van gewelds-
misdrijveri ten grondslag ligt. We weten bij-
voorbeeldtdat de cijfers betreffende het 

33 	aantal doden onder de bevolking als gevolg 
van ongelukken met vuurwapens bij benade-
ring overeenkomen met het vuurwapenbezit 
in de verschillende kiesregio's (Newton en 
Zimring). Een als we de gegevens uit de 
Uniform Crime Reports van de F.B.I. nagaan, 
krijgen we voor misdrijven tegen het leven en 
zware mishandelirig hetzelfde beeld. 
Zoals we al opmerkten is er bij levensdelicten 
in de meeste gevallen meer sprake van een 
dubbelzinnige gemotiveerdheid dan van be-
wuste opzet tot doden. Zowel bij ongelukken 
met vuurwapens als bij zware mishandeling 
is er geen 'opzet in het spel. Bij zware mishan-
deling lijken de bijkomende omstandigheden 
een grote rol te spelen, precies zoals dat het 
geval is bij gewelddadigheid die de dood ten-
gevolge heeft en in moord resulteert. Bij alle 
andere geweldsindices speelt dubbelzinnige 
gemotiveerdheid duidelijk een rol. We kunnen 
daarom verwachten dat, wanneer we de gege-
vens over de verschillende regio's analyseren, 
ongelukken met vUurwapens, levensdelicten 
en zware mishandeling het sterkst reageren op 
vuurwapen-toegankelijkheid. 
Bij de andere indices, zoals roofoverval, 
kunnen we de gevallen van bewuste opzet 
gebruiken :om de mate van vóórkomen af te 
zonderen van de tóegankelijkheid. Vandaar 

I 	I 



dat, hoewel bij roofovervallen het percentage 
van het gebruik van vuurwapens iets hoger 
ligt dan bij zware mishandeling, de beschik-
baarheid van vuurwapens van regio tot regio 
wel van invloed zal zijn op het percentage 
roofovervallen waarbij van vuurwapens 
gebruik is gemaakt, maar niet op het totale 
vóórkomen van roofovervallen. In het soort 
analyse waarmede we ons hier bezighouden, 
zullen dus de indices van levensdelict met 
gebruik van vuurwapens, zware mishandeling, 
en ongelukken met vuurwapens primair laden 
op de gehypothetiseerde vuurwapentoeganke-
lijkheidsdimensie, terwijl andere indices, zoals 
roofoverval, dat niet doen. De resultaten van 
de Varimax factoroplossing waren precies 
zoals op grond van bovenstaande redenering 
was voorspeld. 
De toegankelijkheidsindex werd berekend 
door aan elk van de vijftig staten factorscores 
voor de vuurwapentoegankelijkheidsdimensie 

34 	toe te kennen. De resultaten van het onder- 
, zoek zijn weergegeven in de figuren 3 en 4. 

residu vuurwapenwetten 

—0,33 / t (niet .*Significant) ,V,74 

toegankelijkheid 
van vuurwapens 

—0,43 

0,131 mate waarin moord 
	  onder niet-blanken 

• 

voorkomt 
percentage /-0,48 
niet-blanken 
anders dan neger 

Figuur 3. Onderzoekresultaten. Moord onder niet-
blanken in de Verenigde Staten van Amerika. 

vuurwapenwetten 

—0,38/ 

toegankel:jkheid 	0,74 
van vuurwapens 	 

residu 

\_019 

mate waarin moord 
onder blanken 
voorkomt 

Figuur 4. Onderzoekresultaten. Moord onder blanken 
in de Verenigde Staten van Amerika. 

In beide toepassingen van het causale model 
blijken de onderzoekresultaten duidelijk de 
theorie te ondersteunen. Zoals te verwachten 
viel, is er geen rechtstreekse padverbinding 
tussen de vuurwapenwetten en het vóórkomen 
van moord onder niet-blanken. Omdat de 



schattingen van de effectiviteit van vuurwapen-
beperking minimale schattingen zijn, berust 
het ontbreken van deze verbinding nog steeds 
voornamélijk op bovenstaande theoretische 
beschouWingen. Het in het oog lopende ver-
schil tussn het model voor niet-blanken en 
dat voor blanken is niettemin opvallend in 

. 	overeenstemming met de theoretische verwach- 
tingen. In beide modellen is er, als we de toe-
gankelijkheid van vuurwapens voor misdadig 
gebruik verminderen, een niet-rechtstreekse 
verbinding tussen vuurwapenwetten en het 
vóórkomen van moord. Dit indirecte effect 
is voor dé blanke cultuur (= 0,28) tweemaal zo 
groot als voor de niet-blanke cultuur (geba-
seerd op minimale schattingen). Ook dit 
behoort tot de verwachtingen. Immers is het 
vuurwapen een integraal aspect van de niet-
blanke cultuur en daarom verloopt het ver-
minderen van de vuurwapentoegankelijkheid 
door vuurwapenwetten in een veel trager 

35 	tempo. In de blanke cultuur is het totale 
effect van de vuurwapenwetten —0,46. (Direct 
—0,19 en indirect —0,28). In de niet-blanke 
cultuur is het totale effect van de vuurwapen-
wetten gelijk aan het indirecte effect ervan 
= —0,13. 
Het verschil tussen de twee culturen wordt 
ook geillustreerd door de residu-padcoëfficiënt 
die voor moord onder niet-blanken veel groter 
is (0,74) dan voor moord onder blanken 
(0,56). 
Inderdaad valt er bij toepassing van het niet-
blanken model een veel grotere residu-pad-
coëfficiënt te verwachten vanwege de gehypo-
thetiseerde integrale rol van fysieke agressie 
en geweld' in de subcultuur van geweld. 
De hier vermelde, betrekkelijk matige pad-
coëfficiënten voor vuurwapenwetten zijn 
minimale schattingen van de effectiviteit van 
die wetten. Het aantal levens dat door beper-
king van moord kan worden gespaard is echter 
toch aanzienlijk. In de blanke cultuur kunnen 
door vuurwapenwetten de geweldsmisdrijven 
met 56% worden verminderd (gemiddeld over 
de vijftig staten). 
Dit betekent een belangrijke vermindering met 
1,9 mensen per 100.000. In de niet-blanke 
cultuur daarentegen leveren vuurwapenwetten 
nauwelijks 2 procent vermindering op, hoewel 



36 

dit toch nog 0,5 per 100.000 betekent. 
Hoewel door vuurwapenwetten in de niet-
blanke cultuur toch nog vele levens kunnen 
worden gespaard, is het nog niet gezegd, dat 
beperking van het vuurwapenbezit het enige 
effectieve middel is om het gebruik van 
geweld in de persoonlijke sfeer tegen te gaan. 
We zouden onze aandacht eens meer moeten 
richten op het verzachten van de sociale en 
economische omstandigheden die aan de 
'subcultuur van geweld' ten grondslag liggen. 



Een voorbeeld van een 
effectief wettelijk voor- 
schrift: wetten die het 
dragen van een helm 
en het veren van groot 
licht overdag voor 
motorrijders verplicht 
stellen* 	, 

Í 

door L.S. Robertson 

Motorrijders zijn veel vaker betrokken bij 
37 	dodelijke 'ongevallen dan men op grond van 

hun aandeel in hei totale aantal afgelegde 
kilometers door het gemotoriseerde verkeer 
of in het 'aantal geregistreerde motorvoertui-
gen zou Mogen verwachten. Bij de benaderin-
gen ter vermindering van letsel aan motor-
rijders behoren wetten die het dragen van een 
helm inÍ die meeste staten van Amerika 
verplicht stellen. Vóór 1967 kenden drie 
staten al dergelijke wetten. Tussen 1967 en 
1969 werden ze nog door zevenendertig 
andere staten ingevoerd in overeenstemming 
met een federale richtlijn voor 'state highway 
safety prOgrams' die inhoudt, dat iedere staat 
een wet moet hebben die het dragen van een 
helm voor motorrijders verplicht stelt ten-
einde in aanmerking te komen voor bepaalde 
fondsen. Behalve Illinois en California hebben 
alle staten nu dergelijke wetten. Hoewel er 
geen federale richtlijnen verschenen zijn om het 
voeren van groot licht overdag door motor-
rijders verplicht té stellen, hebben al dertien 
staten wetten, die tot een dergelijk gebruik 
verplichten, in 1975 ingevoerd. 

* Dit is een verkorte weergave van: An instance of 
effective; legal regulátion: motorcyclist helmet and 
day time headlamp laws. 
In: Law 'and society review, 10e jrg., 1976, blz. 
467-477. 
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Dit onderzoek is opgezet om het effect te 
meten van de wetten die het dragen van een 
helm en het voeren van groot licht overdag 
verplicht stellen. Er is hierbij op gelet in hoe-
verre de wetten worden nagekomen en wat het 
effect is op dodelijke ongevallen. Het onder-
zoek illustreert eveneens het gebruik van 
alternatieve statistische modellen in quasi-
experimentele onderzoeksopzetten. 

Methode 
In september 1975 werd in vier steden door 
waarnemers opgetekend in hoeverre men een 
helm droeg en overdag groot licht voerde. 
Hieronder volgt een overzicht van deze steden 
en van het al dan niet bij hen toepasbaar zijn 
van wetten die ten tijde van de observaties het 
dragen van een helm of het voeren van groot 
licht overdag verplicht stelden. 

Stad en Staat Verplicht 	Verplicht 
dragen van voeren van 
helm 	groot licht 

Atlanta, Georgia 	ja 	ja 
. Baltimore, Maryland 	ja 	nee 
Chicago, Illinois 	nee 	ja 
Los Angeles, California 	nee 	nee 

De observeerders werden naast vijf drukke 
rijwegen in elke stad gepost, doorgaans op 
viaducten over autosnelwegen. Zij moesten het 
aantal rijders tellen, het aantal rijders dat een 
helm droeg, en of er al dan niet groot licht 
gevoerd werd door elke motor die gezien werd 
op de rijweg of de snelweg. In totaal werden 
in elke stad op vier autosnelwegen en op zes 
andere rijwegen motorrijders geobserveerd. Om 
het effect van het dragen van een helm en het 
voeren van groot licht overdag op dodelijke 
ongelukken te kunnen schatten, werd de 
ervaring van staten waar dergelijke wetten in 
werking traden vergeleken met vergelijkbare 
staten die in dezelfde periode geen wettelijke 
verandering kregen. 
In de eerste plaats werden de wetten die in 
iedere staat van de Verenigde Staten van 
Amerika op motorrijders betrekking hebben 
bestudeerd. Aangezien een groot aantal staten 
het dragen van een helm in een korte spanne 
tijds wettelijk verplicht stelde, waren er slechts 



een klein aantal staten gedurende voldoende 
tijd ter vergelijking beschikbaar. 
In de tweede plaats werd het aantal bij 
dodelijke ongevallen betrokken motorrijders 
per 10.00 geregistreerde motorfietsen per 
jaar voor, elke staat berekend voor het jaar 
voorafgaande, het jaar volgend op en het jaar 
waarin het dragen van een helm verplicht werd 
gesteld. Dezelfde berekeningen werden uit-
gevoerd voor de staten die als controlegroep 
dienden. , Bovendien werd rekening gehouden 
met verschillend klimaat tussen de staten om 
variatie in het gebruik van de motor onder 
controle ;te kunnen houden. 
Er waren minder staten waar wettelijke 
regelingen bestonden die het voeren van groot 
licht overdag verplicht stelden en deze wetten 
waren nog maar zó kort tevoren ingevoerd, 
dat er alleen maar gegevens beschikbaar waren 
over een periode iets langer dan een jaar na 
inwerking treden bij twee van de vier staten. 

39 	Toch waren er gegevens beschikbaar over een 
langere periode voorafgaand aan het verplichte 
gebruik, zodat de trends in de staten die 
dergelijke wetten kenden te vergelijken waren 
met trends in de staten, waarmee zij werden 
vergeleken. 

Het aantal gerapporteerde dodelijke ongeval-
len, waarbij motorrijders betrokken waren in 
de staten die het voeren van groot licht over-
dag verplicht gesteld hadden, werd voor elk 
jaar uit de onderzoeksperiode gedeeld door 
de som van dergelijke dodelijke ongevallen in 
die staat en de controlestaat. Hieruit kan men 
zien of er veranderingen optraden na invoering 
van de wetten. De verhoudingen kunnen 
statistisch vergeleken worden teneinde 
comparabiliteit van de staten vóór inwerking 
treden van de wetten te kunnen toetsen, 
evenals het effect van de wetten. 

Resultaten 
Het dragen van e./1 helm. Vrijwel alle rijders 
in Georgia en Maiyland, waar het dragen van 
een helm,wettelijk verplicht is gesteld, droegen 
ook een helm. Hoewel er geen wettelijke 
verplichting bestond, droegen méér dan 60% 
van de rijders in California een helm, maar 
slechts 5% van de rijders in Illinois. 



Het voeren van groot licht. In Georgia en 
Illinois waar het voeren van groot licht 
overdag wettelijk verplicht is gesteld, werd 
groot licht door respectievelijk 87% en 90% 
gebruikt. In California en Maryland, waar het 
voeren van groot licht niet wettelijk was 
geregeld, gebruikten respectievelijk 51% en 
43% groot licht. 
Wettelijke bepalingen voor het dragen van een 
helm en dodelijke ongevallen. In het jaar 
voorafgaande aan het in werking stellen van 
de wet was er geen statistisch significant 
verschil aan te tonen tussen het gemiddelde 
van de staten die de wetten in gingen voeren 
en de controlestaten (t=0.45). Het gemiddelde 
dodelijk ongevalscijfer daalde in de acht staten, 
die het dragen van een helm verplicht gingen 
stellen, van meer dan tien per 10.000 geregis- 
treerde motorfietsen in het jaar voor in 
werking treden tot ongeveer zeven per 10.000 
geregistreerde motorfietsen in het jaar van in 

40 	werking treden en de daaropvolgende jaren. In 
de acht controlestaten, die het dragen van een 
helm niet wettelijk verplicht gingen stellen, 
bleef het gemiddelde dodelijke ongevalscijfer 
ongeveer 10 per 10.000 geregistreerde motor-
fietsen in de bestudeerde periode. Variantie-
analyse van de gegevens toonde aan dat noch 
de effecten van de wetten die het dragen van 
een helm regelden (p.=0.03), noch de effecten 
van het klimaat (de cijfers waren lager in staten 
met lagere temperaturen; p=0.002) zich zouden 
hebben voorgedaan als resultaat van willekeu-
rige fluctuaties in de steekproeven. 
Wettelijke bepalingen voor het voeren van 
groot licht en dodelijke ongevallen. In de 
drie jaren voorafgaande aan de invoering van 
de wetten, vertoonde het aandeel van bij 
dodelijke ongevallen betrokken motorrijders 
in Georgia en Illinois op en neergaande 
patronen, terwijl in New York en North 
Carolina een gestage toename viel te consta-
teren. De verschillen in de tijd waren voor alle 
vier de staten voorafgaande aan de invoering van 
de wetten bijna sterk genoeg om de mate 
(p<0.05) voor verwerping van de hypothese, 
dat het willekeurige fluctuaties waren in de 
steekproeven, te overschrijden. Hiermee wordt 
aangetoond dat, gemiddeld gezien, de staten 
van een twijfelachtige vergelijkbaarheid waren 



voorafgaande aan de invoering van de wetten 
die het voeren van groot licht verplicht 
stelden. In het jaar volgend op de invoering 
van de wetten die het gebruik van groot licht 
overdag verplicht stelden, nam het aantal bij 
dodelijke ongevallen betrokken motorrijders 
in verhouding tot het totaal van dodelijke 
ongevallen af in alle staten die dergelijke 
wetten invoerden. Ook in vergelijking met de 
controlestaten. Bij inachtneming van de vier 
jaars trend (twee jaar voorafgaand aan, het 
jaar van inwerking treden, één jaar erna) en de 
drie jaars trend (twee jaar ervóór, één erna) 
krijgt men het vermoeden, dat de wetten die 
het voeren van groot licht overdag verplicht 
stellen verantwoordelijk zijn voor de afname 
in het jaar na invoering van de wetten. Men 
moet bij het trekken van deze conclusie echter 
wel rekening houden met de mogelijkheid, 
dat de staten die het voeren van groot licht 
overdag invoerden, niet voldoende vergelijk- 

41 	baar waren met de staten ter controle. 

Discussie 
De gegevens over de voor dit onderzoek 
geobserveerde motorrijders tonen aan dat, in 
staten waár het dragen van een helm en het 
voeren van groot licht overdag wettelijk 
verplicht gesteld werden, dit enige jaren later 
meer praktijk is dan in staten waar dergelijke 
wetten niet golden. De staten waar het 
gebruik ván een helm wettelijk verplicht 
gesteld was gaven, gemiddeld genomen, in het 
jaar van en het jaar volgend op inwerking 
treden van deze wetten een afname te zien in 
dodelijke ongevallen waarbij motorrijders 
betrokken waren vergeleken met de controle 
staten die een heel beperkte of helemaal geen 
wetgeving op dit gebied hadden in dezelfde 
periode. Ook bij de staten die het voeren van 
groot licht overdag verplicht gesteld hadden 
valt een dergelijke afname te zien, maar men 
moet in dit geval rekening houden met 
eventuele,onvergelijkbaarheid tussen de staten. 
Wetten die het dragen van een helm verplicht 
stellen voor motorrijders vertegenwoordigen 
een sociale politiek die effectief is gebleken 
om het doel, namelijk het verminderen van 
dodelijke 'ongevallen, te bereiken. Wetten die 
het voeren van groot licht overdag verplicht 



stellen zouden hetzelfde doel kunnen berei-
ken, maar er zijn gegevens van meer staten 
nodig om wat dit betreft een meer definitieve 
conclusie te kunnen trekken. Er zijn betere 
gegevens nodig om de ongevalstypen te 
kunnen specificeren, waarop deze wetten van 
invloed zijn, en de typen die andere tegen-
maatregelen vereisen. 
Tegenstanders van het verplicht stellen van 
het gebruik van een helm hebben gezegd, dat 
het een beroving van door de grondwet 
gegarandeerde rechten is en dat het niet alleen 
ineffectief is, maar ook gevaarlijk. In grote 
meerderheid zijn de wetten in kwestie echter 
door de gerechtshoven constitutioneel ver-
klaard. 
'Klaarblijkelijke' ineffectiviteit die door 
opponenten wordt aangevoerd, zou blijken uit 
vergelijking van trends in een paar staten vóór 
en na inwerking treden van de wetten, zonder 
vergelijking met staten die de wetten niet 

42 

	

	gelijktijdig invoerden, zonder controle over 
factoren als verandering in weertype en zonder 
toetsing van statistische significantie. 

Het bewijs, dat dodelijke ongevallen waar 
motorrijders bij betrokken waren in door-
snee verminderden na verplicht dragen van 
een helm, valt echter niet te ontkennen. 
Ook zeggen sommige opponenten dat er na 
verplichting tot het dragen van een helm een 
toename van nekletsels is opgetreden. 
Aangezien er bij dodelijke ongevallen van 
motorrijders vaak verwondingen zijn op vele 
anatomische plaatsen tegelijk, is het onverde-
digbaar dood toe te schrijven aan letsel op één 
plaats zonder gedetailleerde beschrijving van 
het frequentiepatroon van letsel en dit te 
gebruiken als basis voor publieke discussies. 
In het onderzoek kon de conventionele 
variantie-analyse toegepast worden. Het model, 
gebruikt om mogelijk effect van wetten die 
het voeren van groot licht overdag verplicht 
stellen te testen, kan gebruikt worden als 
gegevens over lange tijd en controlegroepen 
beschikbaar zijn. Zoals hier is opgemerkt is de 
methode gevoelig zowel voor veranderingen 
die een klein effect teweeg brengen, als voor 
mogelijke incomparabiliteit van groepen 
voorafgaande aan de verandering. 



Overheidsmaatregelen 
en de opinie van het 
bedrijfsleven in de 
U.S.A.* 

door R.E.,Lane 

Dit is een Poging Om de reacties te meten van 
het bedrijfsleven op economische voorschrif-
ten onder de New Deal en de Fair Deal en om 
praktischeivoordelen van content-analysis 
voor de overheid aan te tonen. Het is een 
analyse van een elitegroep, die zich zelf ook 
zo ziet. Het beslaat een periode waarin deze 
mensen langzaam aan macht inboetten, na een 
heerschappij van vele jaren. 

43 	In de jaren, '30 heeft de economie zich niet tot 
volle omvang kunnen ontplooien en dit falen 
eiste onvermijdelijk hervormingsmaatregelen. 
Dit had ook zijn weerslag op het leiderschap 
in het bedrijfsleven in het land, dat vervreemdde 
van zijn politieke bondgenoten en gevoelig 
werd voor de dwingende voorschriften van de 
staat. Gevolg van déze gebeurtenissen was een 
reeks maatregelen die het bedrijfsleven onder 
uiterst strenge controle van staatswege bracht, 
die zijn uitwerking had op fabrikanten en op 
diegenen die in de industrie te maken hadden 
met het algemeen belang. Natuurlijk klaagde 
men hierover, doch na enige tijd wees 
onderzoek uit dat de fabrikanten slechts op 
drie belangrijke gebieden beknot werden: 
arbeidsverhoudingen, werktijden en lonen, en 
handelspraktijken. Om deze punten gaat het 
in dit artikel. In deze opzet is het geheel van 
respons, wrijving en aanpassing een dankbaar 
onderzoeksgebied, niet alleen, of in de eerste 
plaats, uit historisch oogpunt, maar eerder als 
leidraad Voor toekomstig beleid. De gebruikte 
methode is'een . content-analysis van bewerin- 

* Dit is een verkorte weergave van: Government 
regulation and the business mind. 
In: American Sociologieal Review, 16e jrg., nr. 2, 
1951, blz. 163-173. 



gen en resultaten uit 'Connecticut Industry', 
het blad van de Manufacturers Association 
van Connecticut van de jaren 1934-1940 en 
1946-1948. 

Het patroon van attitudes 
De verhoudingen worden in een tabel weer-
gegeven die loopt van gunstig via neutraal 
naar ongunstig. Enkele conclusies in een 
verkorte vorm: 
1) Controle op de arbeidsverhoudingen werd 
beoordeeld als het meest ongunstig. Men zag 
dit als de meest directe aanval van de New 
Deal op het bedrijfsleven. 
2) Het tweede in rang ongunstig beoordeelde 
thema was controle in het algemeen, zonder 
verwijzing naar specifieke maatregelen. 
3) Controle op lonen en werktijden (Fair 
Labor Standards Act) was meer uitgebreid dan 
intensief. 
4) Bij een vergelijking van handelsbeperkingen 

44 	en arbeidsbeperking (resultaat van de Fair 
Trade Act) was de algemene discussie vijandiger 
dan de discussie over bepaalde maatregelen. De 
ambivalentie van de ondernemers veroorzaakte 
een innerlijk mentaal conflict. 
5) Discussie over de anti-trustwetten toont aan 
dat men de ideologie van de monopolie-zaak 
algemeen accepteert — men kan blijkbaar meer 
liberale ideeën aanvaarden. 

De punten van kritiek 
Van belang is om bij attitudes niet alleen te 
peilen 'goed en slecht' of 'gunstig en ongunstig', 
het gaat om diepere achtergronden. De vraag is 
waarom de ondernemers kritiek hebben op 
beperkende maatregelen. Deze antwoorden 
zijn grofweg in drie categorieën te splitsen, 
nl. 1) Verlies voor de ondernemers (dit kan 
zijn verlies van vrijheid en macht, van zeker-
heid, financieel, of verlies van gelijkheid ten 
opzichte van andere groepen, politiek dus). 
2) Slecht voor het algemeen belang — het 
voorgestelde doel wordt niet bereikt, slecht 
voor de consument, beperkt de welvaart van 
de werknemers. 3) Veroorzaakt een gebrekkig 
beheer, 'slecht personeel', 'bureaucratie'. 
Kortweg: 1) is slecht voor ons, 2) is slecht 
voor de anderen en 3) is een slecht resultaat. 
1) Verlies was het meest omvangrijk, 50%, 



2) slecht voor het algemeen belang was 35% 
en 3) de aanval op de werkwijze van de 
regering haalde 15%. 
De punten van individuele kritiek tonen aan 
dat de ondernemers zich vooral de eigenzinnig-
heid van de regering bij de invoering van de 
maatregel aantrekken. In de ogen van onder-
nemers veroorzaken dergelijke maatregelen 
altijd vervVarring, omdat ze ingrijpen in een 
marktproées dat, enkele uitzonderingen 
daargelaten, beter werkt dan regulering. 
Bovendien zal overheidscontrole altijd gevol-
gen hebben die men niet heeft voorzien en dus 
een mogelijk tegengesteld effect hebben. Een 
loonstop zal altijd juist de groep die men 
beoogde te helpen treffen door werkloosheid; 
de National Labor Relations Act levert de 
arbeiders over aan dictatoriale bazen, de 
antitrustpolitiek treft in feite de kleine man. 
Het is gevaarlijk om in onze samenleving, die 
gebaseerd is op overeenstemming, de doel- 

45 	stellingen die gemeenschappelijk bepaald zijn 
op het spel te zetten en te onderwerpen aan 
overheidscontrole — de ondernemers zullen 
verklaren dat het doel niet bereikt zal worden, 
daarom zeggen zij vaak: 'Strijdig met het 
algemeen belang'. Bijna even belangrijk is in 
het totaalbeeld hei idee van dwang (18%), het 
ontnemen 'van rechten, de schending van de 
grondwet, het beknotten van de vrijheid van 
de ondernemers. In 1935,1936 en 1937 
beschouwt men de Wagner Act en overheids-
controle in het algemeen niet in overeen-
stemming met de grondwet, en vindt men het 
idee 'dat doe je niet' acceptabel — later wordt 
het meer een zaak van moraal en beroept men 
zich niet meer op de wet, maar op het demo-
cratisch gevoel, dat gekwetst is. Wanneer 
ondernemers maatregelen beschouwen als 
dwang, wil dat zeggen dat hun eigen morele 
grenzen verschillen van die, welke de wet stelt. 
De mate van dwang geeft de 'cultural distance' 
aan tussen de wettelijke norm en het zedelijk 
gevoel van de ondernemer. Het financiële 
punt is hoeveel de ondernemer betaalt aan de 
beperkende maatregelen. In het geheel van 
specifieke maatregelen voelen de ondernemers 
zich door de National Labor Relations Act 
niet financieel voor' hogere lasten geplaatst. Het 
verlies is niet in de eerste plaats materieel, het 



is een minder invloed hebben op de gang van 
zaken en het gevoel dat de juiste orde ver-
stoord is, hetgeen de ondernemers kwetst. 

De teruggang van kritische opmerkingen 
De wijziging in de verhouding tussen ongunsti-
ge, neutrale en gunstige kritiek over alle 
maatregelen toont een duidelijke en tamelijk 
uniforme neerwaartse tendens van de piek 
van de ontevredenheid in 1935 (88% ongun-
stig) tot een minimum (48% ongunstig) in 
1948. Een nog duidelijker beeld van de 
aanpassing geeft de kritiek op vier speciale 
maatregelen die in de periode die wij analyse-
ren werden uitgevoerd. Het gaat om de 
National Labor Relations Act, de Fair Labor 
Standards Act, de Robinson Patman Act en 
de Fair Trade Act. Het percentage van totale 
kritiek op deze vier onderscheiden onderdelen 
afgezet tegenover het aantal jaren, laat duide-
lijk voor alle vier een verlaging van de kritiek 

46 	zien. 

Het veranderende patroon van de kritiek 
Hoewel de kritiek in zijn totaliteit in de loop 
van de jaren verminderd is en de toon minder 
scherp, zijn niet alle punten van kritiek in 
dezelfde mate verminderd. Drie punten van 
kritiek worden minder belangrijk: 'slecht 
personeel', 'bureaucratie en slecht beheer' en 
'politiek en bevooroordeeldheid'. Deze pun-
ten hebben betrekking op de overheid, de 
wetgevers en de bestuurders. Misschien duidt 
het op een toenadering tussen overheid en 
bedrijfsleven, een grotere bereidheid van de 
kant van het bedrijfsleven om de methoden 
en personeel te aanvaarden, die overal ter 
wereld zo kenmerkend zijn voor de overheid. 
Misschien is het bedrijfsleven tot het inzicht 
gekomen, onbewust wellicht, dat administra-
tieve formules niet onveranderlijk vast liggen, 
dat het mogelijk is goede vakmensen te 
selecteren op een wijze zoals men ambtenaren 
selecteert. 
Twee punten van kritiek schijnen belangrijker 
te worden: het punt van de onzekerheid, en 
het punt van de verwarring. Het argument dat 
overheidsingrijpen onzekerheid veroorzaakt 
werd sterker na de oorlog, toen er ten opzichte 
van bijna alles, vooral t.a.v. prijzen, grote 



onzekerheid heerste. De belangrijkste van 
deze twee is echter de verwarring; hierbij is 
een duidelijkere relatieve toename te zien. 

Het patroOn van instemming 
Hoewel slechts 9,1% van alle opmerkingen 
over overheidsingrijpen instemmend was, is 
het toch interessant te bekijken welke thema's 
men van belang achtte. Drie categorieën 
werden geselecteerd: 
1) Noodzakelijk — d.i. in het algemeen belang, 
hoewel niet noodzakelijkerwijze in het belang 
van het bedrijfsleven, een soort van berustend 
accepteren vaak omdat een marginale groep 
ondernemers dit nodig gemaakt had. 
2) Goed voor het bedrijfsleven — een goed-
keuring van de maatregel op basis van voordeel 
voor de ondernemers. 
3) Doelmatig — opmerkingen over de methode 
van het opleggen van beperkingen en de 
manier waariT dit was gebeurd, zelfs bij een 

47 	onaangename maatregel. 
Het geheel van gunstige opmerkingen duidt 
erop dat als ondernemers overheidsingrijpen 
goedkeuren, het meestal gaat in termen, die 
eerder uiting geven aan een bezig zijn met het 
algemeen belang, dan met eigen belang, hoe-
wel dat een goed tweede punt is. Aan de 
andere kant is het ontbreken van belangrijke 
verwijzingen naar efficiency bij de overheid 
een indicatie voor de geringschatting die het 
bedrijfsleven doorgaans heeft voor overheids-
maatregelen. 

Het veranderende patroon van instemming 
Over het geheel genomen is er geen ontwikke-
ling te zien in de richting van gunstige op-
merkingen over het overheidsingrijpen — zelfs 
niet iets dat lijkt op: 'Jammer, maar nood-
zakelijk'. Toch toont het aantal neutrale 
opmerkingen iets van een verandering op 
lange termijn en is ei een stijgende lijn te zien. 

De beleidsimplicaties 
Pas sinds kort besteedt de wetenschap aan-
dacht aan de ideologische en culturele ken-
merken van overheidsingrijpen, met name 
waar het de arbeidsverhoudingen betreft en de 
leiding over etnische groepen. Het is ook van 
belang om een dergelijke studie te maken bij 



het bedrijfsleven. De gevolgde methodes 
kunnen bijdragen tot een verbetering van de 
overheidscontrole en een vermindering van de 
wrijving tussen het bedrijfsleven en de over-
heid. Het is belangrijk de volgende punten van 
kritiek van de ondernemers in het oog te 
houden: verlies en beperking van macht t.o.v. 
een economische invloed van de overheid, 
van de vrijheid je zaken te regelen naar eigen 
inzicht, van gelijkheid aan andere sociale 
groepen, van geld of de kans om geld te 
verdienen, van zekerheid en veiligheid in je 
eigen omgeving, die niet door de overheid 
controleerbaar is. 

Content-Analysis 
Deze techniek zou door de overheid gebruikt 
kunnen worden om de snelheid te peilen van 
de verandering in vijandige kritiek. Immers 
zowel bij de National Labor Relations Act 
als bij de Fair Labor Standards Act was er in 

48 het tweede jaar een teruggang in vijandige 
kritiek met 50% — terwijl de reacties op de 
Robinson Patman Act en de Fair Trade Act 
constant bleven in het tweede jaar. 

Ondernemersfederaties en 'vrienden' van het 
bedrijfsleven 
De overheid moet alert zijn op twee punten 
die iets kunnen vertellen over de kansen om 
de gecontroleerde groep over te halen. In de 
eerste plaats zal het verschijnen van vage kri-
tiek in de vakbladen van de ondernemers 
tonen dat de ondernemersfederaties op weg 
zijn van een oriënterend standpunt naar een 
vorm van technische voorlichting. Dit is van 
belang zowel voor de overheid als voor de 
individuele ondernemer. In de tweede plaats 
kan er een toename in gunstige reacties zijn, 
die erop duidt dat voorstanders van beperken-
de maatregelen het klimaat geschikt vinden 
om voorzichtig hun goedkeuring te uiten. 
Hiermee is de weg vrij voor de overheid om 
deze 'vrienden' te gebruiken om anderen te 
overreden, iets dat zij, als ondernemers, beter 
zullen kunnen doen. Tenslotte blijkt uit deze 
onderzoeksresultaten dat een negatieve kritiek 
van het bedrijfsleven niet cumulatief is en 
dat de samenleving niet bevreesd hoeft te zijn 
voor een onverzoenlijke houding van de zijde 
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van de ondernemers. Het is mogelijk om bij in 
te voeren hervormingen toch overeenstemming 
te bereiken. 



De opheffing van de 
rassenscheiding in het 
openbaar onderwijs en 
de wet* 

door C.U. Smith 

I. In een maatschappij die voorgeeft demo-
cratisch te zijn, is het openbaar onderwijs van 
groot belang. Helaas is dit onderwijs in de 
Verenigde Staten echter vaak een bastion 
gebleken van provincialisme.  en rassenscheiding. 
Ondanks het feit dat er al sinds een eeuw wet-
geving bestaat waarbij rassendiscriminatie 
verboden wordt, wil dit nog niet zeggen dat in 
de praktijk deze wetten ook altijd werden 

50 	nagekomen. 
In de zestiger jaren van de vorige eeuw, een 
periode die wel wordt aangeduid als de tijd 
van de `Reconstruction', kenden bijvoorbeeld 
twee zuidelijke staten een grondwet waarin 
rassenscheiding op scholen verboden was. Voor-
al in New Orleans was het openbaar onderwijs 
toen in aanzienlijke mate gedesegregeerd. Dit 
succes werd veroorzaakt door dezelfde 
factoren die tegenwoordig de opheffing van 
de rassenscheiding mogelijk maken, zoals een 
grondwettelijk mandaat daartoe, een vast-
besloten en toegewijd openbaar bestuur dat 
alle mogelijkheden die de wet bood uitbuitte, 
actieve negerleiders en politieke participatie. 
Het geloof in de effectiviteit van de wet als 
veranderingsmechanisme van gedrag en 
attituden was toen zonder meer duidelijk. 
II. In de kwart eeuw na de periode van de 
`Reconstniction' verslechterde de sociaal-
economische positie van de negers in het 
zuiden echter snel. De wetten waarin rassen-
scheiding was verboden, werden door het 
Supreme Court ongrondwettig verklaard. Zij 
werden spoedig vervangen door wetten die de 

* Dit is een verkorte weergave van: Public School 
Desegregation and the Law. 
In: Social Forces, 54e jrg., nr. 2, 1976, blz. 317-327. 



rassenscheiding ten aanzien van werkelijk alle 
aspecten van het leven in de zuidelijke staten 
institutionaliseerden. In deze voor de negers 
zo uitzichtsloze situatie gaf het Supreme 
Court in de zaak Plessy tegen Ferguson in 
1896 de markante 'gescheiden-maar-gelijk' 
beslissing, waarmee het systeem van de rassen-
scheiding in het openbaar onderwijs werd 
bevestigd. Pas in 1954 ging het Supreme 
Court in de zaak Brown om. Het was hierin 
van mening dat het niet kon volstaan met een 
vergelijking van concrete factoren, zoals 
gebouwen, leerprogramma's en kwaliteit van 
het onderwijzend personeel, maar dat het de 
effecten van de rassenscheiding zelf op het 
openbaar ónderwijs in zijn oordeelsvorming 
moest betrekken. Het gaf als zijn oordeel dat 
de rassenscheiding de kinderen van minder-
heidsgroeperingen gelijke onderwijskansen 
ontneemt en op hen een ongunstig effect 
heeft. Dit effect wordt nog versterkt als de 

	

51 	wet de segregatie sanctioneert. Van gelijke 
bescherming door de wet zoals in het 
Veertiende Amendement gegarandeerd wordt, 
is in deze Situatie geen sprake, aldus het 
Supreme Court. 
De rassenscheiding in het openbaar onderwijs 
was door deze uitspraak dus duidelijk 
on(grond)wettig verklaard. In het zuiden werd 
de uitvoering van het vonnis echter op alle 
mogelijke manieren tegengewerkt. De rechter 
was niet in staat de opheffing van de rassen-
scheiding te effectueren, en de uitvoerende 
macht schoot tekort in het doen gehoorzamen 
van de wet. Maar Ondanks tegenwerking en 
mislukkingen was er tien jaar na het vonnis in 

	

• 	d,e zaak 13rown een vooruitgang merkbaar in 
het desegregatie-proces, voornamelijk ten 
gevolge van deze rechterlijke beslissing, en 
deels door de overheidsbemoeienis en de druk 
die door de zwarten werd uitgeoefend. 
III. Zo werd in 1964 de meest verstrekkende 
en veelomvattende wetgeving op het gebied 
van de burgerlijke 'grondrechten aangenomen 
sinds het tijdperk van de `Reconstruction', 
namelijk de Civil Rights Act. 
Ten gevolge van de uitspraak in de zaak Brown, 
de totstandkoming van de Civil Rights Act en 
de toepassing van 'de sancties ervan, alsook 
door de voortdurende pressie van de zwarten 



en het voeren van processen, nam de desegre-
gatie in de zuidelijke staten in de periode 
tussen 1964 en 1969 merkbaar toe. Deze 
versnelling in de ontwikkelingen stond ook 
in verband met een opdracht van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn, 
namelijk dat de plannen voor een algehele 
desegregatie in het schooljaar 1969-70 volle-
dig gerealiseerd dienden te zijn. 
Maar in 1969, in het begin van de regerings-
periode van Nixon, werd het proces aanmer-
kelijk vertraagd door een gewijzigd beleid. 
Nixon was gekant tegen het systeem van 
`bussing' als middel om tot een evenredige 
verdeling van de rassen over de scholen te 
komen. Het Supreme Court bevestigde echter 
de legaliteit van dit systeem. 
Ondanks alle tegenwerking was er in 1972 
toch verrassend veel bereikt op het gebied 
van desegregatie in het diepe zuiden. In de elf 
zuidelijke staten was toen slechts 8,7 procent 

52 	van de zwarte leerlingen ingeschreven bij 
scholen waarvan alleen leerlingen uit 
minderheidsgroeperingen deel uitmaakten. 
Dit is een sterk bewijs dat de wet gebruikt 
kan worden om gedrag te veranderen. 
IV. Omdat er voor het voortgezet en hoger 
openbaar onderwijs minder aandacht bestond, 
zette de opheffing van de rassenscheiding 
daar minder sterk door. De minister van 
Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn stelde 
begin 1970 vast dat een aantal staten nog 
steeds werkten met hoger onderwijssystemen 
die niet gedesegregeerd waren. De minister 
verzocht toen elke staat om binnen 120 
dagen met een plan te komen voor desegre-
gatie bij het hoger onderwijs. Mar nog in 
1973 waren er staten waarin dit verzoek werd 
genegeerd. 
Eind 1970 werd de minister via een 'class 
action'-procedure voor de rechter gedaagd, 
omdat hij er niet is was geslaagd Titel VI van 
de Civil Rights Act te realiseren. De rechter 
bepaalde dat de minister zijn wettelijke ver-
plichtingen inderdaad niet was nagekomen. Na 
behandeling van de zaak in hoger beroep 
waren alle partijen het met de rechter eens dat 
de staten die nog rassenscheiding in het hoger 
onderwijs kenden vóór juni 1974 met uit-
gewerkte desegregatieplannen moesten komen. 



De staten Werden zodoende gedwongen in 
actie te komen via de ongewone procedure 
van de indiening van een klacht tegen de 
Federale Regering .zelf. 
Eind 1974 was de opheffing van de rassenschei-
ding in het hoger cinderwijs in vele staten een 
feit. Kennelijk moesten zowel bij het lager als 
het hoger onderwijs dezelfde krachten werk-
zaam zijn 'om de desegregatie te bewerk- . 
stelligen, namelijk: een wet, druk, leiderschap 
en wetshandhaving. 
V. In 1966 verkondigde William Graham 
Sumner een theorie die van grote invloed is 
geweest op het denken over de mogelijkheden 
om door Middel vn een rechtsgeding, vonnis 
of wetgeving geïnstitutionaliseerd gedrag en 
attituden te wijzigen, namelijk de gedachte 
dat regulering van overheidswege niet bij 
machte is om vaste gedragspatronen te ver-
anderen.. Wetgeving die indruist tegen de 
gewoonten is gedoemd ineffectief te blijven. 

53 	Deze doctrine vanSumner werd (en wordt) 
vaak gehanteerd als verdediging van een 
laisser faire houding ten opzichte van bijna 
alle aspecten van het leven in Amerika, en 
vooral ten aanzien van het menselijk gedrag 
en de rassenverhoudingen. 
Zo stelde het Supreme Court van de Verenigde 
Staten in 1896 in de zaak Plessy tegen 
Ferguson dat wetgeving niet in staat is om 
rassen gelijkwaardig te maken, als het ene ras 
nu eenmaal sociaal inferieur is aan het andere. 
Vijftig jáar nadat Sumner zijn theorie had 
ontwikkeld, werd deze evolutionaire en 
naturalistische fildsofie door de president van 
het Supreme Court van Florida opnieuw 
verkondigd, toen deze stelde dat segregatie de 
onveranderlijke wét van het dierenrijk is. 
Rechtsgedingen, rechterlijke vonnissen en 
interpret aties, als ook wetgeving hebben 
echter steil( bewijsmateriaal opgeleverd dat 
zeden, vanouds bestaande gedragspatronen en 
zelfs traditionele attituden veranderd kunnen 
worden i— zij het Met grote krachtsinspan-
ning — dor middel van een bewust gekozen 
en toegepast overheidsbeleid. 
Zo stelde bijvoorbeeld Jack Greenberg, gedu-
rende lange tijd advokaat bij het NAACP 
Legal Défense Fund, dat de wet onmiskenbaar 
vaak een geschikt en effectief middel is om 



gedrag te reguleren. Bovendien kunnen wetten 
niet alleen normen stellen, maar ook de vor-
ming van gedrag conform de wet mogelijk 
maken. Greenberg verkondigde de stelling dat 
de wet vaak de verhoudingen tussen de 
rassen kan veranderen, dat de wet soms 
onontbeerlijk is geweest om deze veranderin- 
gen tot stand te brengen, en dat de wet in feite 
deze veranderingen teweeg heeft gebracht, en 
zelfs op spectaculaire wijze. 
Morroe Berger benadrukt nog sterker de 
mogelijkheden van de wet als effectieve 
kracht om rassenrelaties te veranderen, zij het 
dat hij het eens is met Greenberg, Archibald 
Cox en anderen dat de wet alléén slechts 
beperkte mogelijkheden heeft. Zo meent hij dat 
de vooruitgang die de zwarten hebben geboekt 
een zekere ondersteuning veronderstelde door 
de gemeenschap, of tenminste tolerantie ten 
opzichte van de beschermende activiteiten 
door de overheid. Hij waarschuwt bovendien 

54 	dat de wet gezien de gebeurtenissen wel een 
direct gunstig effect kan hebben, maar dat dit 
resultaat daarna langzaam weer afneemt. Om 
de mogelijkheden van de wet ten volle te 
verwerkelijken, is het nodig dat men voort-
durend de rechten blijft uitoefenen die de wet 
geeft, en dat er een constante druk wordt 
uitgeoefend op de handhaving ervan. 
Meer recentelijk gaf Archibald Cox commen-
taar op het gebruik en de effectiviteit van het 
rechtsgeding voor de vorming van menselijk 
gedrag. Hij stelde dat de wet veranderde om 
tegemoet te komen aan de behoeften van de 
mensen. De advokaten van de Civil Rights 
Movement toonden aan dat een rechtsgeding 
gebruikt kon worden als effectief vervangings-
middel voor de traditionele wijzen van 
politieke actie door groepen die over weinig 
economische en conventionele politieke 
macht beschikken. De rechters werden zodoen-
de de beschermers van waarden die toen elders 
binnen de overheid niet adequaat behartigd 

i werden. 
De combinatie van procesvoering, rechterlijke 
vonnissen, wetgeving, voortdurende druk en 
wetshandhaving zijn de laatste twintig jaar 
samengegaan om opheffing van de rassen-
scheiding bij het openbaar onderwijs in toe-
nemende mate te realiseren. Ondanks verwar- 
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ring en weifelachtig optreden bij de uitvoeren-
de macht, gaan meer en meer zwarte en blanke 
kinderen naar dezelfde scholen. 
Twintig jaar is een vrij korte tijd om een 
systeem van rassenscheiding dat ruim 100 jaar 
oud is te ontmantelen. Een voortdurende 
gebruikmaking van de wet zou in de voorzien-
bare toekóinst ertoe kunnen bijdragen dat een 
nieuwe móraliteit wordt gecreëerd, waarin de 
opheffing'van de rassenscheiding op de scholen 
wordt ondersteund, welke van zo essentieel 
belang is voor de fundering van de Amerikaan-
se Democratie en de realisering van het 
Amerikaanse Ideaal. 



Veld-experimenten in 
socio-juridisch 
onderzoek* 

door R.D. Schwartz 

De noodzaak van socio-juridisch onderzoek is 
herhaaldelijk benadrukt. Om van het recht 
een effectiever beleidsinstrument te maken, 
zo luidt de redenering, is het noodzakelijk om 
te begrijpen waarom het zich ontwikkelt, 
welke vorm het aanneemt en vooral wat de 
consequenties van dat recht zijn. 
Toch is er, om onduidelijke redenen, grote 
aarzeling om met zulk onderzoek te beginnen. 
Sociale wetenschappers praten onder elkaar 
over de vijandige ontvangst door juristen van 

56 	hun onderzoeken en juristen schudden hun 
hoofd over de onbelangrijke resultaten dat het 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek schijnt af 
te leveren. 
Ons probleem, zoals ik het zie, is het onder-
zoeken van manieren waarop we het aanbod 
van wetenschappelijk valide en juridisch 
relevant empirisch onderzoek kunnen vergro-
ten. 
Mij lijkt het dat er drie manieren zijn die er 
uiteindelijk toe kunnen leiden dat de sociale 
wetenschappen juridisch relevante resultaten 
gaan afleveren. Ten eerste kan men het aan-
tal beleids-alternatieven t.b.v. juridische staf-
functionarissen uitbreiden. Ten tweede kan 
men proberen beslissingen te verklaren die een 
keus tussen beleids-alternatieven inhouden. 
Ten derde kan men de gevolgen onderzoeken 
van elk van deze alternatieven, aan de hand 
van enkele nader gespecificeerde criteria. 
Welke vormen van onderzoek nu zijn het 
meest geschikt om dit laatste punt te onder-
zoeken? Onze methoden zouden ons, voor 
zover mogelijk, de meest preciese informatie 

* Dit is een verkorte weergave van: Field experimen-
tation in sociolegal research. 
In: Journal of Legal Education, 13e jrg., 1960/1961, 
blz. 401-410. 



moeten geven over het grootst mogelijke aan-
tal relevante gevolgen, met de miniemste 
verstoring van de bestaande sociale orde en 
daarbij onze kennis over mens en maatschappij 
zoveel mogelijk vergroten. 
Ik geloof dat 'veld-experimenten' — i.t.t. case-
studies, survey-onderzoek en laboratorium-
experimenten — de grootste belofte inhouden 
om aan deze criteria te voldoen. Met 'veld-
experiment' bedoel ik de onder controle staan-
de introdnctie van stimuli in situaties die tot 
dan toe vrij waren van experimentele aanzet-
ten, onder omstandigheden waarin de onder-
scheidene effecten van die stimuli accuraat 
gemeten kunnen worden. 

Omdat ik geloof dat het veld-experiment een 
onderzoeks-methode is die de grootste belofte 
inhoudt om meer over de gevolgen van het 
recht te weten te komen, zal ik deze methode 
in het hierna volgende verdedigen aan de hand 

57 	van een voorbeeld. 
Het betreft een onderzoek dat ik samen met 
Jerome H. Skolnick op dit moment uitvoer, 
en wel naar de factoren die bijdragen aan het 
zich houden van het individu aan de belasting-
wetten. Wat voor soort onderzoek is hiertoe 
geschikt?' 
Laten we l  beginnen met wat impressionistische 
methoden, vervolgens overstappen naar survey-
onderzoek en tenslotte enkele experimentele 
methoden onderzoeken. 
Allereerst kunnen we onze eigen motieven 
onderzoeken, waarom wij de inkomsten-
belasting 'niet ontduiken. Dit zou enkele in-
teressante hypothesen kunnen opleveren. Maar 
wij als groep ontduiken waarschijnlijk te 
infrequent belasting om het hele gebied tus-
sen 'volledig belasting ontduiken' en 'volledig 
aan de belasting-plicht voldoen', te kunnen 
onderzoeken. 
Om dat probleem te ontwijken, kunnen we 
belastingontduikers proberen te interviewen. 
De gemakkelijkste manier om dat te doen is 
veroordeelde belasting-ontduikers in de 
gevangenis op te zoeken. Maar de vraag is of 
deze groep ontduikers representatief is voor 
de totale:groep ontduikers. Maakt het feit 
dat ze gekakt zijn ze misschien minder ont-
vankelijk voor het dreigen met sancties, zijn 



ze slecht geadviseerd, of behoren ze tot de 
onderwereld? Als deze groep inderdaad af-
wijkt van de totale groep, zou dat kunnen 
leiden tot foute conclusies over het gedrag van 
de gemiddelde, niet-gepakte belasting-betaler 
en dus tot foute beleids-aanbevelingen. 
We zouden de totale belasting-betalende 
bevolking kunnen ondervragen. Dat echter 
zou ernorme kosten met zich meebrengen 
plus een hoop werk. Waarbij het maar de 
vraag is of diegenen die het vragen-formulier 
terugsturen of die zich bereid verklaren tot 
een interview, wel een representatieve steek- 
proef voor de totale populatie vormen. 
Er bestaan echter wel methoden om een 
representatieve steekproef te krijgen. Men zou 
kunnen beginnen met het verkrijgen van een 
willekeurige of zelfs een 100% steekproef uit 
een deel van de bevolking dat uitermate 
bereid zal zijn met te werken aan een enquête, 
zoals b.v. een beroeps-organisatie als de 

58 	Amerikaanse Sociologische Associatie. Als we 
meerdere van dat soort organisaties kunnen 
vinden, zouden we niet een a-selecte steek-
proef hebben, maar zouden we wel weten wat 
het selecte er van was. Als we aannemen dat 
we een correcte steekproef hebben verkregen, 
wat dan? We komen weer in de problemen, 
zoals boven geschetst, wat het verzamelen van 
de gegevens betreft. Maar er bestaan instrumen-
ten om de validiteit van de verkregen gegevens 
vast te stellen, zoals het uitvoeren van een 
aantal interne consistentie testen. Er zijn in dit 
opzicht echter moeilijkere problemen, zoals het 
vergelijken van datgene dat de ondervraagde 
zegt aan belasting betaald te hebben met wat 
hij de facto betaald heeft. Nog ingewikkelder 
wordt het om te onderzoeken wat de onder-
vraagde diende te betalen, en wat hij zei dat hij 
diende te betalen. Deze problemen zijn hier 
besproken om enig idee te geven van de 
moeilijkheden die survey-onderzoek met zich 
meebrengt. Gezien de genoemde problemen 
zou er waarschijnlijk een residu van betwijfel-
bare informatie resteren, dat misschien beter 
is dan alles dat we nu beschikbaar hebben, 
maar dat in het geheel niet voldoet aan de 
gewenste wetenschappelijke accuratesse. 
Maar gesteld dat nauwkeurige gegevens ver- 
kregen kunnen worden, dan zou het probleem 



van de analyse ervan opdoemen. Want survey-
onderzoek van dit soort vereist een vergelijking 
van ontduikers met niet-ontduikers, i.c. een 
vergelijking van talloze karakteristieken. De 
grootste moeilijkheid bij zo'n analyse ligt in 
het isoleren van het effect van iedere, wille-
keurig welke, gegeven onafhankelijke variabele. 
Het is niet voldoende om aan te tonen dat een 
bijzondere variabele, zoals de opleidIng die een 
persoon genoten heeft, gecorreleerd is met 
ontduiking. 
Deze relatie zou daarom al kunnen bestaan 
omdat de genoten opleiding gecorreleerd is 
aan het inkomen, hetgeen weer gecorreleerd 
kan zijn aan de ontduiking. 
Een andere moeilijkheid is dat het onmogelijk 
is alle relevante factoren te ontdekken. Zelfs 
met bekende relevante factoren vereist een 
gelijktijdige statistische controle extreem grote 
steekproeven. 
Resteert nog het probleem van statistische 
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mee brengt. Significantie-testen kunnen, zoals 
al eerder is vastgesteld, alleen gebruikt worden 
in experimentele situaties, waarbij het moge-
lijk is de experimentele groep te vergelijken 
met de controle-groep. De bedoeling is dan 
om de waarschijnlijkheid vast te stellen dat 
verschillen tussen beide groepen niet het 
resultaat zijn van hun selectie uit het univer-
sum. Aangezien bij survey-onderzoek de beide 
groepen juist niet willekeurig geselecteerd 
worden, is het zeer de vraag of de significantie-
testen erop toegepast mogen worden. Het 
enige dat we van survey-onderzoek kunnen 
verwachten zijn interessante, maar niet 
geverifieerde hypothesen. Als basis voor 
predictie zijn survey-onderzoeken echter niet 
bruikbaar. 
Er is nochthans een andere mogelijkheid. Stel 
dat we experimenteel het relatieve effect van 
dreigementen en prikkelingen op het zich 
houden aan zijn verplichting tot het betalen 
van belasting wilden vaststellen. Dit zou voor-
namelijk drie dingen vereisen: ten eerste, een 
valide maat om de mate van het zich houden 
aan zijn verplichting vast te stellen; ten tweede, 
een manier om meetbare hoeveelheden dreiging 
of prikkeling te geven (of niet te geven) aan de 
individuele belasting-betaler en ten derde, 



voorwaarden waaronder veranderingen in het 
zich houden aan zijn belastingverplichting niet 
kan worden toegeschreven aan andere factoren 
dan de directe of indirecte werking van de 
onafhankelijke variabele. Deze voorwaarden 
kunnen, naar ik meen, het best vervuld worden 
bij het doen van onder controle staande 
experimenten. Dit betekent minimaal dat de 
onafhankelijke variabele toegepast moet wor-
den op willekeurig-geselecteerde individuen en 
onthouden moet worden aan eveneens wille-
keurig geselecteerde individuen. 
Met medewerking van de overheid zou men een 
veld-experiment op grote schaal kunnen onder-
nemen. Uit het universum van zestig miljoen 
belastingplichtingen, zouden we willekeurig 
meerdere grote steekproeven kunnen trekken. 
Aan elk zouden we een of meer mededelingen 
kunnen sturen afkomstig van verschillende 
bronnen (b.v. de Belastingdienst, een actie-
groep, een belasting-adviesbureau)-mededelin- 

60 gen met een verschillende inhoud (b.v. angst-
en boosheid-opwekkende waarschuwingen en 
beroepen op sociale en individuele motieven 
van verschillende aard). 
Vanuit het gezichtspunt van de sociale weten-
schappen zou zulk onderzoek uitermate 
interessante resultaten afwerpen. Nauwkeurige 
aanwijzingen voor 'het zich houden aan de wet' 
zouden beschikbaar komen. Het zou mogelijk 
zijn de duur, de algemeenheid en de uniformi-
teit van het effect van verschillende soorten 
sancties en sanctie-gevers op zulk gedrag te 
testen. 
Ik geloof dat experimentele onderzoeken, die 
preciese resultaten kunnen opleveren omtrent 
de determinanten van gedrag, van uitzonder-
lijk belang zijn voor de ontwikkeling van 
en de sociale wetenschappen en de rechts-
wetenschappen. Na honderd of duizend van 
zulke onderzoeken zullen we in een veel 
betere positie verkeren om een systematische 
algemene theorie te construeren en het recht 
te kunnen hanteren als een effectief controle-
instrument. Voor de nabije toekomst dienen 
we vooralsnog te weten te komen, binnen 
nauwe gegevens-gebieden, wat hoe werkt. 
Bij dit soort onderzoek valt het belang van de 
de sociale wetenschapper samen met dat van 
de jurist. Beiden moeten het preciese effect 
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van een,b ;epaald beleid weten. De jurist kan 
helpen Om de gewenste problemen te locali-
seren, de criteria specificeren waaronder een 
bepaald beleid effect heeft en de juridische 
en wettelijke voorwaarden regelen die nodig 
zijn voor iveld-experimenten. 
De sociale wetenschapper kan het experimen-
tele ontwerp opzetten en de analyse van de 
gegevens fourneren. 
Veld-experimenten kunnen natuurlijk niet op 
ieder juridisch probleem worden toegepast. 
Het ontwerpen van een veld-experiment in 
welk juridisch gebied dan ook vereist metho-
dologisehe training, uitgebreide planning en 
geluk. Misschien, als deze en andere exacte 
methoden in socio-juridisch onderzoek zijn 
ontwikkeld, zullen er gestandaardiseerde 
procedUrès ontstaan die zulk onderzoek 
gemakkelijker zullen maken. Momenteel ech-
ter vergt de planriing van valide onderzoek tijd 
en energie. Als zulk onderzoek slaagt, zouden 

61 	de resultaten erván voor de rechtswetenschap- 
pen en de socialewetenschappen ruim de 
moeite lonen. 
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Wanneer een cultureel 
verbod effectief is: een 
veldonderzoek* 

door F.J. Stech, C.G. McClintock, 
N.J. Fitzpatrick en C.A. Babin 

Inleiding 
Door middel van ons onderzoek wilden we 
verschillende factoren onderzoeken, die de 
aanpassing aan een gedragsnorm beïnvloeden. 
Zo'n gedragsnorm is aanwezig, wanneer de 
leden van een groep het met elkaar eens zijn 
over het al dan niet gepast zijn van een 
bepaald soort gedrag in bepaalde situaties. 
Reeds in 1934 onderscheidde Allport drie 
voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, 

62 	alvorens sprake kan zijn van aanpassing aan 
een gedragsnorm. Ten eerste moet het gewens-
te gedrag een zeker doel lijken te dienen; 
ten tweede moet het zijn omschreven in een 
gedragsregel of wet en ten derde moet een vrij 
groot deel van de rest van de bevolking het 
gewenste gedrag vertonen. Bij ons onderzoek 
zijn we uitgegaan van deze drie voorwaarden 
van Allport, en door afwisselend aan elk der 
drie voorwaarden in meerdere of mindere 
mate te voldoen, hebben we onderzocht 
in hoeverre daardoor variaties optraden in het 
gewenste gedrag. De normatieve situatie die 
we hebben gekozen is er een die in de maat-
schappij heel gewoon is, namelijk het opvolgen 
van een verkeersvoorschrift. In dit geval 
moesten voetgangers omlopen om een stuk 
•'nog niet opgedroogd' cement in een trottoir. 
Verschillende soorten en maten van norma-
tieve informatie, overeenkomstig de drie 
voorwaarden van Allport, werden als volgt 
gegeven: 
ad 1. In het ene geval was duidelijk zichtbaar 
dat het cement op de stoep inderdaad nat 

* Dit is een verkorte weergave van: When a cultural 
prohibition is effective: a field investigation. 
In: Joumal of applied social psychology, 6e jrg., 
nr. 3, 1976, blz. 211-227. 



was. In het andere geval was het zo te zien 
droog. 
ad 2. Op drie verschillende manieren werd 
duidelijk gemaakt dat men moest omlopen. 
In het eerste geval werd een verbodsbord 
geplaatst met het opschrift 'niet betreden, 
nat cement'; in het tweede geval stond er 
alleen bijwijze van waarschuwing Nat 
cement', en in het derde geval werd er in het 
geheel geen bord geplaatst. 
ad 3. Op drie manieren werd nagegaan in 
hoeverre de voetgangers afgingen op wat 
anderen deden. Sommigen zagen vóór zich 
een andere voetganger (één van onze mede-
werkers) keurig omlopen, anderen zagen vóór 
zich iemand over het cement heenlopen, en 
de derde groep zag niemand voor zich lopen. 

Onderzoeksopzet 
Behalve de drie variabelen van Allport werden 
nog twee andere gehanteerd, nl. het geslacht 
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	van de proefpersoon en de bevolkingsgroep 
waartoe de proefpersonen behoorden. Wat 
betreft het geslacht is uit vorige studies 
gebleken dat vrouwen zich vaker en gemakke-
lijker aanpassen dan mannen. Dat de proef-
personen uit verschillende bevolkingsgroepen 
afkomstig waren, leek ons essentieel voor 
het adequaat onderzoeken van het verschijnsel 
van culturele aanpassing. Er waren twee 
groepen: de ene bestond uit studenten op het 
universiteitsterrein en de andere uit voetgangers 
in een winkelcentrum gelegen in een buiten-
wijk. 

Hypotheses 
a) Aanpassing zal toenemen naarmate de zin 
van het verbod duidelijker is. 
b) Aanpassing zal direct gerelateerd zijn aan de 
aanwezigheid van en de mate van dwang die 
uitgaat van een bepaalde aanwijzing. 
c) Aanpassing zal groter zijn wanneer de proef-
persoon een voorbeeld van aangepast gedrag 
voor zich ziet, en geringer wanneer hij een 
voorbeeld van onaangepast gedrag ziet. 
d) Vrouwen zullen zich meer aanpassen dan 
mannen. 
e) De studenten zullen zich minder aanpassen 
dan de winkelende mensen. 
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Methode 

Verbodssituatie 
Er werd een stuk trottoir afgezet van ruim twee 
bij twee meter. Dit werd schoongeveegd en aan 
de hoeken afgezet. 

Hoe het trottoir eruit zag 
Wanneer het cement nat moest lijken werd het 
overgoten met water. Wilde men erlangs 
zonder het natte gedeelte te betreden, dan 
moest men van het trottoir af. Wanneer het 
cement droog moest lijken werd het afgezette 
stuk alleen maar goed schoongeveegd. 

De borden 
De borden met 'Niet betreden, nat cement' 
en met Nat cement', zagen er afgezien van de 
tekst hetzelfde uit en waren te lezen vanaf 
300 meter. 

Onze medewerkers — voetgangers (de modellen) 
In de twee situaties waarin de modellen optra-
den, liepen deze zoals hiervoor beschreven. 
Het waren jongemannen tussen de 20 en 23 
jaar. Ze gingen netjes gekleed. 

Locaties 
Voor de studenten werd een stuk trottoir 
afgezet op het campus-terrein; er naast groeide 
gras waar men gemakkelijk naar toe over kon 
stappen vanaf de stoep. 
In de situatie van de winkelende mensen werd 
het afgezette stuk begrensd door een met tegels 
omgeven boom. Ook daarheen kon men gemak-
kelijk overstappen. 

Proefpersonen 
In totaal werden 360 voetgangers gadegeslagen: 
negentig mannelijk en negentig vrouwelijke 
studenten, en evenzo tweemaal negentig 
winkelende personen. Kinderen en invaliden 
hebben we niet meegerekend. Slechts alleen 
lopende volwassen voetgangers werden mee-
geteld. 

Resultaten 

Geslacht en onderzoeksgroep 
Bij nat cement was er weinig of geen verschil 



tussen het gedrag van mannen en vrouwen, en 
ook niet tussen dat van de twee proefpersoon-
groepen. Met droog cement deden we de proef 
alleen bij de studenten, en maakten daarbij 
geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. 

Aanpassing 
Het niveati van aanpassing was in alle gevallen 
hoog (gemiddeld 62,7%), ondanks de verschil-
lende manipulaties die de aanpassing deden 
afnemen. il  

Bord, toestand van cement en model 
Ten eerste werd het effect berekend van de 
natte dan'wel droge toestand van het cement. 
Vervolgens de effecten — zowel op zichzelf 
als in onderlinge wisselwerking — van de bor-
den en modellen, bij nat cement. En tenslotte 
het effect van de borden, al of niet gepaard 
aan de aanwezigheid van een model, bij droog 
cement. 

65 	Onze analyse levert statistisch significante 
effecten op. Overeenkomstig de hypothese 
liep de aanpassing terug (tot 44,7%) wanneer 
tevoren één van onze medewerkers over het 
cement liep. Was er geen model, dan paste 
64,9% van de voetgangers zich aan, en was er 
een model dat het goede voorbeeld gaf, dan 
werd dit 77,9 procent. Zowel het verbods-
als het waarschuwingsbord had meer effect 
dan helemaal geen borden (40,0%). Aan het 
verbodsbOrd gehoorzaamde 83,5%, en aan het 
waarschuwingsteken 60,9%. Tenslotte pasten 
significant meer voetgangers zich aan wanneer 
het cement nat was (67,5%) dan wanneer het 
droog was (51,0%). 

Discussie 
Het algemene niveau van aanpassing was hoog, 
zoals we reeds zeiden 62,7%. De resultaten 
wijzen erop dat het aanbrengen van variaties 
in Allports voorwaarden inderdaad de aanpas-
sing aan gedragsnormen significant beïnvloed-
de. Wat betreft zijn eerste voorwaarde (het 
gewenste gedrag moet een zeker doel lijken te 
dienen) bleek dat de proefpersonen vaker 
omliepen bij nat cement dat bij droog. Allports 
tweede voorwaarde voor culturele aanpassing 
(het gewénste gedrag moet zijn omschreven in 
een regeof wet) werd geëperationaliseerd 



door middel van het plaatsen van geen bord, 
een waarschuwingsbord of een verbodsbord. 
Inderdaad was de aanpassing het hoogst bij 
het verbodsbord, en het laagst bij het ontbre-
ken van een bord. Om aan de derde voorwaar-
de te voldoen (een vrij groot deel van de rest 
van de bevolking moet het aangepaste 
gedrag vertonen) voerden we modellen in. 
Ook hier bleek Allport gelijk te hebben; 
immers zowel de aanwezigheid als het gedrag 
van een modél beilivloedde de proefpersonen. 
Geen verschil werd geconstateerd tussen de 
studenten en de winkelende mensen. Het is 
daarom aannemelijk dat de beide groepen 
soortgelijke culturele normen hadden t.a.v. 
de aanwijzingen. 
Tot slot was door ons verondersteld dat vrou-
wen zich meer zouden aanpassen dan mannen. 
Deze hypothese is evenwel niet opgegaan, 
hetgeen waarschijnlijk moet worden toe-
geschreven aan de culturele aard van onze 

66 	proefsituatie; we mogen aannemen dat man- 
nen en vrouwen er in gelijke mate op getraind 
zijn, niet op nat cement te stappen. Was de 
gevraagde aanpassing minder van culturele 
aard geweest, dan zouden de resultaten wel-
licht anders zijn uitgevallen; Hollander maakt 
een duidelijk onderscheid tussen twee vormen 
van aanpassing. De ene noemt hij culturele 
aanpassing, de andere 'congruente' (echte) 
aanpassing. Onzes inziens liggen deze twee 
soorten aanpassing echter eerder in elkaars 
verlengde, dan dat ze tegenover staan. Toch 
lijkt het onderscheid in sommige gevallen 
nuttig. Het doel van dit onderzoek was, de 
effecten te onderzoeken van het afwisselend 
voldoen aan de door Allport genoemde voor-
waarden, als vereisten voor zowel culturele als 
'congruente' (echte) aanpassing. 
De behoefte aan een begripsmatig en opera-
tioneel onderscheid tussen culturele en echte 
aanpassing blijft daarbij bestaan. 
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67 	publiceerd, kan een copie worden gevraagd 
bij het Wetenschappelijk onderzoek- en 
documentatiecentrum van het Ministerie 
van Justitie, Bogaard-Centre, Sir Winston 
Churchilllaan 366, Rijswijk, tel. 070- 
949383, toestel 143/144. 

Algemeen' 

1 
Enschedé, Ch.J. Rechterlijke onafhankelijkheid en 
ministeriële verantwoordelijkheid over mening, 
keuze en opleiding van toekomstige magistraten. 
Nederlands juristenblad, 52e jrg., nr. 32, september 
1977, blz. 823-827 (N.). 

De auteur geeft met een korte inleiding een schets 
van de geschiedenis van het beleid ten opzichte van 
de rechterlijke macht als organisatie. Vervolgens 
gaat hij nader in op de ontwikkeling in de opleiding 
van de rechterlijke macht. Bij deze opleiding is de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht steeds 
in discussie geweest. Aanvankelijk richtte het 
departement de opleiding alleen op jonge juristen, 
later nam zij ook de opleiding van ongegradueerde 
secretarissen ter griffie en ten parkette ter hand. De 
auteur laat met een constitutionele benadering zien 
op basis van welke regels de huidige opleiding vorm 
heeft gekregen. In een bestuurlijke benadering zet 
hij de vormgeving van de opleiding in de praktijk 
uiteen. 
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2 
Ingen Housz, A.H.D. Het Syndicat de la Magistrature. 
Nederlands juristenblad, nr. 20, 1977, blz. 493-498 
(N.). 

In dit artikel geeft de auteur een overzicht van het 
ontstaan en het functioneren van het S.M. als vak-
bond voor magistraten. Ongeveer 25% van alle 
magistraten is lid van deze vakbond. Negen jaar 
geleden, op het moment van de studentenonlusten 
in Frankrijk, hebben een aantal magistraten zich 
verenigd om te bezien welke consequenties de 
magistratuur uit de ontwikkelingen van die tijd 
diende te trekken. Zij hebben een discussie binnen 
de magistratuur op gang gebracht en daarbij is een 
theoretisch plan ontwikkeld. Uit de gebeurtenissen 
moest naar hun mening worden geconcludeerd, dat 
een aantal vernieuwingen in het rechtsbedrijf diende 
te worden aangebracht. Inmiddels zijn de bij het 
S.M. aangesloten magistraten begonnen met de ver-
werkelijking van deze hervormingen. De auteur gaat 
bij de beschrijving van deze ontwikkeling binnen het 
S.M. systematisch in op de taak van de rechterlijke 
macht en haar confrontatie met de praktijk. Deze 
confrontatie moet naar zijn mening uitlopen op een 
sociale rechtspraak. 
Met literatuuropgave. • 

3 
'midi, G. Verursachen die Massenmedien 
Kriminalitat? 
Kriminalistik, 31e jrg., nr. 8, augustus 1977, blz. 
339-346 (B.R.D.). 

Wanneer men toegeeft dat het probleem massamedia 
en kriminaliteit op de eerste plaats een sociaal pro-
bleem is, houdt dit nog niet in dat de massamedia 
kriminaliteit (vooral jeugdkriminaliteit) veroorzaken. 
Ondanks vele studies naar de samenhang tussen 
vooral geweld op de televisie en kriminaliteit zijn nog 
geen definitieve antwoorden gevonden. Wel is duide-
lijk dat geweld in de media slechts één van de 
mogelijke oorzaken van kriminaliteit is. De oorzaken 
van kriminaliteit liggen dieper: persoonlijkheid, 
opvoeding, relaties met leeftijdsgenoten zijn van 
groot belang. Televisie en andere media zullen 
hoogstens die jeugdigen negatief beinvloeden die 
reeds onaangepast gedrag vertonen en neigen naar 
}criminaliteit. Op zich is dit reden genoeg het geweld 
te beperken vooral in die programma's die door 
kinderen bekeken worden. 

4 
Kaplan, R.M., en R.D. Singer. Television violence 
and viewer aggression: A reexamination of the 
evidence. 
Journal of social issues, 32e jrg., nr. 4, herfst 1976, 
blz. 35-70 (U.S.A.). 
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In dit artikel worden ' verschillende onderzoeken 
besproken die zijn gedaan naar liet verband tussen 
het kijken naar geweld op TV en agressief gedrag. 
De onderzoeken die een vraagstuk betreffen dat van 
belang is Voor het te voeren sociaal beleid, zijn naar 
hun uitkomst globaal te verdelen in drie zienswijzen: 
a) dat kijken naar geweld op TV agressief gedrag 
veroorzaakt; b) dat agressie in sommige groepen 
afneemt na het kijken naar geweld en c) dat niet is 
aangetoond' dat geweld op televisie effect heeft op 
agressief geelrag. In tegenstelling tot eerder gepu-
bliceerde beschouwingen, komen de schrijvers tot de 
conclusie dat er tot nog toe geen verband is aan-
getoond tussen kijken naar geweld op TV en agressief 
gedrag. Zij bedoelen daar niet mee te zeggen dat 
geweld op TV geen agressie kan veroorzaken. In hun 
bespreking van de opzet van de betreffende studies, 
plaatsen de schrijvers vraagtekens bij de representati-
viteit van de onderzoekgroepen en het toepassen 
van laboratoriumexperimenten. In plaats van de 
blaam te werpen op de verschillende omroepen, lijkt 
het nuttiger, zich af te vragen waarom het publiek zo 
gefascineerd wordt door programma's waarin geweld 
zo ten voeten uit wordt getoond. Meer onderzoek 
zou moeten worden gericht op het mogelijke 
verband tussen geweld en werkeloosheid, rassen-
vooroordeel, slechte Woonsituaties en dergelijke nog 
veelvuldig vOorkomeride en om oplossing vragende 
problemen. Bij het onderzoek naar zulke mogelijke 
verbanden -- waarbij verdere TV-studies niet hoeven 
te worden uitgezonderd — moet meer veldonderzoek 
worden gedaan. Daarbij moet zorgvuldig te werk 
worden gegaan en moet meer worden gelet op 
representativiteit en meer gebruik worden gemaakt 
van correlatie-analyse. 
Met literatuuropgave) 
Voor een uitgebreide samenvatting van dit artikel 
zie nummer 9-10/1977. 

5 
Light, I. Thé ethnic vice industry, 1880 - 1944. 
American sociological review, 42e jrg., nr. 3, juni 
1977, blz. 464-479 (U.S.A.). 

Als inleiding tot zijn historische, sociologische 
beschouwingen geeft de schrijver een exposé van de 
verschillende opvattingen over de oorzaken van het 
verschijnsel 'illegal enterprise' in de Verenigde Staten. 
Hoe verschillend deze opvattingen ook mogen zijn, 
geen ervan kent een rol toe aan demografische, 
culturele oflorganisatiekenmerken van minderheids-
groeperingen. De associatie van ethnische minder-
heden en 'Mega( enterprise' wordt overwegend uitge-
legd als zijnde het gevolg van blokkering van 
legitieme wegen van sociale mobiliteit (anomie-
theorie). Daarnaast vindt de oudste theorie, de 
'import' theorie ook de laatste tijd nog steeds 
nieuwe aanhangers, waaronder chauvinistische, 
patriottische en racistische groeperingen. Omdat 
negers geen, en chinezen wel een uitheems gevestigde 
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traditie hebben van Illegal enterprise', richtte de 
schrijver zijn onderzoek op het vergelijken van de rol 
die chinezen en negers speelden in de seksindustrie 
gedurende de periode 1880-1944. Dit onderzoek 
bevestigde de leidende rol van de amerikaanse 
maatschappij die deelname van ethnische groepen 
aan de prostitutie beloonde maar de gelegenheid tot 
legale broodwinning beperkte. Bovendien bleken de 
uiteenlopende demografische en culturele kenmerken 
van chinezen en negers te hebben geleid tot verschil-
len in de interne organisatie van de beide groepen 
en ook tot verschil in industriële successie. Deze 
uitkomst ondersteunt de opvatting van de schrijver 
dat Illegal enterprise' een synthese is van wat 
consumenten willen kopen en wat in het nadeel 
zijnde ethnische groepen te bieden hebben. In het 
algemeen bepalen de sociaal-culturele kenmerken 
van de als leverancier optredende subgroepen de 
wijze waarop zij reageren op de vraag naar illegale 
produkten en diensten. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Andenaes, J. Developments in criminal law and 
penal systems, 1976, Norway. 
The criminal law review, juli 1977, blz. 406-410 
(G.B.). 

In deze periode zijn zwaarlijvige rapporten versche-
nen en zijn er heftige discussie's gevoerd, maar er 
traden weinig werkelijke veranderingen op. Evenals 
in andere landen is de situatie gekenmerkt door 
desillusie en pessimisme t.a.v. de mogelijkheden van 
behandeling van daders. Door een steeds toenemend 
misdaadcijfer heeft het publiek belangstelling voor 
het onderwerp. Bij wet van april 1975 is het gevan-
genisstelsel voor jonge misdadigers afgeschaft. De 
ontwikkelingen op dit terrein toonden een indruk-
wekkend beeld van niet vervulde verwachtingen. Het 
probleem van de strafrechtelijke verantwoordelijk-
heid en de veiligheidsmaatregelen t.a.v. gevaarlijke 
misdadigers is neergelegd in een rapport. Er is veel 
politieke belangstelling voor de abortuswetgeving 
en voor wetten t.a.v. rijden onder invloed. Waar-
schijnlijk uit partijpolitieke overwegingen in verband 
met verkiezingen, heeft een beloofde verhandeling 
over de prioriteiten m.b.t. de strafwet en het systeem 
van tenuitvoerlegging op zich laten wachten. 

7 
Kaiser, G. Developments in criminal law and penal 
systems, 1976, West Germany. 
The crhninal law review, juli 1977, blz. 413-417 
(G.B.). 

Modernisering van het strafrecht schijnt i.h.a. gerecht- 
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vaardigd geweest te zijn. Voortgaande hervormin-
gen vonden in 1976 plaats op het gebied van opslui-
ting (overwegend gebaseerd op resocialisatie) en van 
maatregelen, die het hoofd moeten bieden aan 
nieuwe misdaadproblemen. Een wet werd aangeno-
men om schadeloosstelling voor slachtoffers van 
geweldsmisdrijven te regelen. Er is een tijdelijk halt 
geroepen aan de discussie over modernisering van 
de abortuswet. De wetgever moest ook initiatieven 
ontwikkelen t.a.v. 'witte boorden' criminaliteit en 
terroristische geweldsmisdrijven. Teneinde de 'witte 
boorden' criminaliteit effectief te kunnen bestrijden 
zette de wetgever een eerste stap met de eerste wet 
ter bedwinging van de 'witte boorden' criminaliteit 
(juli, 1976)., Wat betreft terroristische activiteiten 
werden maatregelen genomen teneinde de interne 
veiligheid te, beschermen (april 1976). 18 augustus 
1976 verscheen de zgn. anti-terroristen Wet. 

8 
Bishop, N. Developments in criminal law and penal 
systems, 1976, Sweden. 
The criminal law review, juli 1977, blz. 410-413 
(G.B.). 

Het rapport van de commissie geweldsmisdrijven 
zag in februari 1976 het licht. Het was noodzakelijk 
de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht t.a.v. 
sexuele geweldsmisdrijven te herschrijven op een 
manier die meer te verenigen is met het huidige 
tolerantere standpunt op sexueel gebied. In juni 
1976 kwam een rapport klaar van de commissie 
vervolgingsbeleid. De commissie heeft het bestaande 
seponeringsbeleid onderzocht en heeft aanbevelingen 
gedaan voor een noodzakelijke verruiming van de 
bevoegdheden van de aanklager op dit gebied. 
1 januari 1977 trad een nieuwe wet in werking, 
waarin is bepaald dat dronkenschap in openbare 
gelegenheden geen strafbaar feit meer behoort te 
zijn. Er is een commissie ingesteld om de wet 	' 
vermogensdelicten te herzien. Na een in 1975 uit-
gevoerd experiment heeft de Minister aanbevolen 
de politie de bevoegdheid te geven tot het afnemen 
van de blaastest voor het bepalen van het alcohol-
gehalte. Gevangenen mogen sinds juli 1976 niet 
meer als disciplinaire maatregel geïsoleerd gehouden 
worden. De belangrijkste conclusie uit een crimino-
logisch onderzoek naar inbraakgevallen in Stockholm 
was, dat er verder onderzoek nodig is onder de 
groep die op probation of parole is, omdat zij 
waarschijnlijk een belangrijk aantal misdrijven voor 
hun rekening nemen. 

9 
Steenhuis, D.W. Developments in criminal law and 
penal systems, 1976, Holland. 
The criminallaw review, juli 1977, blz. 404-406 
(G.B.). 



In Nederland hebben vele veranderingen plaats 
gevonden en zij volgden elkaar snel op. De abortus-
wetgeving leek de belangrijkste ontwikkeling te 
zullen worden. Een ontwikkeling op dit terrein 
heeft uiteindelijk niet plaats gevonden. De auteur 
beschrijft hoe het voorstel tot wijziging van de 
abortuswet verworpen is. Een algemeen en politiek 
belangrijk onderwerp is het illegale druggebruik 
geweest. De wijziging van de opiumwet heeft geleid 
tot een onderscheid tussen cannabisprodukten en 
drugs met een zgn. onaanvaardbaar risico (zoals 
heroine, cocaïne, amfetaminen etc.) en tot een 
onderscheid in strafoplegging tussen degenen die 
(soft) drugs bezitten voor eigen gebruik en de hande-
laren. Naast deze twee belangrijkste onderwerpen 
voor de nederlandse strafwetgeving in 1976, 
bespreekt de auteur de zaken, die zich rond twee 
onderwerpen concentreren, namelijk het terrein van 
rechtsbijstand en tenuitvoerlegging van straffen. 

10 
Bakker Schut, P.H., T. Prakken, D. Hartkamp en 
G. Muls. Kanttekeningen bij een anti-terrorisme 
verdrag. 

72 	Nederlands juristenblad, 52e jrg., nr. 28, augustus 
1977, blz. 698-705 (N.). 

In dit artikel zetten de auteurs het binnenkort aan 
de kamers ter ratificering aan te bieden Europees 
anti-terrorisme verdrag in een politieke context. Zij 
wijzen erop dat in de B.R.D., dat de initiatiefnemer 
is van dit verdrag, sprake is van een criminalisering 
van de oppositie. Zij waarschuwen ervoor dat met 
een ratificatie deze opvattingen uit de binnenlandse 
politiek van de B.R.D., in Europa geldend worden 
gemaakt. Met een overzicht van een aantal com-
mentaren van west-duitse hoogleraren filosofie en 
politicologie geven de auteurs een beeld van de 
binnenlandse oppositie. Zij tonen met een histo-
rische schets van de discussie over de veiligheid in 
Europees verband aan, hoe geleidelijk hierin het 
B.R.D.-model wordt doorgezet. In dit B.R.D.-model, 
dat de auteurs uitgebreid analyseren, is naar hun 
mening sprake van een afschaffing van het politieke 
delict, terwijl bovendien aan politieke gevangenen 
geen enkele bescherming wordt verleend. 
Met literatuuropgave. 

11 
Lehtinen, M.W. The value of life: an argument for 
the death penalty. 
Crime and delinquency, 23e jrg., nr. 3, juli 1977, 
blz. 237-252 (U.S.A.). 

Vrijwel alle criminologen hebben gepleit voor afschaf-
fing van de doodstraf of tegen wederinvoering. De 
belangrijkste argumenten zijn: (1) er zijn geen aan-
wijzingen dat er van de doodstraf een generaal 



73 

preventieve werking uitgaat, (2) de doodstraf is in 
het verleden op een discriminerende wijze gebruikt, 
(3) onschuldigen kunnen ter dood gebracht worden, 
(4) het publiek is er tegen, (5) doodstraf sluit 
mogelijkheden van rehabilitatie uit en (6) de toe-
passing van'de doodstraf is te kostbaar. Een nauw-
keurige analyse van deze argumenten toont de beper-
kingen en zwakke plekken aan. In dit artikel benadrukt 
de auteur de voordelen van een systematisch gebruik 
van de doodstraf zoals generaal preventieve werking, 
versterking van taboes en het benadrukken van de 
waarde vanileven. 
Met literatuuropgave. 

12 
Leone, A. La tutela giuridica con tro la 
criminalità. (Juridische bescherming tegen criminali-
teit.) 
Rassegna di studi penitenziari, 27e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1977, blz. 3-28 (1.). 

Het uitgangspunt van de auteur is dat het strafrecht 
zich te veel richt op de boosdoeners en te weinig op 
hen die het,recht, de wet respecteren en zelf worden 
bedreigd. Deze mensen hebben recht op bescherming 
van hun bezit en op social defense. Die rechten dienen 
te worden gerealiseerd en ze mogen niet vervlakken. 
Het naleven van de wet hoeft ook weer niet te worden 
beloond. De auteur bespreekt de verschillende preven-
tieve, repressieve en beschermende maatregelen die 
de wet kent voor verschillende categorieën personen 
en tegen allerlei vormen van gevaar, kwaad en 
schade. De staat beoogt met het nemen van deze 
maatregelen en het opleggen van deze sancties niet 
primair de veiligheid van de rechtsorde maar de 
maximale veiligheid van de burger. 

13 
Marino, F. Riforma del Codice di procedura penale: 
riflessioni alla vigilie. (Herziening van het WySv: 
overwegingen aan de vooravond). 
La giustizia penale, 82e jrg., nr. 3, maart 1977, 
blz. 111 187-192 (I). 

De auteur staat in dit artikel stil bij de vraag waarom 
een algehele herziening van het Italiaanse WySy nodig 
was en waarom men niet kon volstaan met een 
herziening van bepaalde verouderde onderdelen 
zoals dat al wel vaker is gebeurd. Hij is van mening 
dat deze algehele herziening hoogst noodzakelijk is, 
gezien het feit dat Italië duidelijk achter loopt 
vergeleken bij andere europese landen, en dat er ook 
nog in het Strafrecht en strafprocesrecht veel 
fascistische invloeden doorwerken, zoals b.v. de 
bijzonder grote macht van het OM en van de politie. 
Het gaat niet om afzonderlijke normen maar om de 
manier waarop een proces dient te worden gevoerd 
en geleid. Een van de belangrijkste punten acht 
schrijver dat er tijdens de rechtzitting een werkelijk 
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gesprek plaatsvindt; tot nu toe volstond men veelal 
met het voorlezen van schriftelijke stukken uit de 
instructie-fase. Dit mag volgens schrijver alleen 
gebeuren wanneer b.v. getuigen niet op de zitting 
kunnen verschijnen: hun eerder gedane verklaringen 
kunnen dan worden voorgelezen. Een ander funda-
menteel punt van vernieuwing betreft de preventieve 
hechtenis, die niet alleen te veelvuldig en te lang 
wordt opgelegd maar tijdens welke ook vaak wordt 
vergeten dat de preventief gehechte nog niet schuldig 
is verklaard, ook al is hij op heterdaad betrapt. 

14 
Nagel, W.H. Her Europese verdrag over de bestrijding 
van terrorisme van 27 januari 1977. 
Nederlands juristenblad, 52e jrg., nr. 32, september 
1977, blz. 817-823 (N.). 

De auteur zet in dit artikel uiteen dat men met de 
onduidelijkheid van de betèkenis van daden van 
terrorisme in het Europees verdrag niet gelukkig kan 
zijn. Hij gaat uitgebreid in op de vraag 'wat is 
terrorisme?' om te laten zien dat een zuivere bete-
kenisverlening geenszins een eenvoudige zaak is. Met 
een verwijzing naar het politieke proces laat hij zien, 
dat belangen bij de definitie van terrorisme een 
belangrijke rol spelen. Hij stelt vervolgens de vraag 
of er wel een verdrag nodig is. Bij de behandeling 
van deze vraag komt de auteur tot de conclusie, dat 
een verdrag eigenlijk voornamelijk verlangd wordt 
door lieden die menen dat zij hiermee kunnen 
depolitiseren. Hij merkt daarbij op, dat een gevolg 
van dit verdrag een aanmerkelijke uitbreiding van 
ons Nederlandse strafrechtelijke systeem is. Tot slot 
slaat de auteur dan ook alarm om de eigenheid van 
het Nederlandse strafrechtelijke systeem te bewaren. 

15 
Pizzícoli, G. L'affidamento in prova al servizio 
sociale. (Het op proef toevertrouwen aan de sociale 
dienst.) 
Rassegna di studi penitenziari, 27e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1977, blz. 49-70 (I.). 

In Italië is in 1975 een nieuwe wet van kracht 
geworden die een herziening van het strafstelsel 
omvat. Er zijn nu drie alternatieven voor (korte) 
vrijheidsstraf: halve vrijheid, vervroegde invrijheid-
stelling, en het op proef toevertrouwen aan een 
sociale hulpdienst. Alle drie hebben ze elementen in 
zich van wat in andere landen probation is. Het loopt 
nog maar kort en er zijn zeer veel praktische pro-
blemen, met als gevolg dat er veel kritiek op is. De 
auteur schetst de ontwikkelingen die tot deze 
alternatieve straffen hebben geleid, met name tot 
de vorm van probation, het op proef toevertrouwen 
aan een sociale hulpdienst. Vervolgens beschrijft hij 
de gang van zaken op grond van de nieuwe wet. De 
rechter spreekt deze straf uit wanneer hij recidive 
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onwaarschijitlijk acht en deze maatregel gunstig 
lijkt voor de heropvoeding van de delinquent. Het 
is een vorm van straf, maar de toepassing kan zeer 
soepel zijn. De wet biedt weinig houvast voor wat 
betreft de criteria voor herroeping. Het belangrijke 
juridische aspect is volgens de schrijver: het indivi- 
duele van de straf, de behandeling die mogelijk is en 
het feit dat het geheel nu onder de rechter ressor-
teert. Criminologisch gezien blijft het bijzonder 
moeilijk, 1.tist te stellen welke delinquent gevaarlijk 
is en wat gevaarlijkheid is. Praktisch gezien ontbreekt 
in Italië nog vrijwel alles voor de tenuitvoerlegging 
van dezè alternatieve straffen, zowel aan mensen als 
aan middélén. Ook moet de samenleving deze 
straffen nog leren accepteren. 

16 
Recent trends in the criminal law. 
Journal of ériminal law and criminology, 68e jrg., 
nr. 1, maart' 1977, blz. 70-82 (U.S.A.). 

In dit jaarlijkse overzicht van ontwikkelingen in het 
strafrecht, aan de hand van gerechtelijke uitspraken 
wordt aan een drietal onderwerpen aandacht ge-
geven. Op de eerste plaats is dit de positie van de 
voorwaardelijke invrijheid gestelden. Met name wordt 
ingegaan op de vraag of in het kader van V.I. voor-
waarden mogen worden gesteld die grondwettelijke 
rechten aantasten. Een van de opgelegde voorwaar-
den betreft de mogelijkheid een V.I. gestelde op 
iedere plaats en tijd aan te houden. In recente uit-
spraken wordt deze mogelijkheid aan banden 
gelegd. Een 'tweede thema is het recht op abortus in 
relatie met het recht op privacy en het vermelden 
van persoonsgegevens in medische registratie 
systemen. In het laatste deel van het artikel wordt 
de sexuele vrijheid eni privacy aan de orde gesteld. 
In recente uitspraken wordt uitgesproken dat vol-
wassenen binnenshuis grondwettelijk meer sexuele 
vrijheid hebben dan tot nu toe werd toegestaan. 
Met literatu luropgave. 

17 L 
Remmelink, J. Artikel 33 Wegenverkeerswet. 
Verkeersrecht, 25e jrg., nr. 8, augustus 1977, 
blz. 165-172 (N.). 

Met een korte inleiding over de geschiedenis van de 
wetgeving richt de auteur de aandacht op een 
nieuw type geadresseerde in onze samenleving. Zijn 
bespreking van art. 33 WVW (het stilhouden van 
een voertuig, het tonen van het rijbewijs e.d.) 
betreft dé drager van verkeersrollen, dus een 
persoon in een specifieke situatie. De auteur gaat 
systematisch na wie toebehoren tot de genoemde 
controleursen geadresseerden. Hij gaat daarbij 
nader in op!het doel en de betekenis van het stop-
teken. Dit i van belang, daar de H.R. heeft beslist, 
dat dit doel in de tenlastelegging moet worden 
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opgenomen. De auteur geeft aan dat sommige 
controles alleen op de openbare weg mogen worden 
gehouden, hoewel dit bij andere controles weer niet 
vereist wordt. Hij bespreekt ook de geldende 
jurisprudentie ten aanzien van de wijze van controle 
der documenten en de toegelaten verdere controle. 
Tot slot gaat hij uitgebreid in op de sanctie-
mogelijkheden van art. 33 WVW en de gevallen waarin 
als gevolg van overmacht of avas van een dergelijk 
gevolg geen sprake is. 
Met literatuuropgave. 

18 
Smith, A.T.H. Constructive trusts in the law of 
theft. 
The criminal law review, juli 1977, blz. 395-403 
(G.B.). 

Het doel van dit artikel is te bekijken of de feitelijke 
beheerder van andermans goed zich in deze hoeda-
nigheid schuldig kan maken aan diefstal. Na uit-
voerige discussie besloten de ontwerpers van de 
`Theft Act' dat het oneerlijk gebruik van een winst-
gevend goed door een werknemer niet onder straf-
rechtelijke aansprakelijkheid behoort te vallen, 

76 

	

	hoewel er andere passende disciplinaire maatregelen 
kunnen zijn. De auteur geeft een beschrijving van 
de `Theft Act' en van de 'mens rea' van diefstal. Een 
werknemer, die zijn eigen werkzaamheden en 
vaardigheden heeft uitgebreid, mag zelf wel denken 
dat hij recht heeft op de opbrengsten van zijn ar-
beid. Kennis dat men iets doet dat verboden is, is 
nog niet hetzelfde als oneerlijkheid i.v.m. eigendom. 
Met literatuuropgave. 

19 
Smith, G.W.Arguments against the death penalty: 
a reply to professor Lehtinen. 
Crime and delinquency, 23e jrg., nr. 3, juli 1977, 
blz. 253-259 (U.S.A.). 

In een reactie op een artikel waarin voor de dood-
straf gepleit werd (zie excerpt nr. 11) stelt de auteur 
dat het gebruik van de doodstraf in moderne ont-
wikkelde landen onnodig is en destructieve effecten 
heeft op de maatschappelijke orde. Nauwkeurige 
analyse leert dat ook wanneer de kans om de dood-
straf te krijgen relatief groot is, de doodstraf geen 
betere bescherming biedt dan alternatieven voor de 
doodstraf. Integendeel, doodstraf heeft moorden 
bevorderd en onschuldigen ter dood gebracht. Op 
raciale en ethnische minderheden werd en wordt de 
doodstraf eerder toegepast en ook de economische 
voordelen zijn gering. De doodstraf zal het respect 
voor de wet en het leven eerder doen afnemen dan 
toenemen. 
Met literatuuropgave. 



20 
Uschold, E. Erfahrungen mit § 131 StGB in der 
strafrechtlichen Praxis. 
Recht der Jugend und des B ildungswesens, jrg. 25, 
nr. 4, juli/aug. 1977, blz. 295-300 (B.R.D.). 

Volgens parágraaf 131 van het Wetboek van Straf-
recht wordt diegene gestraft, die geschriften, beeld-
en geluidsapparatuur en afbeeldingen verspreidt, die 
gewelddaden tegen mensen op gruwelijke wijze 
weergeven en daardoor verheerlijking van het geweld 
uitdrukken of tot rassenhaat aanzetten. Het is de 
eerste keer dat in de rechtsorde van een Westeuropees 
land een poging wordt ondernomen tegen geweld in 
de media strafrechtelijk op te treden. 3 jaar na het 
in werking treden kunnen we thans niet zeggen dat er 
positieve resultaten te boeken zijn, want liet is niet 
gelukt de verruwing in de massa-media, vooral in de 
film, maar ook op de televisie, ook maar enigszins 
te beperken. Volgens de critici is de geringe toepas-
baarheid te wijten aan de cumulatie van delicts-
bestanddelen als gruwelijk, onmenselijk, verheerlij-
king enz. Daarom lijkt liet de schrijver verstandig 
om een wijziging van paragraaf 131 StGB na te 
streven, die liet mogelijk maken af te zien van derge-
lijke normatieve begrippen. 
Zie voor een uitgebreide samenvatting nr. 9-10/1977. 

21 
Veen, Th.W. van. Politieke verantwoordelijkheid 
voor het vervolgingsbeleid. 
Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 5, mei 1977, 
blz. 261-274. 

Naar aanleiding van de parlementaire discussie over 
de vlucht van Menten bespreekt de auteur de vraag 
wat de inhoud is van de ministeriële verantwoorde-
lijkheid voor liet O.M. beleid. Hij stelt dat de politie-
ke verantwoordelijkheid van de minister voor wat 
het departement doet en voor wat liet openbaar 
ministerie doet gelijk is, maar dat de verantwoorde-
lijkheid een andere inhoud heeft. Het O.M. voert 
zelf een beleid; de minister is daarvoor verantwoorde-
lijk, vaak is dit een verantwoordelijkheid achteraf. In 
de afgelopen jaren is een tendens merkbaar in de 
richting van een eigen beleid van het O.M. (P.G.-ver-
gadering) waarbij ook in begrotingsstukken niet 
steeds duidelijk is wie verantwoordelijk is. Van 
belang is in' welke mate het beleid van het O.M. 
betrekking heeft op politiek betwiste zaken (abortus) 
en, bij een interventie in het parlement, in welk 
stadium zich een zaak bevindt. 
Met literatuuropgave. 



Criminologie 

22 
Bickman, L. and S.K. Green. Situational cues and 
crime reporting: do signs make a difference. 
Journal of applied social psychology, 7e jrg., nr. 1, 
januari/maart 1977, blz. 1-18. 

Twee onderzoeken werden gedaan naar het effect 
van borden met aanwijzingen hoe een winkeldiefstal 
aan te geven op een mogelijk interventiegedrag (to 
a staged theft). In de eerste studie hadden de aan-
wijzingsborden gering effect op het melden en geen 
effect op de interventie. In de tweede studie had de 
uitleg van de situatie als winkeldiefstal door een 
personeelslid veel invloed op proefpersonen die 
aangifte deden, maar de aanwezigheid van borden 
hoe aangifte te doen had geen invloed. De auteurs 
beschrijven de verschillen tussen persoonlijke en 
onpersoonlijke benadering en zij bespreken ideeën 
voor voorlichting hoe er meer aangifte gedaan kan 
worden van misdaad. 
Met literatuuropgave. 

78 	23 
Buikhuisen, W. Klasse-justitie: gelet op de werkwijze 
van de onderzoeker. 
Tijdschrift voor criminologie, 19e jrg., nr. 3, juni 
1977, blz. 113-128. 

De schijver bespreekt de methode die werd gevolgd 
bij een Gronings onderzoek uit 1972 naar 3450 
diefstalzaken. In de analyse werden o.m. de volgende 
variabelen betrokken: leeftijd, recidive, werkloos-
heid, sociale klasse. Men wilde nagaan welke invloed 
deze hebben op de straf, die wordt opgelegd. 
Jongman en Schilt werkten volgens een opsplitsings-
techniek; hieraan is volgens de schrijver gevaar van 
misleiding verbonden, omdat alleen een relevant 
beeld ontstaat bij zeer grote aantallen proefpersonen. 
Verder in het artikel blijkt nog dat de steekproef 
totaal niet relevant is. Het onderzoek wordt vergele-
ken met de onderzoeken gedaan door Van Leeuwen 
en Oomen en door Van der Werff van het WODC; 
er blijkt dan dat de variabele in de beide laatste 
onderzoeken in hoge mate overeenkomen. In 
Groningen echter heeft men slechts een variabele 
gecontroleerd! Op basis van dit onderzoek is geen 
conclusie te trekken over het bestaan van klasse-
justitie. In de meerderheid van de Nederlandse stu-
dies naar de invloed van de sociale klasse op het 
seponerings- en straftoemetingsbeleid wordt deze 
relatie niet aangetroffen. De schrijver stelt wel dat er 
in Nederland sprake is van een rechtsongelijkheid, 
omdat er vergelijkbare groepen zijn die niet even 
zwaar gestraft worden; dit is echter geen verwijtbare 
rechtsongelijkheid, maar een individualisering van 
de straf, waarbij de rechter rekening houdt met de 
persoonlijke omstandigheden van de dader. Ook is 
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het volgens hem gewenst dat er in ons land alterna-
tieve sancties worden ingevoerd. 

24 
Dessaur, C. 1. Systeem-criminologie of Humane 
criminologie. 
Delikt en délinkwent, 7e jrg., nr. 5, mei 1977, blz. 
249-260. 

In de meest recente Amerikaanse criminologie nemen 
ingenieurs en computerdeskundigen de plaats in van 
deskundigen in de menswetenschappen. De vraag 
naar de oorzaken van criminaliteit wordt niet meer 
gesteld. Gebruik makend van geavanceerde, veelal aan 
de economie ontleende, modellen en technieken, 
tracht men het rendement van het strafrechtelijk 
apparaat vast te stellen. Deze ontwikkeling hangt 
samen met een verschuiving in liet mens- en wereld-
beeld in een organismisch-mechanicitische richting 
De auteur schetst de ontwikkelingen in de fundamen-
tele criminologie in de laatste decennia en geeft aan 
welk mens- en wereldbeeld daarin besloten ligt. Zij 
pleit voor een systeem-criminologie of humane 
criminologie maar waarschuwt voor een eenzijdig 
accent op het goede creatieve potentieel in de 
geïndividualiseerde mens. 

25 
Inn, A. and A.C. Wheeler. Individual Differences, 
Situational Constraints and Police Slzooting Incidents. 
Journal of'applied social psychology, 7e jrg., nr. 1, 
januari/maart 1977, blz. 19-26. 

In dit onderzoek naar het betrokken zijn van politie 
bij incidenten, waarbij geschoten wordt, blijkt dat 
bij politiemensen karakterverschillen zowel als 
verschillen in gevaar van de situatie in liet geding 
zijn. Het Poisson en negatieve binomiale modellen, 
gebruikt bij onderzoek naar ongelukken, worden 
beschouwd bij het weergeven van het voorkomen 
van incidenten waarbij geschoten wordt. De gegevens 
komen van een groot gemeentelijk politiekorps 
over een periode van 34 maanden. Tot slot bespreken 
de schrijvers gevolgen van deze gegevens voor de 
praktijk. 
Met literatuuropgave. 

26 
Inn, A., A.C. Wheeler and C.L. Sparling. The effects 
of suspect race and situation hazard on police officer 
shooting behavior. 
Journal of ,applied social psychology, 7e jrg., nr. 1, 
januari/maárt 1977, blz. 27-37. 

De auteurs beschrijven een onderzoek van incidenten :  
waarbij door de politie geschoten werd, naar het 
effect van mogelijk verdacht ras en gevaarlijke 
situaties op het aantal afgevuurde schoten en getrof- 



fen verdachte elementen. Ook wordt de frequentie 
van incidenten waarbij geschoten wordt bij zwarten 
en blanken vergeleken met de stedelijke bevolking 
en intensiteit van het contact tussen politie en 
burgerij. Tenslotte wordt het aantal dodelijke onge-
lukken vergeleken met het betrokken zijn bij 
schietpartijen en arrestatiecijfers. De mate van 
gevaar blijkt bepalend, er blijkt geen bewijs voor 
vooroordeel tegen zwarten bij de politie. 
Met literatuuropgave. 

27 
Jahn, G. Versuch einer statistischen Analyse von 
Straftaten mit Geiselnah me. 
Kriminalistik, 31e jrg., nr. 3, maart 1977, blz. 97-103 
(B.R.D.). 

Op basis van krantenberichten, politieberichten en 
andere bronnen heeft de auteur 145 gijzelingen 
opgespoord en geanalyseerd. Deze gijzelingen vonden 
in West-Duitsland in de periode 1968-1975 plaats. 
De bedoeling van deze analyse was gegevens te 
verzamelen die bij de bestrijding van gijzelingen van 
belang kunnen zijn. De gijzelingen worden vanuit 

80 	diverse gezichtspunten, zoals aanleiding, aantal daders, 
gebruik van geweld e.d., bestudeerd. Het belangrijk-
ste resultaat is dat politie-ingrijpen het gevaar 
vergroot dat er doden of gewonden vallen. De les die 
de politie hieruit moet trekken is dan ook dat over-
haast ingrijpen, vooral bij spectaculaire zaken, 
noodlottige gevolgen kan hebben. Vooral het optre-
den van politiefunctionarissen die als eerste ter 
plaatse zijn is beslissend voor het verdere verloop van 
de gijzeling. 
Met literatuuropgave. 

28 
Landman, R.J. en J. van Weringh. De wereld van 
Aletrino. 
Tijdschrift voor criminologie, 19e jrg., nr. 3, juni 
1977, blz. 144-155. 

Hoewel Aletrino's naam niet voorkomt in de inlei-
ding in de criminologie van Kempe, maakt hij volgens 
de schrijvers toch deel uit van de geschiedenis van 
het vak en mag er mede daarom wel eens wat 
aandacht aan Aletrino worden besteed. Zijn geschrif-
ten over de sociaal zwakke groepen en de gedeti-
neerde maken bovendien een moderne indruk. Na 
een behandeling van de beide stromingen, de 
Italiaans-biologische en de Frans-sociologische in 
de criminele anthropologie, bespreken de schrijvers 
Aletrino's opvattingen over ontoerekenbaarheid en 
vrije wil — daarna de bestrijding van zijn opvattingen 
door de advocaat J.A. Levy en de psycholoog 
G. Heymans. Uit Aletrino's werk blijkt dat aangaan-
de het gevangenissysteem 70 jaar geleden al dezelfde 
opvattingen heetsten als nu. 
Met literatuuropgave. 



81 

29 
Middendorff, W. Die Frau als.politische miirderin 
(II). 
Kriminalistik, 31e jrg., nr. 3, maart 1977, blz. 120- 
124 (BRD.). 

In dit tweeáe artikel over vrouwelijke daders van 
politieke Moorden, het eerste deel verscheen in 
nr. 2, 1977ivan hetzelfde tijdschrift gaat de auteur 
allereerst in op de levensgeschiedenissen van drie 
vrouwen: Charlotte Corday, die in 1973 Marat 
doodschoot, Lynette Fromme die na de arrestatie 
van Manson (1969) de leiding overnam en Sara 
Moore die als tussenpersoon optrad tussen de ont-
voerders van Patty Hearst en haar vader. Ook andere 
politieke moorden en moordaanslagen komen 
terloops aan de orde. Alle beschreven moorden zijn 
het werk van eenlingen. Van samenzweringen is 
niets gebleken. 
Met literatuuropgave. 

30 
Nass, G. Kriminaliitiologie und Labelingtheorie. 
Archiv fhr Kriminologie, 159e jrg., nr. 1/2, januari/ 
februari 1977, blz. 1-15 (B.R.D.). 

In navolging van Amerikaanse criminologen proberen 
met name jonge Duitse criminologen invloed uit te 
oefenen op het strafrechtelijk systeem. Zij doen dit 
vaak op basis van de, in de ogen van praktijkmensen, 
absurde labeling theorie. Met verwijzing naar de filo-
sofie van Hegel verwijt de auteur deze criminologen 
dat zij de staat en het strafrechtelijk systeem ken-
merken toeschrijft die zijn ontleend aan persoonlijk-
heidstheorieën. Uitvoerig en kritisch wordt de 
bereikbaarheid en de houdbaarheid van de labeling 
theorie besproken. De auteur is van oordeel dat deze 
theorie weinig bijdraagt aan de opsporing van de 
oorzaken van crimineel gedrag en oppervlakkig is. 
Met literatuuropgave. 

31 
Norland, S. en N. Shover. Geluier roles and female 
criminality. Some critical comments. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 15e jrg., 
nr. 1, mei 1977, blz. 87-104 (U.S.A.). 

De schrijvers hebben 'een evaluerend onderzoek 
gedaan naar de, de laatste tijd vaker gehoorde, be-
wering dat er steeds meer vrouwen actief betrokken 
zijn bij agressieve en ernstige vormen van criminaliteit. 
Zij zijn daarbij in de literatuur en in statistieken gestuit 
op de onnauwkeurige wijze waarop van het begrip 
'geslachtsrol' wordt gebruik gemaakt; voorts op de 
toepassing van uiteenlopende classificaties van de 
verschillende misdrijven, en het gebrek aan onder-
scheid tussen verschillende vormen van bij misdaad 
betrokken zijn. Zonder nauwkeuriger indicaties van 
wat een misdrijf bestempelt tot agressief, geweld- 
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dadig, ernstig of typisch door mannen gepleegd, 
blijft onzekerheid bestaan omtrent de soorten 
gegevens die nodig zijn om bovenstaande bewering 
naar waarde te schatten. De schrijvers hebben op 
grond van hun eigen a priori classificatie van agres-
sieve misdrijven proberen aan te tonen dat de 
gegevens een gecompliceerd beeld vertonen. Vooral 
de gegevens over geweldsmisdrijven zullen naar hun 
mening nog problematischer blijken te zijn wanneer, 
na de introductie van een theoretische afbakening 
van het begrip 'gewelddadigheid', de gegevens worden. 
nagegaan die binnen die afbakening vallen. Niettegen-
staande de term `geslachtsrol' op verschillende wijzen 
wordt gehanteerd, is er weinig van bekend hoe 
variaties in de geslachtsrol verband houden met de 
verschillende parameters van criminaliteit. Theorie-
vorming omtrent deze verbanden zal worden 
belemmerd als onderzoekers blijven doorgaan met 
hun informatie te organiseren op basis van achteraf 
interpretatie van criminaliteitspatronen die zelf weer 
gegrond zijn op een onderstelde betekenis van 
misdaad in het algemeen en bepaalde categorieën 
misdrijven in het bijzonder. De fundamentele 
kwesties op dit terrein laat men ononderzocht. Of 
bepaalde misdrijven nu wel of niet door delinquenten 
en anderen als mannelijk worden beschouwd, en of 
degenen die steeds meer in misdrijven betrokken 
raken nu wel of niet kunnen worden onderscheiden 
door andere geslachtsrollen dan degenen die niet in 
die zelfde misdrijven vervallen (in dezelfde mate en 
op dezelfde manieren), blijven vragen waarop het 
antwoord nog moet worden gevonden. 
Met literatuuropgave. 

32 
Olmoa, R. del. Beperkingen aan de preventie van 
geweld: De Latijns-Amerikaanse realiteit en haar 
criminologische theorie. 
Kriminologen krant, nr. 28, september 1977, blz. 
6-18 (N.). 

De auteur begint haar artikel met een nadere uiteen-
zetting van de typische eigenschappen van het geweld 
in de Latijns-Amerikaanse landen, dat nogal verschilt 
van het geweld in de ontwikkelde landen. Daarvoor 
legt zij het westerse begrip geweld uiteen in verschil-
lende componenten en onderscheidt vervolgens 
verschillende typen geweld. Zij wijst op het bijzonde-
re verschijnsel dat de ontwikkelingslanden in hun 
afhankelijkheid zelfs verschillende vormen van 
geweld overnemen van de westerse landen. Doordat 
de meeste landen hier gekenmerkt worden door een 
niet-legitieme autoriteit, ligt voor een criminologische 
studie het zogenaamde niet-legitieme geweld in 
Latijns-Amerika als onderwerp voor de hand. De 
auteur geeft in het kort aan, hoe de Latijns-Ameri-
kaanse criminologen zich beperken en niet aan de 
bestudering van dit niet-legitieme geweld toekomen. 
Vervolgens gaat zij uitgebreid in op de mogelijkheid 
van een criminologische theorie op dit punt. Volgens 
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haar ontbreekt het in Latijns-Amerika aan een goede 
criminologische theorie. 

33 
Opinione ~Mica e eriminalitit. (Publieke opinie en 
criminaliteit) 
Quaderni dell'Ufficio,Studi e Ricerche della 
Direzione generale per gij Istituti di Prevenzione e di 
Pena, nr. 14, 1977 (I.). 

Dit nummer bevat het verslag van een opinie-onder-
zoek waarvan de uitkomsten wetenschappelijk zijn 
bewerkt. Men wilde weten wat en hoe de Italiaan(se) 
denkt over: 'a. de oorzaken van criminaliteit en de 
middelen ()di deze te voorkomen en te bestrijden; 
b. de functie van detentie en van behandeling van 
gedetineerden; c. alternatieve straffen zoals de wet 
van 1975 die mogelijk maakt; d. vrijwillige mede-
werking van' het publiek bij hulpverlening aan 
(ex-)gedetineerden. Te dien einde is in 1975 een 
sample van ruim 1100 mensen, mannen en vrouwen 
van verschillende leeftijden en uit verschillende 
sociaal-economisch-culturele groeperingen uit heel 
Italië hieróver zeer gedetailleerd ondervraagd. De 
vragen zijn in het tijdschrift opgenomen, en de ant-
woorden staan gegroepeerd in 28 tabellen. Aan de 
hand daarvan zijn de respondenten weer ingedeeld 
in 6 typen, en ook hiervan zijn uitvoerige overzich-
ten gegeven Uit het Italiaanse grote publiek komen 
voor wat betreft z'n meningen en houdingen ten 
aanzien vn de onderwerpen in kwestie allerlei tegen-
strijdigheden en innerlijke conflicten naar voren. De 
schrijvers van het verSlag komen tot de conclusie dat 
jonge mensen (waaronder veel vrouwen) uit de 
sociaal-economisch-cultureel hogere lagen van de 
samenleving met een goede opleiding het beste 
geïnformeerd zijn, de oorzaken van criminaliteit 
overwegend, in de maatschappij zelf zien, overwegend 
positief staan tegenover heropvoeding en alternatieve 
straffen, én het meest bereid zijn deel te nemen aan 
vrijwilligerswerk met delinquenten. De mensen 
vallen onder type 1, dat 25% van de ondervraagden 
omvat. 

34 
Safford, J.B. No Comprendo: The non-english-
speaking dePendant and the criminal process. 
Journal of criminal law and criminology, 68e jrg., 
nr. 1, maart 1977, blz. 15-30 (U.S.A.). 

In sommige'delen van Amerika, daar waar grote 
concentraties aanwezig zijn van ethnische minder-
heden, hebben 30 â 40% van de verdachten de hulp 
van een vertaler nodig. In 35 staten is de toewijzing 
van tolken Wettelijk geregeld. De wijze waarop dit 
gebeurd is, verschilt echter van staat tot staat. Dit 
artikel gaat in op de situatie in de staat Illinois. In 
Illinois is, eVenals in veel andere staten, de toewijzing 
van tolken in de eerste stadia van het strafrechtelijk 

' 	I 
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proces (verhoor, bail, plea-bargaining) niet wettelijk 
geregeld. Een van de problemen is dat de gronden 
waarop beslist wordt wel of geen tolk in te schake-
len, vaag zijn. Ook is niet altijd duidelijk of de 
vertalingen correct zijn en de verdachte voldoende 
begrepen heeft. Deze onduidelijkheid geeft bij hoger 
beroepzakeri problemen omdat niet vastgelegd wordt 
wat de verdachte begrepen heeft. 
Met literatuuropgave. 

35 
Schreiner, K.G. Aspekte der Bereicherungskrimina-
litdt in der Wirtschaft der DDR. 
Archiv fUr Kriminologie, 159e jrg., nr. 1/2, januari/ 
februari 1977, blz. 40-52 (BRD.). 

In de marxistische-leninistische theorie is de crimi-
naliteit, en met name de vermogenscriminaliteit 'Sf 
een overblijfsel uit de vei& socialistische tijd, een 
gewoonte die uit zal sterven Of voortgekomen uit 
invloeden van het imperialisme. Die ontwikkeling 
van de criminaliteit in de DDR vertoont echter een 
beeld dat hiermee niet in overeenstemming is. Welis-
waar liep het aantal bekendgeworden delicten tot 
1968 terug, daarna steeg dit aantal echter weer. Het 
aantal vermogensdelicten bleef relatief constant 
(ca. 50%). Het merendeel van de vermogensdelicten 
zijn delicten tegen gemeenschapsgelden en -goede-
ren. Delicten die men welvaartsdelicten' zou kun-
nen noemen zoals winkeldiefstal door klanten en 
personeel, nemen toe. Kennelijk is het nog niet 
gelukt socialistische opvattingen over eigendom 
gemeengoed te laten zijn. 
Met literatuuropgave. 

36 
Smale, G. en H. Spickenheuer. Vergeldingsbehoefte 
en gevoelens van schuld bij slachtoffers van ernstige 
vermogensmisdrijven en geweldsmisdrijven. 
Tijdschrift voor criminologie, 19e jrg., nr. 4, augus-
tus 1977, blz. 195-207 (N.). 

De schrijverszijn steekproefsgewijs nagegaan hoc 
sterk de vergeldingsbehoefte en de schuldgevoelens 
waren bij slachtoffers van vermogens- en gewelds-
misdrijven. Onderzocht werd een groep van 106 
Nederlandse mannelijke personen, in Amsterdam of 
omgeving woonachtig, die in de periode 1972-1974 
slachtoffer was geworden van een ernstig geweldsmis-
drijf. Daarnaast werd onderzocht een groep van 100 
man, die verder aan dezelfde kenmerken beantwoord-
de, maar slachtoffer was van een ernstig vermogens-
misdrijf (schade meer dan 500 gulden). Driekwart 
van de slachtoffers zei zich nooit schuldig te hebben 
gevoeld. De behoefte aan vergelding leek op het 
eerste gezicht tamelijk sterk, maar zelf straffend zou 
ruim de helft niet meer dan drie maanden onvoor-
waardelijk eisen. Tussen schuldgevoel en vergeldings-
behoefte werd geen duidelijk verband gevonden. 
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Vermogensslachtoffers vertoonden meer schuld-
gevoelens en een grotere behoefte aan vergelding 
dan geweldsslachtoffers. In het algemeen bleek er 
weinig bereidheid te bestaan bij de slachtoffers om 
de dader te ontmoeten. Een duidelijke samenhang 
met de mate van schuldgevoelens en vergeldings-
behoefte Was niet te vinden. De gegevens van dit 
onderzoek zijn ontleend aan een groter onderzoek 
onder slachtoffers dat wordt uitgevoerd door het 
Criminologisch Instituut te Groningen. 
Met literatuuropgave. 

37 
Staats, G.R. Changing conceptualizations of 
professional criminals. Implications for criminology 
theory. 	' 
Criminology: an interdisciplinary jounal, 15e jrg., 
nr. 1, mei 1977, blz. 49-66 (U.S.A.). 

De schrijver heeft de traditionele en hedendaagse 
opvattingen van criminologen over beroepsmisdadi-
gers onderzocht en vergeleken. De traditionele 
opvatting is, dat beroepsmisdadigers hooggeschool-
de specialisten zijn en geen gebruik maken van 
geweld. De hedendaagse opvattingen bestempelen 
beroepsmisdadigers als niet-gespecialiseerd, geen 
bijzondere vaardigheid hebbend en betrokken in 
gewelddadig gedrag. Deze wijzigingen in opvattingen 
vormen een weerspiegeling van het verschijnsel dat 
meer aandacht wordt besteed aan waarneming dan 
aan theorievorming. De schijver is van mening dat, 
zolang men de nadruk blijft leggen op waarneming, 
er geen snelle of ordelijke vooruitgang is te boeken in 
de theorievOrming over beroepsmisdadigers. De 
veranderende zienswijzen omtrent beroepsmisdadigers 
kunnen het gevolg zijn van verschillen in waarneming, 
maar kunnen evenzeer wijzen op onvoldoende ont-
wikkeling van de theorie binnen deze discipline. 
Met literatuuropgave. 

38 
Stallberg, F.W. en R. Stallberg. Kriminalisierung und 
Konflikt — zur Analyses ihres Zusammenhanges. 
Monatschrift fhr Kriminologie und Strafrechtsreform, 
60e jrg., deel 1, februari 1977, blz. 16-32 (B.R.D.). 

Sinds haar opkomst als referentiekader voor crimino-
logisch onderzoek is de labeling approach' becriti-
seerd wegens haar nadruk op de micro-sociale 
aspecten van criminalisatie. Een veelbelovende kans 
om het perspectief rond de problemen volgens deze 
theorie te bekijken te verwijden, ligt duidelijk daarin, 
dat men de

i 
 produktie en de toepassing van straf-

rechtsnormen als conflictsfenomenen er bij betrekt. 
Ondertussen zijn al meermalen pogingen ondernomen 
om tot een;dergelijke zienswijze te komen. De 
beoogde resultaten blijven doorgaans onbevredigend 
en er worden van het begin af weer belangrijke 
plaatsbepalingen van de 'nieuwe' criminologie prijs- 

. 
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gegeven. Het moet erom gaan samenhangen tussen 
conflict, norm-genese en sociale controle — voor 
zover herkenbaar — aan te tonen en aanknopings-
punten voor toekomstige theorievorming vast te 
leggen. 
Met literatuuropgave. 

39 
Streng, F. Schusswaffen — Kriminalitdt. 
Kriminalistik, 31e jrg., nr. 5, mei 1977, blz. 197-204 
(B.R.D.). 

Een zevental gevallen waarbij de daders een schiet-
wapen gebruiken, worden in dit artikel geanalyseerd. 
Het betreft hier gebeurtenissen die gekenmerkt 
werden door emotionaliteit en irrationaliteit. Onze-
kerheid en angst werden door het wapen gecompen-
seerd, het gevoel van manneliikheid en flinkheid nam 
toe en agressie en gefrustreerde sexualiteit werden 
afgereageerd. In een viertal gevallen bleek de beschik-
baarheid van een vuurwapen een belangrijke factor te 
zijn. Dit resultaat wordt nader toegelicht en geïllu-
streerd aan de hand van Amerikaanse criminaliteits-
cijfers en resultaten van psychologisch en ethologisch 
onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

40 
Sturla, M.T. Polizia e autoriui giudiziaria nel 
processo di prevenzione eriminale. (Politie en justi-
tiële autoriteit in het proces van criminaliteits-
prevenfie.) 
Rivista di diritto processuale, 31e jrg., nr. 4, oktober/ 
december 1976, blz. 750-780 (I.). 

Het gaat hier over de preventie ante delictum, en met 
het oog daarop de verhouding tussen politie- en 
gerechtelijke autoriteiten. Er zijn de afgelopen twintig 
jaar in Italië verschillende wetten uitgevaardigd om 
deze materie te regelen maar ze blijken niet effectief. 
Schrijfster bepleit dat de rechterlijke macht méér 
zeggenschap zal krijgen. Een recente wet (1975) 
moest dat ook bewerkstelligen, maar de initiatieven 
tot de te nemen preventie-maatregelen (b.v. speciaal 
toezicht, een vrijheidsbeperkende maatregel) blijven 
toch bij de politie. Deze beslist dus wat gevaarlijk is 
voor de openbare veiligheid en de moraal. Bij een 
veiligheidsmaatregel als straf post delictum heeft de 
rechter overwogen of er een gerede kans bestaat dat 
de delinquent opnieuw een delict zal begaan. Bij de 
preventieve veiligheidsmaatregel is het oordeel van de 
politie dat de kans bestaat dat iemand in de toekomst 
een delict zal begaan, gefundeerd op oppervlakkige 
informatie en beperkt inzicht. De politie is hiertoe 
volgens schrijfster ook niet in staat. Moet de rechter 
hierover zijn oordeel uitspreken, dan informeert hij 
primair bij de politie. De wet neemt zonder meer aan 
dat het belastende materiaal dat de politie dan aan-
draagt op juistheid berust. De rechter neemt het over 
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het algemeen over en baseert er zijn vonnis op. Ook 
het optreden van het OM is een verlengstuk van de 
politie-instructie. Wanneer de rechter uitspraak heeft 
gedaan, is de tenuitvoerlegging ook weer geheel in 
handen van de politie. Over het algemeen zijn de 
maatregelen 'vaag en algemeen geformuleerd, hetgeen 
de politie veel macht geeft in deze. De rechter 
controleert slechts. De tendens is de laatste jaren in 
de richting van meer macht voor de politie (zulks in 
verband met de toenemende criminaliteit). Schrijfster 
is verontrust over deze ontwikkelingen. 

41 
Wiersma, D. IRas en misdaad, nog weer veertig jaar 
later? 
Tijdschrift voor criminologie, 19e jrg., nr. 3, juni 
1977, blz. 133-143. 

De schrijver 'gaat hier in op Leuw's artikel: 'Ras en 
misdaad'. Hij begint met een vergelijking tussen de 
terminologie die Eysenck gebruikt en die van de 
Groninger School. Leuw's artikel gaat terug op 
Bonger's 'Inleiding tot de criminologie'. Wiersma 
werpt ook de vraag op, wat precies onder crimineel 
gedrag moet worden verstaan. Hierover bestaat nog 
steeds geen communis opinio — schrijver voert het 
begrip delictueus gedrag in, naast crimineel gedrag, 
en stelt dat de criminologen in onze dagen minder 
zeker van hun zaak zijn dan Bonger veertig jaar 
geleden. Tot slot maakt de auteur enige opmerkingen 
over mensenrassen, bespreekt de al of niet bestaande 
samenhang tussen ras en intelligentie. Volgens 
Wiersma is er eerder sprake van milieufactoren en 
zijn er ook bedenkingen aan te voeren tegen de 
gebruikte onderzoekmethode. Misschien, zo besluit 
de schrijver'zijn betoog, zijn de in dit stuk gesigna-
leerde vraagstukken over veertig jaar opgelost en 
zullen de criminologen geleerd hebben uit andere 
gezichtshoeken de stof te bekijken. 

Rechtssociologie 

42 
Carlson R.J. Measuring the quality of legal services: 
an idea whose time has not come. 
Law & society review, lle jrg., nr. 2, special issue, 
1976, blz. 287-318 (U.S.A.). 

De auteur beoogt in dit artikel een aanzet te geven tot 
een ontwerp van systematische kwaliteitseisen die 
men aan de rechtshulp kan stellen. Hiertoe biedt hij 
een theoretisch kader aan, dat parallel aan de visies 
op de vergelijkbare problematiek binnen de medische 
zorg is opgezet. Nadat hij de aard van het kwaliteits-
probleem van de rechtshulp heeft vergeleken met die 
binnen de medische zorg, geeft hij van beide vormen 
van hulpverlening een kort historisch overzicht. Hij 
gaat daarbij nader in op de effectiviteit van de 
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regelingen op beide terreinen. Door aan te geven wat 
de uitkomsten van enkele types kwaliteitonderzoeken 
binnen de medische zorg waren, toont hij aan hoe 
dergelijke controles bij de rechtshulp zouden kunnen 
worden opgezet en wat de implicaties daarvan zouden 
zijn. Hij geeft hierbij ruime aandacht aan het probleem 
van de kwaliteitskriteria. Tenslotte geeft hij nog een 
schets van de principes waaraan een optimale kwali-
teitscontrole binnen de rechtshulp zou moeten 
voldoen. 

43 
Galanter, M. Delivering legality: someproposal for the 
direction of research. 
Law & society review, 1 le jrg., nr. 2, special issue, 
1976, blz. 207-225. 

De auteur plaatst in dit artikel de individuele rechts-
hulp in het kader van mogelijke alternatieve rechts-
conflictoplossingen. Hij gaat daarbij eerst uitgebreid 
in op de vraag waar de individuele rechtshulp eigenlijk 
precies voor dient. In een volgende paragraaf geeft 
hij mogelijke andere, dan de bestaande oplossingen 
aan. Hierbij denkt hij aan veranderingen in het 
karakter van bepaalde rechtbanken, bijvoorbeeld 
door het in het leven roepen van rechtbanken voor 
uitsluitend geringe vorderingen of door het creëren 
van instituten met een meer begeleidende functie. 
Een heel andere oplossing zou volgens de auteur 
kunnen worden gevonden door een verandering van 
de betreffende procesregels. Tot slot geeft de auteur 
aan hoe wetenschappelijk onderzoek dat gericht is 
op dit ruime kader, voor de ontwikkeling van deze 
alternatieven wellicht van belang kan zijn. 

44 
Ladinsky, J. The traffic in legal services: lawyer-
seeking behaviour and the channeling of clients. 
Law & society review, 1 le jrg., nr. 2, special issue, 
1976, blz. 207-225. 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de belang-
rijkste factoren die op het contact tussen cliënt en 
advocaat van invloed schijnen te zijn. Hierbij onder-
scheidt hij factoren die ertoe bijdragen, dat de cliënt 
op een bepaald moment een probleem als juridisch 
probleem beschouwt en structurele factoren die op 
de relatie advocaat/cliënt van toepassing zijn. Voor-
dat hij op deze factoren in de rechtshulp ingaat, geeft 
hij een historisch overzicht van de ontwikkeling in 
de rechtshulporganisatie. In een model zet hij een 
aantal gedragsregels voor de rechtshulp uiteen, ver-
volgens geeft hij aan waarom dit in de praktijk anders 
blijkt te verlopen. Ten aanzien van de factoren die de 
auteur onderscheidt benadrukt hij de dynamiek die 
van het informatienetwerk uitgaat. Vaak zijn het 
kennissen en familieleden die grote invloed op de 
definiëring als juridisch probleem en op het contact 
met de rechtshelper hebben. 
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45 
Lempert, R.O. Mobilizing private law: an introductory 
essay. 
Law & society review, lle jrg., nr. 2, special issue, 
1976, blz. 173-189 (U.S.A.). 

De auteur geeft in dit artikel een overzicht van een 
aantal sociaalwetenschappelijke benaderingen van de 
omvang van de kwaliteit van de rechtshulp. Hij sluit 
zijn overzicht van de sociaal-wetenschappelijke visies 
op de verwerkelijking en uitbreiding van de rechtshulp 
af met een samenvatting van een aantal vereisten 
waaraan een algemene theorie ten aanzien van dit 
onderwerp zou moeten voldoen. Naar zijn mening 
moet zo'n theorie zowel de rol van de advocaten en 
andere rechtshulpinstellingen als de kosten van de 
rechtshulp en de alternatieven hiervoor bevatten. 
Daarbij moet de theorie iets zeggen over de relatie 
tussen de structuur van de rechtshulpinstellingen en 
de beslissingen die zij in dit kader nemen. Tevens 
moeten ook de competentie van de betrokken 
partijen en de mogelijkheden van de rechtshulp ter 
bereiking van institutionele veranderingen in de 
theorie worden opgenomen. Ten aanzien van de 
pogingen om de rechtshulp aan een kwalitatief onder-
zoek te onderwerpen, concludeert de auteur dat naar 
het zich laat aanzien de rechtshulp zich hier voorlopig 
nog wel tegen zal verzetten. 
Met literatuuropgave. 

46 
Prosser, T.'Poverty, Ideology and Legality: 
supplementaty benefit appeal tribunals and their 
predecessors. 
British journal of law and society, 4e jrg., nr. 1, 
summer 1977, blz. 39-61. (G.B.). 

De auteur geeft in dit artikel aan dat het ontstaan en 
de ontwikkeling van de bijstandswetgeving niet ver- 
klaard kan worden op basis van een eenvoudig idealistisch 
juridisch model. De totstandkoming van de bijstands-
wetgeving is zijns inziens niet toevallig maar vindt 
haar oorsprong in het geloof in armoede. Volgens 
de auteur verliezen de voorstellen tot verdere over-
heidsbemoeiing op dit terrein dit nogal eens uit het 
oog, daar zij de legaliteit geabstraheerd zien van 
haar sociale basis. Hij is van mening dat het onmoge-
lijk is het bijstandssysteem te wijzigen binnen het 
huidige kader, indien men degenen die er afhankelijk 
van zijn in hun waarde wil laten. Het probleem ligt 
in de sociale structuur en de ideologie. De auteur 
vraagt zich.daarom af het werktterrein misschien 
ingeperkt kan worden, zodat velen onder een andere 
bijstandsregeling zullen kunnen vallen, waarbij een 
objectievere administratie mogelijk zal zijn. Een 
andere mogelijkheid is volgens de auteur wellicht 
het invoeren van een geheel nieuw bijstandssysteem 
dat dan gebaseerd dient te zijn op nieuwe principes. 
Op deze wijze zal men eerder tot een bevredigende 



oplossing kunnen komen dan door een eenvoudige 
uitbreiding van de bijstandswetgeving. 
Met literatuuropgave. 

47 
Marks, F.R. Some research perspectives for looking 
at legal need and legal services delivery systems: 
old form or new? 
Law & society review, lle jrg., nr. 2, special issue, 
1976, blz. 191-207. (U.S.A.). 

In dit artikel geeft de auteur een overzicht van 
bestaand empirisch onderzoek naar de behoefte aan, 
het gebruik van en de inrichting van de rechtshulp 
systemen. Hij wil met dit overzicht in de eerste plaats 
aangeven in welke richting in de toekomst aan onder-
zoek gedacht kan worden. Allereerst gaat hij dieper 
in op de aard van de rechtshulpbehoefte. Is rechts-
hulpbehoefte iets dat uitsluitend samenhangt met de 
aard van de groep rechtshulpvragers of hangt deze 
behoefte nog met andere dingen samen? De auteur 
wijst in dit verband vooral op de afwezigheid van 
hypothesen betreffende de relatie tussen het type 
onderzoeken. In een samenvatting van een aantal 

90 empirische onderzoeken constateert de auteur dat 
over het algemeen een onevenredigheid in de rechts-
hulpsystemen is aangetoond. Nadat hij een aantal 
voorstellen voor een nieuw onderzoek heeft gedaan, 
stelt hij tot slot een paar ruimere vragen t.a.v. de 
rechtshulp, zoals de relatie van deze rechtshulp tot 
de 'sociale rechtvaardigheid'. 

48 
Nader, R. Consumerism and legal services: The 
merging of movements. 
Law & society review, lle jrg., nr. 2, special issue, 
1976, blz. 247-257. (U.S.A.). 

In deze beschouwing over rechtshulp toont de auteur 
aan, dat een te grote nadruk op de individuele rechts-
hulpproblemen geen oplossing biedt voor een betere 
rechtshulpverlening in het algemeen. Naar zijn mening 
liggen hieraan economische en politieke problemen 
ten grondslag. Voor een verbetering van de rechtshulp 
moet eerder worden gedacht aan een herstel van het 
machtsevenwicht tussen de rechtshulp-ontvanger en 
de rechtshulpverlener. Een institutionele verandering 
kan alleen worden bewerkstelligd door het bewerk-
stelligen van een nieuw machtsevenwicht op dit 
terrein. Volgens de auteur maakt een aantal aspecten 
van de huidige organisatie van de rechtshulp, zoals 
bijvoorbeeld het verbod van reclame, dat een grote 
groep potentiële cliënten niet wordt bereikt. 
Dergeliike regels zijn institutionele regels en naar 
de mening van de auteur veelal de weerslag van een 
gevestigde machtsverhouding uit het verleden. 
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49 
Rosenthal, D.E. Evaluating the competence of 
lawyers. 
Law & society review, lle jrg., nr. 2, special issue, 
1976, blz. 257-287 (U.S.A.). 

De auteur geeft in dit artikel eerst een overzicht 
van het onderzoek dat is gedaan naar de kwaliteit 
van de advocatuur. Hij geeft daarbij aan wat de 
grenzen van de verschillende onderzoekmethoden 
zijn. Vervolgens laat hij aan de hand van voorbeelden 
zien welke kwaliteiten door de advocatuur zelf als 
belangrijk in hun beroepsuitoefening worden gezien. 
Hij benadrukt, dat eisen die men aan zichzelf stelt, 
kunnen verschillen van de eisen die van buitenaf aan 
hen worden opgelegd. Dit brengt een aantal moei-
lijkheden met zich mee, wanneer men de kwaliteit 
van de rechtshulp wil gaan onderzoeken. In de 
laatste paragraaf doet de auteur enkele voorstellen 
om aan de genoemde moeilijkheden te ontkomen 
bij de bestudering van de kwaliteit van de rechts-
hulp. Ondanks de grote moeilijkheden blijft de 
auteur optimistisch ten aanzien van die mogelijkhe-
den. Een meer systematische en gedetailleerde 
studie van de advocatuur en rechtshulp lijkt hem van 
het grootste belang. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

50 
Culbertson, R.G. Corrections: the state of the art. 
Journal of criminal justice, Se jrg., nr. 1, voorjaar 
1977, blz. 39-46 (U.S.A.). 

De schrijver bespreekt het onvermogen van de 
justitie als Corrigerend systeem de misdadiger te 
beïnvloeden tot maatschappelijk aanvaardbaar 
gedrag ('rehabilitation'). Hij gaat in op externe en 
interne kwesties die de ontwikkeling van een struc-
tuur van consistente doelstellingen heeft belemmerd. 
Als externe kwesties wijst de schrijver aan: (1) de 
mogelijkheid dat het bestaan van misdaad en misda-
digers een maatschappelijke functie heeft (b.v. de 
aanzet tot de vorming van een collectief geweten 
(Durkheim) en een gevoel van solidariteit in de 
maatschappij (Mead); (2) de latente functies van het 
justitiële apparaat (b.v. het schragen van de legitimi-
teit van conventionele normen en het bewijs dat 
afwijking van de moraal niet loont (Gans); (3) de 
maatschappij is geheel van misdaad doortrokken 
(Schur). Ais deze opvatting van Schur houdbaar is, 
dan wordt het voor het rahabiliteringsproces onmo-
gelijk een consistent geheel van doelstellingen op te 
bouwen. Interne problemen zijn volgens de schrijver: 
(1) de afwezigheid van een theoretisch denkraam. De 
op de praktijk gerichte bestuurders in dit veld heb-
ben er ovei het algemeen weinig belangstelling voor 
de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek 
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theoretisch in hun werk te integreren en daarmede 
te komen tot een rationeel proces van besluitvor-
ming. Anderzijds echter kunnen wetenschappelijke 
feiten dikwijls niet eenvoudig in beleidstermen 
worden vertaald (Ohlin); (2) het gebrek aan negatie-
ve terugkoppeling die het juist mogelijk zou maken 
gemaakte fouten te herstellen; (3) het misplaatst 
gebruik van het medisch model. Hoewel dit model 
nu, te laat, bloot staat aan kritische analyse, zal het 
uit de gunst raken ervan niet automatisch leiden tot 
de ontwikkeling van een compleet theoretisch 
denkraam. Als echter het huidige stelsel niet in die 
ontwikkeling slaagt, dan zullen veranderingen voor-
namelijk onder politieke druk tot stand komen en 
wel in de richting van een meer punitief stelsel. 
Met literatuuropgave. 

51 
Deterioramento mentale da detenzione. (Geestelijke 
achteruitgang door detentie.) 
Quaderni dell'Ufficio Studi e Ricerche della 
Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e 
di Pena, nr. 13, 1976 (I.). 

Ondanks humanisering van de gevangenisstraf en 
aandacht voor heropvoeding en therapie van gedeti-
neerden heeft detentie zelden een gunstige invloed. 
De universiteit van Rome heeft in samenwerking 
met het UNSDRI te Rome en met de universiteit 
van Ohio, USA, willen nagaan wat het effect van 
detentie is voor de geestelijke gezondheid van betrok-
kenen. Het betreft hier een empirisch, psycholo-
gisch, psychotechnisch onderzoek. Daartoe heeft 
men eerst een methode moeten ontwerpen om 
eventuele veranderingen (in de intellectuele capaci-
teiten) te ontdekken, te meten en te evalueren. 
Onder het algemene syndroom van `prisonisering' 
rekent men: verlies van het tijdsbesef, het ontbreken 
van gevoelsprikkels van buitenaf, verandering van de 
perceptie, verhoogde suggestibiliteit, gevoelens van 
stress. Maar over deze dingen zijn nauwelijks weten-
schappelijke onderzoekingen gedaan. In Italië is 
men in 1971 begonnen en men heeft gedurende 
twee jaar te Rome 450 manlijke gedetineerden 
onderzocht met verschillende tests. Te Ohio heeft 
men daarna met een kleiner sample (124) een zelfde 
soort onderzoek gedaan. De beide samples omvatten 
ongeveer voor een derde kortgestraften (minder dan 
3 jaar), een derde middellang gestraften (3 tot 7 jaar) 
en een derde langgestraften (meer dan 7 jaar). Het 
artikel beschrijft de samples, de tests en de gehele 
gang van zaken bij beide onderzoeken. De twee 
samples zijn niet geheel vergelijkbaar (zo heeft b.v. 
het Amerikaanse geen analfabeten, het Italiaanse 
wel), maar dat was ook niet de opzet. Alle resultaten 
zijn in tabellen weergegeven en worden geanalyseerd 
en geïnterpreteerd. In hun conclusies stellen de 
auteurs voorop dat zij hebben willen nagaan a. of er 
verband bestaat tussen de duur van de detentie en 
een eventuele geestelijke achteruitgang van de 
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gedetineerdd, en zo ja, in welke mate, en b. of er 
bepaalde typen gedetineerden zijn die hiervoor extra 
vatbaar blijken, en zo ja, welke. Uit het onderzoek 
is gebleken dat er bij sommigen inderdaad van een 
lichte achteruitgang sprake is, die wel toeneemt met 
de langere duur van de detentie; er blijken nogal 
wat individuele verschillen te zijn daarbij. De auteurs 
komen tot cie slotsom dat oudere, ongeschoolde 
plattelander S de minste innerlijke weerstand en 
reserves hebben tegenover liet moderne gevangenis-
leven. Zij achten deze bevinding belangrijk genoeg 
om er rekening mee te houden bij het uitspreken 
c.q. ten uitvoer leggen c.q. wijzigen van een vonnis. 
Met literatuuropgave. 

52 
Frangeamore, M.P., L. Culla en A.M. Nicolai. La 
donna nell'Amministrazione penitenziaria. (De vrouw 
in overheidsfuncties van het gevangeniswezen.) 
Rassegna di studi penitenziari, 27e jrg., nr. 1, 
januari/febrtiari 1977, blz. 37-47 (I.). 

I 

Het ligt voor de hand dat bij een onderwerp als dit de 
vraagstukken van emancipatie, arbeid en rolverdeling 
tussen de seXen ter sprake komen, waarbij vooral 
'natuurlijke ordening' en 'natuurlijke bestemming' 
worden ondérgraven. De auteurs gaan vervolgens 
dieper in op . de  oorzaken van het feit dat de man de 
vrouw zo lang uit de wereld van de arbeid heeft 
geweerd. Dat zijn zowel economische als sociaal-
culturele oorzaken. Na deze inleiding wijzen de 
auteurs erop dat het de Italiaanse vrouw sinds 1963 
wettelijk geoorloofd èn mogelijk is, een leidende 
functie in liét gevangeniswezen te hebben. Het aantal 
vrouwen dat solliciteert, aangenomen wordt en 
voldoet, nedmt steeds toe, maar tot de..echt verant-
woordelijkefuncties worden zij nog niet toegelaten. 
Afgezien daarvan is de hele gevangeniswereld vreemd 
aan de wereld van de vrouw, en dat is een traditie 
die heel moeilijk te doorbreken zal zijn. In de prak-
tijk blijkt dat zowel gedetineerden als bewakers op 
een ongewone wijze op een vrouw binnen de inrich-
ting reageren. De auteurs vermoeden dat nieuwe 
opvattingen, over de straf, met name over detentie, 
en over de bescherming van de samenleving en haar 
waarden, o de duur zulke veranderingen te weeg 
zullen brengen dat de vrouw zeker ook hier haar 
plaats zal vinden. Alle taken vloeien langzamerhand 
samen en In elkaar over, en vrouwen zullen daar haar 
eigen en zeér goede ideeën en waarden in brengen. 

53 
flepburn,'Jj,R. en J.R. Stratton. Total institutions 
and inmate;self-esteem. 
The British journal of criminology, 17e jrg., nr. 3, 
juli 1977,'Blz. 237-251 (G.B.). 

De auteurs geven in dit artikel twee verklaringen 
voor de staat waarin de interne sociale verhoudingen 
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binnen de gevangenis verkeren. Eerst bespreken zij 
het zogenaamde `prisonation' model, dat ervan uit 
gaat dat een normatieve structuur ontstaan is binnen 
de gevangenis zelf als gevolg van de vernederingen, 
het verlies van eigenwaarde etc. welke een gevange-
nisstraf met zich mee brengt. Daarna bespreken de 
auteurs het zogenaamde `criminalisation' model, 
dat ervan uit gaat dat de interne sociale verhoudingen 
in de gevangenis onderhavig zijn aan invloeden van 
buitenaf en wel van zowel criminele als lage sociaal-
economische subculturen. In beide benaderingen 
hebben de auteurs bepaalde veronderstellingen 
ingebouwd wat betreft de aard en de sterkte van het 
zelfrespect van de gevangenen. Om deze modellen 
op hun waarde te onderzoeken hebben de auteurs 
een aantal gegevens van gevangenen uit een federale 
gevangenis geanalyseerd. Zij kwamen vervolgens tot 
de conclusie dat, indien men als afhankelijke variabele 
twee manieren van zelf-respect gebruikt, de resulta-
ten op overduidelijke wijze op het `criminalisation' 
model wijzen. 
Met literatuuropgave. 

54 
,Jobson, K.B. Dismantling the system. 
Canadian journal of criminology and corrections, 
i9e jrg., nr. 3, juli 1977, blz. 254-272 (C.). 

De schrijver trekt een parallel tussen het justitiële 
apparaat en een grote industrie die als gevolg van 
een ongunstig rendement moet worden onderworpen 
aan een efficiency-onderzoek. Deze benaderings-
wijze vormt de ironische inkleding van wat in wezen 
blijkt te zijn een dringend betoog om werkelijke 
hervorming van een overwegend op beheersmatige en 
administratieve grondslagen opererend systeem. De 
schrijver doet een aantal aanbevelingen waarvan de 
meest treffende zijn: de afschaffing van Indeter-
minate sentences' en de daarmee samenhangende 
volledige afschaffing van `Parole Board' en Parole 
Service'. Hulpverlening aan ex-gedetineerden zou 
geheel buiten de justitiële sfeer dienen te geschieden. 
Met literatuuropgave. 

55 
Miiller-Dietz, H. Differenzierung und klassifizierung 
im Strafvollzug. 
Zeitschrift fr Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
26e jrg., nr. 1, maart 1977, blz. 18-28 (B.R.D.). 

De auteur begint het artikel met de begrippen 
differentiatie en klassificatie te verduidelijken. Voor 
de verhouding tussen deze beide begrippen geldt, 
dat men enerzijds een differentiatie van verschillende 
soorten inrichtingen en manieren om het vonnis uit 
te voeren nastreeft, die een op dié bepaalde groep 
gevangenen toegepaste behandeling mogelijk maakt, 
dat anderzijds klassificatie van gevangenen moet 
leiden tot het vormen van groepen, die zich van 
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anderen wezenlijk onderscheiden zó dat zij met 
gelijke of op elkaar gelijkende voorwaarden van ten-
uitvoerlegging te maken hebben en door gelijke of op 
elkaar gelijkende middelen geresocialiseerd kunnen 
worden. Het huidige differentiatiesysteem kan men 
slechts stapgewijze en volgens de criteria van een 
dynamischeitypologie van daders aanpassen. Bevei-
ligde gevangénissen bepalen door hun bouwwijze nog 
zeer de totale structuur van de voltrekking van de 
straf. Voorwaarde voor de ontwikkeling, waarnaar 
gestreefd wordt, is het aantrekken van gekwalificeerd 
personeel, dat in staat is met 'open' klassificatie-
criteria te werken en dat met moderne behandelings-
methodenWeet om te gaan. Een eerste begin hiertoe 
is al gemaakt. Selectie-instituten, verbetering van de 
personeelssaMenstelling, vergemakkelijken van het 
uitvoeren van het vonnis en vergroten van vormings-
mogelijkheden, evenals de mogelijkheid om sociale 
hulp en therapie te krijgen, wijzen in die richting. 

56 
Ortoleva, G. Considerazioni sul trattamento e sulla 
osservazione alla luce del primo anno di esperienze. 
(Opmerkingen over behandeling en observatie in het 
licht van het eerste jaar ervaring.) 
Rassegna di studi penitenziari, 27e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1977, blz. 29-35 (I.). 

De nieuwe Italiaanse wet over de observatie en 
behandeling,van gedetineerden is volgens iedereen 
een verbetering, alleen zijn er in de praktijk allerlei 
vragen nog niet opgelost, terwijl er ook nieuwe zijn 
gerezen. Vooral over de te volgen methoden en de 
te gebruiken middelen is men het nog lang niet 
eens. Er zijn onder de diverse groepen betrokkenen 
enquêtes gehouden: onder de specialisten die — in 
teamverband — de behandeling doen, onder de 
bewakers, onder bewoners van enige steden waar al 
dan niet een strafinrichting staat, en onder gedeti-
neerden zelf. Over het algemeen staat men positief 
tegenover de vernieuwingen, maar verder lopen de 
meningen zeer uiteen. De auteur doet enige sugges-
ties naar aanleiding van een zevental praktische 
problemen, zoals b.v. verbetering van de opvang van 
gedetineerden bij aankomst in de inrichting; vermij-
ding van veranderingen en overplaatsingen tijdens 
observatie en behandeling; onderscheid blijven 
maken tussen een uitspraak over de te volgen behan-
deling (op grond van de observatie) èn een uiteinde- 
lijk oordeel over de persoonlijkheid van de delinquent. 

57 
Zeeman, E.C., C.S. Hall, P.J. Harrison, G.H. Marriage, 
en P.H. ShaPland. A model for prison disturbances. 
The British journal of criminology, 17e jrg., nr. 3, 
juli 1977, blz. 251-264 (G.B.). 

Over het algeeen wórdt aangenomen dat opstandjes 
in gevangèriissen veroorzaakt worden door specifieke 
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locale omstandigheden. In dit artikel bespreken de 
auteurs een mathematisch model om plotseling 
opkomende onlusten in een gevangenis onder 
controle te krijgen. Het model is toegepast op de 
gebeurtenissen in Gartree Prison in 1972. De auteurs 
onderscheiden als voornaamste factoren in het model 
onrust, spanning en vervreemding. Zij geven een 
uitgebreide theoretische beschouwing hiervan en 
proberen een en ander te verduidelijken met een 
aantal grafieken. Ondanks de voornamelijk theore-
tische benadering van het model, geven de auteurs 
toch enkele praktische voorstellen betreffende de 
meest geschikte handelswijze bij onrust in gevange-
nissen. In het bijzonder gaan zij in op de `playing it 
cool' methode;die meestal succesvol lijkt te zijn. 
Volgens de auteurs blijkt namelijk uit het model, 
dat ook al neemt de gevangenisleiding een afwachten-
de houding aan, de orde vanzelf weer tot stand komt. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

58 
Albrecht, P.-A. Zur sozialen situation entlassener 
lebensIdnglicher'. 
Monatschrift fr Kriminologie und Strafrechtsreform, 
60e jrg., nr. 3, juni 1977, blz. 133-152 (B.R.D.). 

Dit onderzoek heeft betrekking op alle in de jaren 
1945 tot 1973 in Neder-Saksen, vrijgelaten gedetineer-
den die tot levenslang veroordeeld waren. Van de 
81 in aanmerking komende personen, konden er 66 
geïnterviewd worden. Ook werden dossiergegevens 
geanalyseerd, onder meer om een beeld te krijgen 
van de sociale situatie vóór de detentie. Bij vrijwel 
alle ex-gedetineerden werd een verbetering van de 
sociale status geconstateerd. De meesten hadden een 
betere inkomenspositie dan vóór de detentie en 
waren zeer tevreden over hun werk. Deze verbete-
ringen zijn vermoedelijk de oorzaak van de geringe 
recidive. Naarmate de uitgezeten straf langer is, 
heeft men meer moeite zich te reintegreren. Het 
gratiebeleid en de resocialisatie tijdens de detentie 
laten te wensen over. 
Met literatuuropgave. 

59 
Monger, M. en J. Pendleton. Social work with the 
children of prisoners. 
Probation journal, 24e jrg., nr. 2, juni 1977, blz. 
49-54 (G.B.). 

De schrijvers doen verslag van een onderzoek dat in 
de jaren 1970-1973 werd uitgevoerd in Nottingham 
en deel vormde van een onderzoek naar.dé omstan-
digheden van gezinnen van gedetineerden. Aangezien 
uit de literatuur weinig bekend is over kinderen van 
gedetineerden hoopte men met dit deelonderzoek 



meer informatie te kunnen verkrijgen. Deze hoop 
werd slechts gedeeltelijk vervuld. Van de 200 
dossiers afkomstig vin aan het onderzoek meewer-
kende reclasseringsambtenaren viel om verschillende 
redenen een groot deel af: er waren geen kinderen, 
of ze waren onder toezicht gesteld, het waren geen 
kinderen ,uit het huwelijk of ze waren al volwassen. 
Ook veel delssiers voldeden technisch niet aan de 
eisen. Tenslotte werden voor dit deel van het 
onderzoek 61 gezinnen geselecteerd. De volgende 
vier hypothesen werden getoetst: De kinderen 
hebben te lijden in een of meer van de volgende 
situaties: 1. onmiddellijk na het vonnis zal het 
moreel van de moeder dalen met als gevolg een 
achteruitgang in de verzorging van de kinderen; 
2. de kinderen zullen zich door hun vader afgewezen 
voelen en aan hun lot overgelaten; 3. de kinderen 
zullen van de ontstane situatie de schuld krijgen, of 
door hun negatieve reactie op de situatie worden ze 
de zondebok (scapegoating); 4. de kinderen zullen 
in ruzies betrokken raken (zoals onder 3) zodra de 
vader weerthuis is. Hypothese 1 werd in 37% van de 
gevallen beVestigd en in 50% niet. De rest was 
onduidelijk. Ten aanzien van hypothee 2 bleek dat 
in 44% van' de gezinnen er een goede verstandhou-
ding was itussen vadér en kinderen. Slechts bij 12% 
was ze minder goed of bepaald slecht. In de overige 
gevallen viel er niets van te zeggen. Voor de 3e en 
4e hypothese bleek het onderzoekmateriaal te 
berperkt ion) conclusies te trekken. De schrijvers 
besluiten niet de aanbeveling meer aandacht te 
besteden aan de kinderen van gezinnen waarvan de 
vader gedetineerd is, en in het bijzonder gezinnen 
met jonge moeders en kinderen. 

Kinderbescherming 

60 	I 
Arndt, H. Ein Modellversuch fUr die Resozialisierung 
jugendlich ier Delinquenten. 
Zentralblatt fUr Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, 
jrg. 64, nrj 4, april 1977, blz. 139-145 (B.R.D.). 

Men heeftlinternationaal pogingen ondernomen om 
jeugdstrafinrichtingen te humaniseren, maar het 
gewenste doel: een teruggang in het recidivisme is 
niet bereikt. In dit artikel behandelt de schrijver een 
project dat in Heidelberg in 1976 werd gestart om te 
komen tot resocialiSatie van jeugdigen. Men gaat er 
toe over o lm kleinere tehuizen te stichten, die door 
een grotére overzichtelijkheid, intensievere hulp-
verlening mogelijk maken. Hoewel de jongeren het 
in deze tehuizen goed deden, was er grote kans op 
recidivisrne bij een terugkeer in hun oude milieu. De 
structuren laten zich nl. niet zonder meer overbrengen 
op het `oude' indien en dat veroorzaakt spanningen 
die door doelgerichte maatregelen en hulpverlening 
opgeheven dienen ie worden. De woongemeenschap 
bleek in,  dit geval goed te functioneren door de 
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resocialiserende werking die er van de groepsstructuur 
uitgaat. Daarna behandelt de schrijver welke groepen 
personen er in een woongemeenschap werkzaam zijn 
en de pedagogische en organisatorische structuur 
der doelstellingen. 
Met literatuuropgave. 

61 
Asquith, S. Relevance' and lay participation in 
juvenile justice. 
British journal of law and society, 14e jrg., nr. 1, 
summer 1977, blz. 61-77 (G.B.). 

Dit artikel heeft als basisgedachte dat de beoordeling 
van delinquent gedrag voor een groot deel afhanke-
lijk is van de maatregelen die ertegen worden geno-
men. Volgens de auteur geldt dit zowel voor de 
politie als voor het publiek in het algemeen. Hij 
tracht mogelijke spanningsvelden aan te tonen tussen 
de behandelingsfilosofie en de besluiten die door de 
leke-leden van de jury worden genomen in jeugd-
zaken. Zijns inziens brengen deze leke-leden een 
element van morele veroordeling in de beslissings-
procedure. Er bestaan echter weinig gegevens over 

98 	de wijze waarop de leke-leden tot hun besluit 
komen en welke elementen van de informatie zij als 
relevant beschouwen. Het blijft derhalve onduidelijk 
welke waarde men aan hun besluiten toe dient te 
kennen. De auteur moet daarom tot de conclusie 
komen dat de jeugdrechtspraak een zaak van onder-
handelen is geworden. 
Met literatuuropgave. 

62 
Campbell, I.D. Punishment in juvenile justice. 
British journal of law and society, 4e jrg., nr. 1, 
1977, blz. 77-86 (G.B.). 

De auteur gaat in dit artikel na in hoeverre het 
zogenaamde `Children's Hearing system' een recht-
vaardig proces is. Het begint met een analyse van de 
doelstellingen van het systeem, waarbij hij een aantal 
inconsequenties signaleert. In het `Children's 
Hearing system' functioneert een panel van drie 
leden. Deze drie leden moeten de meest geschikte 
straf in het individuele geval kiezen. Hun bevoegd-
heden zijn erg groot. Als rechtvaardiging hiervan 
wordt gewezen op de opvoedende taak van het 
'Hearing system'. Vervolgens gaat de auteur in op 
deze achterliggende behandelingsfilosofie. Hij 
benadrukt dat er geen nauwkeurige scheidingslijn 
kan worden getrokken tussen opvoedende maatrege-
len en straffen. Daarnaast heeft het 'Hearing system' 
niet alleen met criminele jeugd te maken. Dit geeft 
volgens de auteur moeilijkheden, omdat sancties 
alleen bij crimineel strafbaar gedrag kunnen worden 
opgelegd. Men doet er volgens de auteur goed aan 
dit straffende element bij de behandeling niet te 
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ontkennen. Op deze manier worden de doelstellingen 
gezuiverd en het werk van het panel rationeler. 

63 
Gorges, R.

1
Jugendschutz in Film und Fernsehen 

— der Stand nach dem Strafrechtsreformges -etz und 
der Rechtsprechung. 
Recht der Jugend und des Bildungswesens, jrg. 25, 
nr. 4, juli/augustus 1977, blz. 289-295 (B.R.D.). 

Het doel van het wetsontwerp tot hervorming van 
het strafrecht in 1970 was o.a. aanpassing van de 
voorschriften van het wetboek van strafrecht inzake 
zedenmisdrijven aan de gewijzigde opvattingen over 
sexualiteit: Hiermee stelde de wetgever zich de taak 
rekening té houden met de te beschermen belangen 
van kinderen en de invloed die film en televisie op 
kinderen hebben mee te betrekken in het wets-
ontwerp. Het ontwerp heeft betrekking op o.m. de 
volgende gebieden: strafwetboek, wet op de 
bescherming van de jeugd in de openbaarheid, wet 
op de verspreiding vn geschriften, die een gevaar 
vormen voor de jeugd, de wet op de ordeverstorin-
gen. De belangrijkste regels op bescherming van de 
jeugd in film en televisie behelzen: de vraag van de 
eenvoudige en zogenaamde harde pornografie, 
de verheerlijking van het geweld en het aanzetten 
tot rassenhaat. De schrijfster bespreekt bij de 
verschillende wetsontwerpen het functioneren in 
de praktijk in de verschillende regio's in Duitsland. 

64 
May,  , D. Rethoric and Reality — the consequence 
of Unacknowledged ambiquity in the Children's 
Panel System. 
The British journal of criminology, 17e jrg., nr. 3, 
juli 1977, blz. 209-228 (G.B.). 

De auteur tracht in dit artikel te verduidelijken 
waarom er zoveel kritiek is ontstaan op het functio-
neren van het jury-systeem in jeugdzaken in 
Schotland. Door niet kritisch te staan tegenover de 
reële gang van zaken, hebben vooral de leden van 
de jury de theorie en praktijk door elkaar gehaald. 
Daardoor is er volgens de auteur, een systeem ont-
staan waarmee niet valt te werken. En dit is volgens 
hem dus niet te wijten aan een gebrek aan geld. 
Vervolgens geeft de auteur aan dat het jury-systeem 
conform is opgezet aan de systemen elders in de 
westerse wereld. Het Schotse systeem heeft echter 
twee belangrijke aspecten. Het tracht namelijk 
allereerst jzo veel mogelijk het zelfrespect van de 
cliënt te handhaven en bovendien kunnen in de 
hoorzitting zowel de ouders als het kind hun visie 
geven op de zaak en wel op een wijze die voorheen 
niet mogelijk was. De auteur is van mening dat deze 
mogelijkheden verder uitgewerkt dienen te worden. 
Wel rnoetvplgens hem het behandelingsmodel 
zoals dat hu bestaat, terzijde gelegd worden en in 



plaats daarvan dient er een aanpak te komen die de 
nadruk legt op de sociale controle. Tenslotte besluit 
hij met erop te wijzen dat hij het huidige systeem 
niet wil afvallen, doch een realistisch beeld wil geven 
van haar mogelijkheden en grenzen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

65 
Kania, R.R.E. en W.C. Mackey. Police violence as a 
function of community characteristics. 
Criminology: an,interdisciplinary journal, 15e jrg., 
nr. 1, mei 1977, blz. 27-48 (U.S.A.). 

Het verschijnsel van gebruik van geweld door de 
politie is al vanuit verschillende theoretische 
disciplines benaderd. Aangezien het daarbij dikwijls 
gaat over attitudes van de politie, worden er maar 
weinig kwantitatieve gegevens medegedeeld over dit 
gebruik van geweld. Zoals Reiss reeds opmerkte, is 
de politie terughoudend in het vrijgeven van infor-
matie die het mogelijk maakt de aard en omvang 
van tegen de politie ingebrachte klachten aan een 

100 	onderzoek te onderwerpen. Voor een deugdelijke 
theorievorming omtrent het gebruik van geweld door 
de politie is het evenwel noodzakelijk over concrete 
cijfers te beschikken. Kobler ontdekte reeds dat 
enige betrouwbare gegevens over politioneel geweld 
waren te vinden in de officiële federale statistieken. 
Was voor Kobler het daarbij niet vermeld zijn van 
de kwalificaties 'wel- of niet-gerechtvaardigd' een 
hinderpaal, voor het door de schrijvers uitgevoerde 
onderzoek vormde dit geen bezwaar. In dit onder-
zoek zetten de schrijvers deze cijfers namelijk af 
tegen cijfers die uitdrukking geven aan de maatschap-
pelijke kenmerken van de verschillende staten 
('societal matrices'). Daarbij kwamen zij tot de 
volgende conclusies: De verschillen die er tussen de 
staten bestaan voor wat betreft het gebruik van 
dodelijk geweld door de politie, correleren zeer 
sterk met de talloze culturele attributen van het 
publiek in die staten. De sterkste correlatie wordt 
gevonden met de mate van gewelddadig optreden 
bij de bevolking. Waar openbaar geweld geen nor-
maal verschijnsel is, zal de politie zelfbeheersing 
tonen. In het tegenovergestelde geval zal de politie 
dit gebruik overnemen. De politie reageert dus op 
de gemeenschap zoals zij die ziet, een perceptie die 
volgens de schrijvers meestal juist is. 
Met literatuuropgave. 

66 
Kuitenbrouwer, F. Het informatiewapen van de 
politie (1). 
Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 4, april 1977, 
blz. 181-194. 

In het VvRI rapport 'Politie en privacy' worden een 



37-tal klachten over onrechtmatige informatie-
verstrekking aan het licht gebracht. Deze klachten 
werden verzameld via een enquête onder reclasse-
ringsfunctionarissen. De auteur bespreekt de inhoud 
van dit rapport en gaat in op de vraag waarom het 
zoveel beioering heeft gewekt. Hij pleit voor een 
integrale benadering teneinde de wildgroei tegen te 
gaan. Op di moment bestaat er een veelheid van 
registratiesystemen. Een belangrijke vraag hierbij is 
de toegang tot de informatie. Op dit moment wor-
den de politiegegevens gebruikt ten behoeve van 
diverse administratieve procedures. 
Met literatuuropgave. 

67 
Kuitenbrouwer, F. Het informatiewapen van de 
politie (II). I 
Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 5, mei 1977, blz. 
275-288. 

In dit tweede artikel gaat de auteur verder in op de 
vraag wat de politie registreert en voor wie deze 
informatie is bestemd. Uitgangspunt is resolutie 
74 (29) van' de Raad van Europa waarin gesteld 

101 	wordt dat informatie, voor een bepaald doel verza- 
meld, niet zonder nader waarborgen mag worden 
gebruikt voor een ander doel. Benadrukt wordt het 
belang van explicitering van doelstellingen van 
registratiesystemen. Dit wordt geillustreerd aan 
registratiesystemen t.b.v. herkenningsdienst, ante-
cedenten ,register en de positie van de wijkagent. 
Automatiséringsprojecten bij de politie dienen dan 
ook nauwlettend door het parlement gevolgd te 
worden. Nodig is verder meer inzicht in de aard, 
omvang en Werkwijze van de politieregisters. 
Met literatáuropgave. 

68 
Reed, 	.1. Burnette, R.R. Troiden. Wayward 
cops: the functions of deviance in groups reconsid-
ered. 
Social problems, 24e jrg., nr. 5, juni 1977, blz. 
565-576 (U.S.A.). 

In dit artikel behandelen de auteurs de functies van 
het gedrag van drie sociaal afwijkende types die men 
in kleine:politieafdelingen kan onderscheiden, nl. 
de 'door man', de `mouth man' en de 'wheel man'. 
Er is al vaker onderzoek gedaan naar de abstracte 
en collectiéve functies van afwijkend gedrag, maar 
dit onderzoek is gericht op het praktische en 
individualistische nut van marginale groepsleden. De 
auteurs zijn van mening dat afwijkend rolgedrag de 
middelen geeft, waarmee niet-afwijkende leden 
indirect bepaalde normen geweld aandoen of deze 
ontwijken als dit in hun voordeel is. Volgens de 
auteurs hebben groepen in verband hiermee leden 
die een af 'm717-jk—end roriedrag vertonen, nodig. 
Met literatuuropgave. 



69 
Rijmelt, G. Geschichte und heutiger Standort der 
Staatsschutzpolizei. 
Kriminalistik, 31e jrg., nr. 5, mei 1977, blz. 207-212 
(B.R.D.). 

Het begrip `staatsschutz' is sterk afhankelijk van de 
opvatting over de functie van de staat. Aan de 
hand van een historisch overzicht geeft de auteur 
een beeld van de wijze waarop de veiligheidspolitie 
zich in de afgelopen eeuwen ontwikkeld heeft. De 
taken van de veiligheidspolitie zijn sterk veranderd 
evenals de politieke criminaliteit. De bevoegdheden 
liggen vast in de grondwet. Aan de hand van een 
beschrijving van de nieuwste vormen van politieke 
criminaliteit wordt aangegeven op welke wijze de 
veiligheidspolitie in personeel en organisatorisch 
opzicht aangepast zal moeten worden. 

Psychiatrische zorg 

70 
Bernsmann, K., M. Richartz, en W. Schulz. Soziale 
Psychiatrie und Strafvollzug — zur Frage der 

102 	Relevanz psychiatrischer Erfahrungen fr eine 
Reform des Strafvollzugs. 
Monatschrift fUr Kriminologie und Strafrechtsreform, 
60e jrg., nr. 3, juni 1977, blz. 159-176 (B.R.D.). 

Doel van dit artikel is aan te geven wat het belang is 
van recente ontwikkelingen in de psychiatrie voor 
het gevangeniswezen. Het gaat de auteurs hierbij niet 
om het theoretisch maar het praktisch nut. Tegen de 
achtergrond van recente wetgeving in West-Duitsland 
bespreken zij de relatie tussen gevangeniswezen, 
sociale therapie en sociale psychiatrie. Zij pleiten 
voor een betere informatie-uitwisseling tussen de 
diverse disciplines en voor het verruimen van de 
wettelijke mogelijkheden voor hervormingen binnen 
het gevangeniswezen. Bij het toepassen van ideeën 
ontleend aan de sociale psychiatrie dient men zich 
steeds bewust te zijn van het gevaar van `psychiati-
sering' van het regiem in een inrichting. 
Met literatuuropgave. 

71 
Eyk-Osterholt, C. van. Een reactie op de dwang-
behandeling van het maartnummer. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 32e jrg., nr. 6, 
juni 1977, blz. 380-387. 

De schrijfster gaat uitvoerig in op de artikelen in het 
maartnummer van het Maandblad geestelijke volks-
gezondheid. Zij bespreekt lie't deviant gedrag in de 
verschillende modellen, die daarin behandeld zijn en 
besluit haar artikel: 'dat dwangbehandeling geoor-
loofd is, als behandeling op basis van vrijwilligheid 
niet meer‘mogelijk blijkt te zijn en als daaraan het 



recht gekoppeld wordt zoals dat door de psychiaters 
Geerlings en Regelink is geformuleerd 'met een regel-
matige contróle daarop door een onafhankelijke 
Commissie van Toezicht'. 
Met literatuurópgave. 

Drugs 

72 
Colombo-Schild, J., en J. Zaugg. Drogenabhiingigkeit 
und Strafvollzug. 
Schweizerische Zeitschrift fër Strafrecht, 93e jrg., 
nr. 3, 1977; blz. 318-325 (Zw.). 

Een followJup studie, waarin de schrijfsters de 
volgende vragen behandelen: hoeveel druggebruikers 
blijven na ontslag vrij van drugs en kunnen als 
genezen beschouwd worden? Hoe reageert de drug-
gebruiker op zijn vrijheidsberoving, welk doel wordt 
beoogd bij het ontslag uit de gevangenis, hoe beleeft 
de verslaafde zijn strafvoltrekking en wat zou hij 
veranderen. Het onderzoek werd gedaan onder 17 
heroine-gebruikers die gevangenisstraffen van 7 tot 

103 	12 maanden uitzaten — d.m.v. gesprekken met de 
betrokkenen en verslagen over hen uit strafinrichtin-
gen. De schrijfsters doen enkele voorstellen tot 
verbetering van het beleid inzake drugverslaafden, 
omdat de straf bij drugverslaafden in zijn huidige 
vorm niet voldoet — zij leggen er de nadruk op dat 
een druggebruiker in de eerste plaats een patiënt is 
en in de tweede plaats pas misdadiger. Daarom is het 
rechtvaardiger de drugverslaafde vroegtijdig te 
behandelen als patiënt. 

73 
Gossop, M.R., en I. Kristjansson. Crime and 
Personality. 
The British journal of criminology, 17e jrg., nr. 3, 
juli 1977, blz. 264-274 (G.B.). 

In dit artikel doen de auteurs verslag van hun onder-
zoek naar de persoonlijkheidsverschillen tussen 
veroordeelde en niet-veroordeelde mannelijke 
drugverslaafden. De vijftig proefpersonen waren in 
behandeling bij de Drug Dependence Clinic in 
Londen. Elk van hen heeft een vragenlijst beant-
woord naar het model van Eysenck. Van de proef-
personen bleek 88% tenminste één maal veroordeeld 
te zijn. Van deze veroordelingen bleek 64% niet in 
verband te staan met het druggebruik. Degenen die 
veroordeeld waren voor niet-drugdelict scoorden 
wat betreft de factor 'extraversie' hoger dan degenen 
die niet voor een dergelijk delict veroordeeld waren. 
De factor 'extraversie' bleek in relatie te staan met 
het type delict dat werd gepleegd. Bovendien bleek 
dat de veroordeelde verslaafden hoger scoorden op 
de criminaliteit-schaal dan de niet-veroordeelde 
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verslaafden. De criminaliteit-score van beide groepen 
lag echter wel hoger dan die van de gemiddelde 
burger en de gemiddelde gevangene. 
Met literatuuropgave. 

74 
Meulen, J.D. van der. De huisdealer. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, 3e jrg., nr. 2, juni 1977, blz. 60-65. 

Het besluit van de staf van het Haagse jongeren-
centrum Het Paard van Troje een huisdealer aan te 
trekken zonder tevoren verkregen instemming van 
de autoriteiten leidde tot strafrechtelijke en bestuurs-
moeilijkheden. Dit artikel toont aan de hand van de 
gerezen problemen de argumenten voor en tegen 
het instituut huisdealer, een bona fide verkoper van 
een zuiver hennepprodukt in kleine hoeveelheden en 
in constant overleg met de staf. Dit om heroïne 
effectiever te weren. Het Nederlandse strafrecht met 
zijn opportuniteitsprincipe hoeft niet in de weg te 
staan aan een dergelijk experiment, dat alleszins 
waard is om met de juiste wetenschappelijke begelei-
ding op touw te zetten. Zo'n experiment zou kunnen 
helpen meer inzicht te krijgen in het mechanisme 
van de drugmarkt; inzicht dat noodzakelijk is voor 
een aanpak van het heroïnegebruik. 
Met literatuuropgave. 
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