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Preventie, 
bevolking 

1. Inleiding 	 [Jane Jacobs (1969) 

politie en 

door drs. 0. R. de Lange 

The first thing to understand is that the public peace 
— the sidewalk and street peace — of cities is not kept 
primarily byithe police, necessary as police are. ft is 
kept prinwily b) ,  an intricate, almost unconscious, 
network of vOluntary controls and standards among 
the people themselves, and enforced by the people 
themselves. in some city areas — older public housing 
projects and streets with ver)' high population turn-
over are often conspicuous examples — the keeping 
of public sidéwalk law and order is left almost entirely 
to the policeland special guards. Such places are 
jungles. No a'mount of police can enforce civilization 

3 	where the nOrmal, casual enforcement of it has broken 
down. 	 ---1 

Dit artikel artikel haat over de preventie van criminali-
teit als een 'tvan de politietaken en de rol die de 
bevolking in samenwerking met de politie hier-
bij kan spelen. 
De preventie in de zin van criminaliteitsbe-
heersing is Weliswaar nergens met zoveel woor-
den aan depolitie opgedragen, maar wordt 
tegenwoordig hoe langer hoe meer als een we-
zenlijk onderdeel van het takenpakket van de 
politie beschouwd (Denkers 1978 en Van der 
Griendt 1978). 
In de vele publicaties over de preventieve taken 
van de politie wordt vaak gewezen op de belang-
rijke rol diè de burgers hierbij kunnen spelen. 
De leidendre gedachte daarbij is dat de formele 
sociale controle-instanties (waaronder de poli-' 
tie) niet succesvol kunnen werken als de infor- 
mele sociale controlemechanismen in de ge-
meenschap niet (kunnen) worden benut (zie 
bovenstaand citaat). 
Vanuit de Vraagstelling van de wenselijke func-
tie en taken van de politie in onze huidige 



maatschappij, wijst de Projectgroep Organisa-
tiestructuren in zijn rapport 'Politie in verande-
ring' (1977) ook op de noodzaak van grotere 
integratie van de politie in de maatschappij en 
op de mogelijkheden die dit met zich mee zou 
kunnen brengen voor een bevredigender func-
tioneren van het politie-apparaat. Deze integra-
tie zou volgens de Projectgroep ondermeer kun-
nen worden verwezenlijkt door de organisatie 
van het politiewerk 'aan de basis' in te richten 
volgens het concept van het 'team-policing' 
(wijkteams). De Projectgroep stelt dat tenge-
volge van een nauw contact met de bevolking 
de politie in staat zal zijn op grond van de aldus 
verkregen sociale informatie 'conflicten, span-
ningen en problemen te signaleren, voordat 
deze tot ontlading komen'. 
De hierboven vermelde verhoogde aandacht 
voor de preventie-taken van de politie en de 
voorstellen van de Projectgroep Organisatie-
structuren leken een goede aanleiding om een 

4 aantal mogelijkheden en problemen met betrek-
king tot het thema van de samenwerking tussen 
politie en burgers nader te belichten. 
Bovendien worden op het WODC voorbe- 
reidingen getroffen voor een reeks van 
onderzoeken naar de mogelijkheden van 
verschillende vormen van criminaliteitsbe-
heersing. Dit themanummer kan als een onder-
deel hiervan worden gezien. 
Wij zullen hieronder eerst een schets geven van 
enkele ontwikkelingen welke tot een grotere 
aandacht voor de mogelijkheden van een meer 
op preventie gerichte aanpak leidden. Hierbij 
zal ook worden ingegaan op de belangrijke rol 
van de bevolking bij de preventie. Vervolgens 
gaan wij in op het fenomeen van de informele 
sociale controle. Wij zullen daarbij ook wijzen 
op enkele ontwikkelingen en experimenten 
welke stoelen op de gedachte dat men zou 
moeten proberen de informele sociale controle-
mogelijkheden te benutten en zo nodig te 
versterken. In de laatste paragraaf zullen wij 
de wenselijkheid en toepasbaarheid aan de 
orde stellen van het concept van een sterk in de 
gemeenschap geïntegreerde op preventie 
gerichte politie die grotendeels georganiseerd 
is in wijkteams. 
Na dit inleidende artikel treft men een aantal 
bewerkingen van artikelen aan waarin telkens 



een bepaald, facet van ons thema wordt be-
licht. NEWTON geeft op blz. 29 een overzicht 
van een aantal evaluatiestudies met betrekking 
tot surveillance-experimenten, nieuwe recher-, 
chetechnieken en team policing experimenten. 
De schrijfster plaatst vraagtekens bij de tendens 
tot een vèraande integratie tussen formele- en 
informele sociale controle, waarbij de vrijheid 
en privacy in het gedrang kunnen komen. 
CONKLIN gaat op blz. 37 in op het verschijnsel 
informele sociale controle en wijst er daarbij 
onder meer op dat het vooral de structuur van 
de sociale interactie is, méér dan de grootte van 
de gemeenschap alleen, die de mate van infor-
mele sociale controle bepaalt. GRENOUGH 
benadert op blz. 56 de preventie van criminali-
teit vanuit de (wat hij noemt) 'omgevingspsy-
chologie' en bouwt daarmee verder op de 
(defensible space) gedachten van Newman. 
ALDERSON schetst op blz. 44 een nieuwe 
filosofie met betrekking tot het functioneren 

5 van de politie, waarbij de nadruk vooral komt 
te liggen op de wenselijkheid om de oorzaken 
van criminaliteit aal te pakken. MOORE ten-
slotte geeft'op blz. 51 een uitwerking van de 
gedachten van Alderson, waarin hij onder meer 
de noodzaak tot samenwerking met welzijns-
instellingen in de wijken benadrukt. 

2. Ontwikkelingen 

In deze par
I
agraaf wordt een schets gegeven van 

een aantal ontwikkelingen welke leidden tot een 
vergrote belangstelling voor de mogelijkheden 
van politie-optreden in een meer preventieve 
sfeer en tot een grotere aandacht voor de be-
langrijke ról die burgers kunnen spelen in de 
reactie op Criminaliteit en bij de pogingen om 
te komen tot beheersing van criminaliteit. 
Voordat wij op deze ontwikkelingen ingaan, 
zullen we eerst een omschrijving geven van 
hetgeen wij hier onder preventie verstaan. Wij 
verstaan onder preventie die activiteiten welke 
gericht zijn op het beheersen van strafbaar ge-
steld gedrag en de angst en onrust welke daar-
mee samen kunnen hangen. Wij concentreren 
ons hier vooral op die politie-activiteiten waar-
bij de samenwerking met de bevolking een plan-
matige en belangrijke rol speelt, en waarbij 
vooral de lichtere (maar daardoor niet minder 



hinderlijke) vormen van vermogenscriminaliteit 
en vandalisme centraal staan. Wij denken hier-
bij allereerst aan de zogenaamde primaire 
preventie (gericht op criminogene omstandig-
heden in de maatschappij) en de secundaire 
preventie (gericht op het vroegtijdig identifice-
ren van groepen uit de bevolking met een ver-
hoogde kans op crimineel gedrag) (Branting-
ham en Faust, 1976). 
Zonder te pretenderen volledig te zijn, willen 
we nu een aantal oorzaken noemen voor de 
steeds groter wordende belangstelling voor de 
preventietaken van de politie. 
Een van de belangrijkste redenen ligt in het 
feit dat het concept van de (gemotoriseerde) 
preventieve surveillance niet zo preventief 
bleek te werken als men eerst dacht. Kelling 
(1978) beschrijft de ontwikkeling in de 
Verenigde Staten op dit gebied. Het uitgangs-
punt was indertijd dat men de bevolking het 
gevoel zou kunnen geven dat de politie alom 

6 	aanwezig was als men ervoor zorgde dat er 
voortdurend patrouillewagens op de weg 
waren. Dit leidde er op den duur toe dat de 
politieman nauwelijks meer zijn auto uitkwam. 
Het directe contact met de bevolking ver-
minderde zodoende sterk. 
Newton (zie de bewerking op blz. 29) ver-
meldt onderzoek waaruit blijkt dat aan de 
houdbaarheid van het concept van de preven-
tieve (gemotoriseerde) surveillance ernstig ge-
twijfeld kan worden. Het streven naar verkor-
ting van de reactietijd blijkt uit de resultaten 
van de Kansas City Response Time Study (Kel-
ling, 1978) weinig rendement op te leveren. 
Het is vooral de snelheid waarmee het 
slachtoffer de politie waarschuwt die van 
doorslaggevende betekenis is voor het al dan 
niet kunnen opsporen van de verdachte. 
Ook het inzetten van meer personeel behoeft 
niet altijd tot het gewenste resultaat te leiden, 
zoals blijkt uit de studie naar de effecten van 
de vergroting van de politiemankracht in een 
politiedistrict in New York (Press, 1971). 
Naarmate het duidelijker werd dat méér politie 
of méér techniek geen gewenst effect zouden 
sorteren als niet tegelijkertijd ook de relatie 
met de bevolking werd verbeterd, richtte men 
de aandacht steeds sterker op het team-policing 
concept (wijkpolitieteam) (zie over dit onder- 



werp de ap larte literatuuropgave). 
Hoewel in een themanummer van Justitiële 
Verkenningen over de hulpverlening door de 
politie (nr. 9, 1976) reeds een bewerking van 
een artikel pver een experiment met een wijk-
politietearn i  werd opgenomen, is het wellicht 
goed hier in het kort een aantal kenmerken 
van dit concept weer te geven. 
Bij alle verschil.tussen de vele experimenten 
met team Policing zijn er toch een aantal ken-
merken te noemen welke zeer vaak voorkomen: 
— er is een l vast, afgebakend gebied waarbin-
nen het teani opereert (bijvoorbeeld een wijk); 
— het team is in betrekkelijk grote zelfstandig-
heid zoveell mogelijk belast met de totale poli-
tiezorg binnen dat gebied; 
— er word gestreefd naar een optimale inter-
actie tussen de teamleden, zodat dezen zoveel 
mogelijk déelnemen aan het beleid van het 
team en zodoende hun gezamenlijke verant-
woordelijkheid kunnen waarmaken; 

7 	— er word i gestreefd naar een optimale com- 
municatie -tussen teamleden en de gemeen-
schap waai-Voor men werkt; 
— de preventie-activiteiten worden geaccen-
tueerd. 
Tenslotte zij vermeld dat er teams zijn die be-
staan uit generalisten (waarbij bijvoorbeeld de 
scheiding tiissen de surveillance en de recher-
che is opgeheven) en teams waarin verschillen-
de specialisten samenwerken. 
Mede ten gevolge van de grote problemen die 
zich voordoen bij de evaluaties van de experi-
menten (het betreft hier experimenten waar-
bij het ondbenlijk is om alle externe variabelen 
onder controle te houden), is de stand van 
zaken op hét ogenblik zo dat er eigenlijk nog 
geen definitief oordeel kan worden geveld over 
de verdiensten van het team policing concept. 
Wasson (1975) spreekt desondanks van `een 
grote belofte'. Gay, Day en Woodward (1977) 
drukken zich al iets voorzichtiger uit als zij 
spreken ovér onderzoekgegevens die 'bemoedi-
gend' zijn. I 
Afgezien van de effectiviteit van team policing, 
blijkt de iniplementatie in de grotere steden 
in Amerika libijzonder moeilijk te zijn. Kelling 
(1978) vernieldt dat geen enkele grote stad er-
in is geslaagd het team policing concept in de 
gehele stad:in te voeren. De meeste projecten 



lopen bovendien langzaam af als de eerste 
(enthousiaste) periode voorbij is. Kelling wijt 
deze gang van zaken ondermeer aan de 
bedreiging die het team policing concept vormt 
voor de formele en informele machtsverdeling 
in het politieapparaat, aangezien in het team-
concept het beleid voor een groot deel 'aan 
de basis' wordt bepaald. 
In Nederland deed de Projectgroep Organisatie-
structuren de aanbeveling om ook in ons land 
het team policing concept in te voeren. In één 
korps heeft men voor zover wij hebben kunnen 
nagaan reeds gevolg gegeven aan deze suggestie, 
namenlijk de gemeentepolitie van Epe (Osse-
weijer, 1978). Wellicht volgen in de naaste toe-
komst nog andere korpsen dit voorbeeld. 
Wij zullen hier niet verder ingaan op de ver-
diensten van team policing en de problemen 
die zich kunnen voordoen bij de invoering er-
van. We volstaan ermee op te merken dat team 
policing duidelijk gebaseerd is op de gedachte 

8 	'terug naar de gemeenschap'. Verbetering van 
de relaties met de bevolking is dan ook bij vele 
experimenten een van de doelstellingen ge-
weest. 
Wasson (1975) stelt dat er twee uitgangspunten 
aan het concept van team policing ten grond-
slag liggen welke men dient te onderschrijven 
wil het concept met succes worden gereali-
seerd. Het eerste is dat het primaire doel van de 
politie het voorkómen van criminaliteit en ver-
keersongelukken is. Het tweede dat de politie 
het niet zonder de samenwerking met de bevol-
king kan stellen. Zonder informatie door het 
publiek zijn preventie en opsporing volgens 
hem niet mogelijk. 
Kelling (1978) vermeldt een aantal studies 
waaruit men zou kunnen opmaken dat vooral 
de verkrijgbaarheid en het management van 
informatie van cruciaal belang zijn voor de 
politie. Hoewel deze studies nog voornamelijk 
een exploratief karakter hebben, lijkt volgens 
Kelling verdere aandacht voor het probleem 
van de informatieverzameling de moeite waard. 
Een van de vragen die zich hierbij opdringt is 
die hoe men de kwantiteit en kwaliteit van de 
contacten tussen politie en bevolking kan 
verbeteren, zodat de burgers meer criminaliteit 
aangeven en zij aan de politie die informatie 
verstrekken welke meer in het algemeen van 



belang is voor de ordehandhavende taken 
(in de zin Van `peace keeping'). 
Kelling (1978) stelt dat het hiertoe essentieel 
is dat de informele sociale controle via de ge-
meenschaP, wordt gestimuleerd: `policing is 
too import,ant to be left to the police alone'. 
Hij ziet hierbij de vermindering van de angst 
voor criminaliteit als een belangrijk onderdeel 
van het takenpakket van de politie. 
In de volgende paragrafen zullen wij nader 
ingaan op deze gedachte van versterking van de 
reeds in de' gemeenschap aanwezige 'gewone' 
controlemechanismen, welke naar onze 
mening — Vaak impliciet — in het team 
policing concept een belangrijke rol speelt. 
Met boveristaande schets hebben wij getracht 
één van de ontwikkelingen aan te geven in 
het denken en doen binnen (met name de 
Amerikaanse) politie welke ertoe heeft geleid 
dat de preVentieve taak van de politie en de sa-
menwerking van de politie met de bevolking in 

9 

	

	het middelpunt van de aandacht zijn komen 
te staan. , 
Het is echter natuurlijk niet zo dat de belang-
rijke rol die burgers kunnen spelen pas de 
laatste jaren 'ontdekt' is. Banton (1964), 
Skolnick (1966) en Westley (1970) hebben elk 
op hun eigen wijze het belang van de relatie 
tussen politie en publiek benadrukt: zonder 
medewerking van de bevolking is het politie-
werk inefficiënt en onbevredigend. 
Uit empirisch onderzoek bij de politie bleek 
de feitelijk grote invloed die burgers op 
het doen én laten van de politie hebben. Zo 
vermeldt Reis (1971) dat 87% van de politie-
werkzaamheden plaatsvond na verzoeken om 
assistentie,uit de bevolking. Hauge (1977) rap-
porteert dat uit eigen Noors en uit ander 
(Duits) onderzoek bleek dat het grootste deel 
van alle criminaliteit die ter kennis van de poli-
tie wordt gebracht uit aangiften door het pu-
bliek bestaat. Dit is volgens hem niet verwon-
derlijk omdat het aantal formele controleurs 
altijd geringer zal zijn dan het aantal informele 
controleud. Ook in Nederland liggen deze cij-
fers op hetzelfde niveau. Junger-Tas (1978)a 
vermeldt dat ongeveer 90% van alle delicten die 
ter kennis Ivan d9 politie zijn gekomen door 
burgers zijn gemeld. De belangrijke rol die de 
burgers spelen met betrekking tot de politie- 

. 



activiteiten is hiermee duidelijk. 
Een geheel andere invloed is die welke het 
'meldingsbeleid' van de burgers heeft op de 
criminele statistiek. Het is bekend dat de offi-
ciële cijfers over criminaliteit onder meer ten 
gevolge van deze invloed in mindere of meer-
dere mate kunnen afwijken van de feitelijke 
criminaliteit. 
Slachtofferenquétes kunnen een betere schat-
ting van de werkelijke criminaliteit opleveren. 
Daarbij verschaffen deze studies ook belang-
rijke gegevens over de invloed van de burgers 
in hun rol van slachtoffer/aangever van crimina-
liteit op de officiële reacties op criminaliteit 
(Fiselier 1978, en Van Dijk en Vianen 1977). 
Wij gaan hier in het kort in op enkele uitkom-
sten van dit onderzoek, omdat deze begrijpelijk 
maken waarop een aantal pleidooien voor een 
meer op preventie gerichte aanpak en voor een 
grotere samenwerking daarbij tussen politie 
en bevolking gebaseerd zijn. 

10 	Allereerst blijken de slachtofferenquétes (even- 
als de officiële statistiek) aan te geven dat er 
(met enkele uitzonderingen) een stijging van 
vermogensdelicten en geweldsdelicten tegen 
personen en goederen plaatsvond, zij het dat in 
1977 de stijging duidelijk minder sterk was 
dan in voorafgaande jaren (Van Dijk en Vianen 
1977 en Junger-Tas 1978a). De ophelderings-
percentages voor vermogensdelicten en geweld 
tegen goederen namen echter verder af (tot 
respectievelijk 23% en 31% in 1975) (Junger-
Tas, 1978a). 
Uit bovengenoemde slachtofferstudies blijkt 

'voorts dat de aangiftepercentages per delicts-
type nogal uiteen kunnen lopen (gemiddeld 
werd ongeveer 50% van de delicten waarbij een 
slachtoffer was bij de politie gemeld). De aan-
giftepercentages bij geweld tegen personen of 
goederen zijn het laagst (ongeveer 25%). 
De motieven voor het achterwege laten van een 
aangifte zijn gelegen in de geringe ernst (de 
waarde van de goederen en het toegebrachte 
letsel) van het delict (40%), de mening dat aan-
gifte niets zal uithalen (40%), de overtuiging 
dat de politie er toch niets aan zal doen (7%) 
en tenslotte een gebrek aan durf (10%). Ten 
aanzien van deze laatste categorie dient men 
onderscheid te maken tussen diegenen die 
niet durven aan te geven uit angst voor repres- 
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sailles en diegenen voor wie er kennelijk een 
(te hoge) drempel bestaat om aangifte te doen 
vanuit de Yerwachting dat men door de politie 
niet prettig zal worden behandeld (het betreft 
hier vooral slachtoffers van handtastelijkheden 
met seksuele bedoelingen) (Van Dijk en 
Vianen 1977). 
Van Dijk en Vianen maken verder melding van 
het feit dat bevolkingsgroepen die een extreem 
hoog slacijtofferpercentage vertonen (inwoners 
van Amsterdam en studenten) een relatief laag 
aangiftepercentage hebben. Zij concluderen dat 
bij deze categorieën een verlies aan vertrouwen 
in de politie waarschijnlijk een belangrijke rol 
speelt. ! 
De belang lrijkste reden om de politie al dan niet 
te informeren is de ernst van het delict. Bij 
gelijke mate van ernst blijken echter per de-
lictstype aangevers en niet-aangevers zich op 
verschillende punten van elkaar te onderschei-
den. Binnen de categorie vermogensdelicten 
blijken bijvoorbeeld aangevers onder andere 
meer vertrouwen in de politie te hebben dan 
niet-aangevers (Fiselier 1978). 
Maar ook al wordt er wel aangifte gedaan van 
een strafbaar feit, dan wil dit nog niet zeggen 
dat de politie hiervan ook een procesverbaal 
opmaakt. De politie blijkt hierbij namelijk 
selectief te werk te gaan (Van Dijk en Vianen 
1977). Van sommige delictstypen wordt eer-
der een pr iocesverbaal opgemaakt (bijvoorbeeld 
bij autodiefstal in 80% van de aangiften) dan 
van andere (bijvoorbeeld bedreiging met ge-
weld tegen personen in 29% en bij vandalisme 
in 43% van de gevallen waarbij het delict aan 
de politie 'werd gemeld) (Junger-Tas 1978 a). 
Ook hier blijkt de ernst van het feit een be-
langrijke rbl te spelen: hoe ernstiger het delict, 
hoe eerder er een procesverbaal wordt opge-
maakt. Dáarnaast wordt van een aangifte door 
vrouwen minder snel een procesverbaal opge-
maakt dan van een vergelijkbare aangifte door 
mannen. Tenslotte  blijkt de politie op het plat-
teland relatief vaker af te zien van het opma-
ken van een procesverbaal dan in de stad (Van 
Dijk en Vianen 1977). We komen op dit laatste 
punt in de slotparagraaf nog terug. 
Uit de uitkomsten van de slachtofferenquêtes 
blijkt dat ér veel meer criminaliteit is dan uit 
de officiëfe statistiek valt af te lezen. Het is 



vooral de relatief minder ernstige criminaliteit 
die (om hierboven uiteengezette redenen) 
meer vóórkomt dan men op grond van de offi-
ciële cijfers zou verwachten. Zowel de geregi-
streerde als de ongeregistreerde criminaliteit is 
echter grotendeels niet ernstig. De kans op 
enig fysiek letsel ten gevolge van een misdrijf 
was in 1977 in Nederland kleiner dan één pro-
cent (Van Dijk en Vianen 1977). Dit verklaart 
ook waarom gevoelens van onveiligheid los 
blijken te staan van de eigen ervaringen met • 
criminaliteit (Cozijn en Van Dijk 1976). (In 
een volgend themanummer zal nader worden 
ingegaan op de vrees voor criminaliteit, zodat 
wij dit aspect hier verder laten rusten). 
Het is echter niet onredelijk om te veronder-
stellen dat confrontatie met crimineel gedrag 
(hoe relatief weinig ernstig ook) toch zijn 
sporen nalaat, zeker als men meerdere keren 
slachtoffer is geweest van criminaliteit. In hoe-
verre wordt op den duur zodoende het vertrou- 

12 	wen in de samenleving niet geleidelijk aan on- 
dermijnd? Ook het vertrouwen van de bevol-
king in de politie is hier in het geding. Het is 
de vraag hoeveel criminaliteit onze samenleving 
kan verdragen voordat een moeilijk keerbaar 
desintegratieproces inzet. 
Het lijkt zaak deze kwestie niet op z'n beloop 
te laten, maar ook (of liever juist) deze hinder-
lijke 'kleine' criminaliteit aan te pakken. Er 
moet voorkomen worden dat er een vicieuze 
cirkel ontstaat waarbij een geringe aangiftebe-
reidheid, een niet optimaal rationeel verbali-
seringsbeleid, dalende ophelderingspercen-
tages en een afnemend vertrouwen in de politie 
elkaar telkens versterken en de weg kunnen vrij- 
maken voor toenemende eigenrichting. 
Het is duidelijk dat inspanningen welke erop 
gericht zijn het vertrouwen in de politie te 
behouden of zo mogelijk te versterken van 
groot belang zijn. Omgekeerd dient zoveel 
mogelijk te worden nagelaten wat aan het 
vertrouwen juist afbreuk zou kunnen doen. 
Het is daarom te betreuren dat uit onderzoek 
naar de ervaringen, houdingen en wensen van 
het publiek ten aanzien van de politie is geble-
ken dat 43% van de klachten en 21,5% van de 
gemelde delicten geen enkele reactie van de 
kant van de politie teweeg brachten (Junger-
Tas, 1978b). 



Wat kan er gedaan worden? Fiselier (1978) 
wijst erop dat campagnes ter verhoging van de 
aangiftebereidheid waarschijnlijk averechts 
zouden werken. Verhoging van de aangiftebe-
reidheid zal immers waarschijnlijk betekenen 
dat vooral! de relatief minder ernstige criminali-
teit zal worden aangegeven, een type criminali-
teit waar de politie maar in beperkte mate 
tegen op kan treden in de huidige situatie. 
Fiselier houdt in verband hiermee een pleidooi 
voor een op preventie gerichte aanpak. Ook 
Junger-Ta (1978a) breekt een lans voor een 
meer op preventie gerichte politie en benadrukt 
daarbij het belang van een goede samenwerking 
tussen politie en bevolking. Ook in haar ogen 
kan de politie het niet stellen zonder de 
medewerking van de bevolking. 
Het is in dit verband aardig te wijzen op de re-
sultaten van een Amerikaanse studie van Green-
wood, Cháiken en Petersilia (1977) waaruit 
bleek hoe afhankelijk de politie van de burgers 

13 	is bij de misdaadbestrijding. Zonder melding 
van het strafbare feit door de bevolking staat 
de politie trrijwel machteloos, terwijl de moge-
lijkheden om een zaak op te lossen voor het 
grootste deel afhankelijk zijn van de bereidheid 
van de be\)i olking om de politie van informatie 
te voorzien en met de politie samen te werken. 
Maar ook óp het gebied van de handhaving van 
de openba're orde is de politie sterk afhankelijk 
van het begrip en ie steun van de burgers 
(Junger-Tas, 1978'). 
Junger-Tas (1978 a) bepleit nieuwe wegen van 
samenwerking ook tussen politie en welzijnsin-
stellingen, waarbij experimenten in Den Haag 
(rayon-agenten) en in Utrecht (assistentie van 
maatschappelijk werkinstellingen voor de poli-
tie, speciaal in het weekeinde) als wegbereiders 
kunnen worden gezien. Evenals de Projectgroep 
Organisatiéstructuren bepleit zij een betere inte-
gratie van 'de politie in de gemeenschap. Er be-
staat bovendien volgens haar een te gering be-
wustzijn onder het publiek dat met name de 
misdaadvoorkoming iedereen aangaat. De be-
volking zon ervan overtuigd moeten worden 
dat eenvoudige (techno)preventieve maatrege-
len en infdrmele sociale controle effectiever 
zijn in het!terugdringen van de criminaliteit dan 
de reactieve formele sociale controle. 
Zowel vanuit het inzicht dat méér technologie 



of meer mankracht zonder gelijktijdige verbe-
tering van de relatie met de bevolking een dood-
lopende weg betekent, als ook vanuit het in-
zicht (grotendeels gebaseerd op de uitkomsten 
van slachtofferenquêtes) dat er iets moet wor-
den gedaan aan de ondermijnende invloed van 
de zogenaamde 'kleine' criminaliteit op de sa-
menleving, komt men zoals wij in deze para-
graaf trachtten aan te geven meer en meer tot 
de overtuiging dat de politie meer aandacht 
zal moeten schenken aan haar preventieve 
taak, dat samenwerking met de bevolking in 
dit verband een eerste vereiste is en dat een 
goede relatie met de burgerij hiertoe een nood-
zakelijke voorwaarde is. Tenslotte wordt zoals 
wij zagen het belang van de informele sociale 
controle benadrukt. In de volgende paragraaf 
willen wij nader ingaan op het verschijnsel 
sociale controle en de betekenis die het voor 
ons onderwerp kan hebben. We zullen daarbij 
ook enkele auteurs de revu laten passeren, die 
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	vanuit de gedachte dat men gebruik zou moe- 
ten maken van de zelfregulerende kracht van 
de informele sociale controle een aantal 
ideeën hebben ontwikkeld. 

3. Informele sociale controle 

Formele en informele sociale controle zijn geen 
concepten waarvan de betekenis eenduidig is 
en voor iedereen vastligt. Ook zonder water-
dichte definitie begrijpt men toch meestal wel 
wat er bedoeld wordt. Met het begrip formele 
sociale controle doelen we meestal op formele 
wettelijk geregelde normenssystemen en proce-
dures. Met informele sociale controle daaren-
tegen wordt meestal verwezen naar andere ge-
structureerde of ongestructureerde sociale 
interventies. De formele sociale controle vindt 
zijn grondslag in een wettelijke regeling, terwijl 
dit voor de informele sociale controle de tradi-
tionele of meer tijdelijke gemeenschapsbele-
vingen zijn (Gokhale 1975). In het eerste geval 
kunnen we denken aan een staatsorgaan als de 
politie met haar wettelijk geregelde bevoegd-
heden en haar daarop gebaseerde activiteiten. 
In het tweede geval aan de invloed die uitgaat 
van de frekwente contacten tussen leden van 
familie, vriendenkring of buurt waarbij al 
'spelenderwijs' duidelijk wordt welk gedrag 



wel en niet verwacht en geaccepteerd wordt in 
bepaalde situaties. In het eerste geval staan bij 
normovertreding wettelijke sancties en proce-
dures ter beschikking, in het tweede geval bij-
voorbeeld allerlei vormen van groepsdruk zoals 
het geven i of onthouden van achting, roddel of 
economische druk, terwijl ook bemiddeling bij 
een conflict over normen een veel voorkomend 
mechanisme is. 
Het feit dat onze voorouders eeuwenlang hun 
eigen politie zijn geweest en er ook nu nog in 
onze huidige maatschappij verschillende situa-
ties zijn waarin er wel heel erge zaken moeten 
gebeuren Voordat de politie wordt ingeschakeld 
(men denke aan bijvoorbeeld het gezin, de 
werkkring of de sportvereniging), duidt erop 
dat in min of meer overzichtelijke situaties 
(veel interactie tussen bekenden) men in staat 
is het zonder een externe controle-instantie 
te stellen. 
Verschillende schrijvers wijzen op de zelfregu- 

15 	lerende kracht van de informele sociale con- 
trole binnen een gemeenschap. Wil de politie 
effectief kunnen functioneren dan zou zij daar-
op aan moeten sluiten en dus moeten deelnemen 
aan het leven van de gemeenschap waarin zij 
haar activiteiten ontplooit (Banton 1964). 
Dit inspelén op de reeds werkzame sociale 
controlemechanismen in de gemeenschap, 
heeft bovendien het voordeel dat zodoende 
een aantal nadelen die verbonden zijn aan de 
formele sOciale controle wegvallen, althans 
wellicht Minder vaak en minder scherp blijken. 
Weis (1975) noemt een aantal van deze be-
zwaren, zóals het gevaar dat de formele sociale 
controle de informele sociale controlemecha-
nismen zo 'n kunnen verzwakken en de con-
trolerende invloed van de primaire groepen 
(gezin, vriendenkring e.d.) wegvalt. Hij wijst er 
verder onder meer op dat de formele sociale 
controle door de betrokkenen al snel als niet 
terecht en als inbreuk op de privacy wordt er-
varen. 
Juist dit verschil in beleving van datgene wat 
tot de privé- of de openbare sfeer hoort speelt 
een rol bijJlet politie-optreden in de stad of 
op het platteland. Zo stelt Stinchcombe 
(1963) dat binnen een plattelandsgemeenschap 
de openbee ruimte als het ware op natuurlijke 
wijze `vanielf gecontroleerd wordt door de 



bewoners die immers precies weten wie vreemd 
is en wie niet. Dit terwijl de openbare ruimte 
op het platteland veel ruimer gedefinieerd 
wordt dan in de stad. In de stad is de openbare 
ruimte veel scherper afgebakend en veel meer 
geconcentreerd (straten en pleinen). Dit houdt 
in dat het aan de ene kant in steden gemakke-
lijker is om de openbare ruimte te controleren, 
en tegelijkertijd ook functioneel noodzakelij-
ker omdat de informele sociale controle in de 
stad in verband met de anonimiteit en mobili-
teit veel minder groot is. 
In de bewerking van een hoofdstuk over infor-
mele sociale controle van criminaliteit uit een 
boek van Conklin (1975) op blz. 37, wordt 
weergegeven hoe de sociale controle in een-
voudige en meer complexe samenlevingsver-
banden functioneert. Wij volstaan er hier mee 
naar deze bewerking te verwijzen ten einde 
doublures te vermijden. Eén conclusie willen 
we hier echter nog aan de orde stellen. Het 

16 	betreft de bevinding van Conklin dat het voor- 
al de structuur van de sociale interacties is, 
méér dan de grootte van de gemeenschap al-
leen, die de mate van informele sociale con-
trole bepaalt. Als er een intensieve sociale 
interactie bestaat op 'face-to-face' basis, als-
mede een zekere overeenstemming over de 
normen, dan kan de informele sociale controle 
in de gemeenschap zo sterk zijn dat de for- 
mele sociale controle overbodig wordt. 
Dergelijke gemeenschappen kunnen ook in 
grote steden bestaan, mits aan deze voorwaar-
den is voldaan en de mobiliteit onder de be-
volking dus niet te groot is, zodat de integra-
tie een kans krijgt. Bariton (1964) wees er 
echter al op dat er in onze maatschappij een 
grote behoefte bestaat aan een flexibele arbeids-
markt en dat door de daarmee gepaard gaande 
mobiliteit de desintegrerende werking hiervan 
op de gemeenschap groot is. 
Ondanks deze problemen van structurele aard, 
zijn er in de loop van de laatste tien jaar toch 
verschillende ideeën ontwikkeld en in de prak-
tijk getoetst waarbij men uitging van de gedach-
te dat men zou moeten trachten de zelf regu-
lerende krachten van de informele sociale 
controle zoveel mogelijk een kans te geven. 
Eén van de stromingen is die waarbij de nadruk 
erop werd gelegd dat men zou moeten probe- 



ren de sociale interactie en het daarmee ge-
paard gaande 'natuurlijke' toezicht ruimtelijk 
zoveel mogelijk te stimuleren. Daar waar nodig 
zou men dus in de gebouwde omgeving moeten 
ingrijpen zodat deze weer 'verdedigbaar' zou 
worden. De bekendste voorstander van deze 
gedachte is Oscar Newman die in 1972 een 
boek publiceerde met de titel `Defensible 
Space, people and design in the violent city'. 
Een van eersten die op het verband tussen de 
structuur Ivan de openbare ruimte, het gebruik 
dat ervan 'wordt gemaakt en de (on)veiligheid-
(sgevoelens) heeft gewezen was Jane Jacobs 
(1969) van wie wij aan het begin van dit artikel 
een citaat opnamen. 
Hoewel ok in de bewerking van Conklin de 
relatie tusen architectuur en informele sociale 
controlemi  °gelijkheden wordt vermeld, werd 
teneinde deze relatie nog iets meer te belich-
ten op bl. 56 een bewerking opgenomen van 
Grenough (1974) waarin deze nader op dit 

17 	concept ingaat. Hoewel de gedachte van de 
'verdedigbare ruimte' zowel in Amerika als 
bij ons niet erg is aangeslagen en er nogal wat 
kritiek is geuit op het concept, betreft het hier 
in elk geval een consequente poging vorm te 
geven aan de mogelijkheid gebruik te maken van 
de zelf regulerende kracht van de informele 
sociale controle bij de beheersing van het ge-
drag in del, gemeenschap. 
Een geheel andere benadering treffen we aan in 
de verslagen over het functioneren van de poli-
tie in de Devon & Cornwall Constabulary in 
Engeland., Van de geestelijke vader van het sterk 
op de preVentie gerichte project aldaar is een 
(bewerkte) publikatie opgenomen op blz. 44 
(Alderson,, 1977). Tevens is op blz. 51 een be-
werking van een congresbijdrage van Moore 
(1978) afgedrukt, waarin deze een overzicht 
geeft van de concretisering van de uitgangspun-
ten van Aiderson in de stad Exeter. Hoewel van 
het congres waarop Moore zijn paper indiende 
ook in Nederlandse vak(politie)tijdschriften 
verslagen Verschenen, zijn wij van mening dat 
het hier een zodanig interessant project betreft, 
dat een zei ruim mogelijke bekendmaking van 
de betreffende ideeën wenselijk is. 
Alderson telt dat het functioneren van de 
politie er niet alleen op gericht moet zijn het 
slechte te controleren, maar ook het goede te 



stimuleren. Ook zijn benadering sluit aan bij 
de gedachte dat het voor de politie van essen-
tieel belang is om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk voldaan is aan de voorwaarden voor 
het ontstaan van sociale integratie, waardoor de 
informele sociale controlemechanismen een 
kans krijgen. 
Zowel Alderson als Moore benadrukken de 
noodzaak van samenwerking met andere instel-
lingen die (evenals de politie in hun beider 
visie) gericht zijn op de handhaving en ver-
groting van het maatschappelijk welzijn. 
Werkend op basis van deze filosofie blijken de 
traditionele barrières tussen de politie en het 
welzijnswerk weg te vallen: de uiteindelijke 
doelstellingen lopen nu immers parallel. 
Deze en de voorafgaande paragraaf overziende 
kunnen we concluderen dat zowel in ons land 
als daar buiten er een tendens valt waar te ne-
men om de preventieve taak van de politie 
meer te accentueren. Men hecht daarbij sterk 

18 	aan een goede relatie en samenwerking met de 
bevolking. En voorts gaat men er daarbij (vaak 
expliciet) vanuit dat de politie meer zou moeten 
inspelen op de in de plaatselijke gemeenschap 
(buurt, wijk, dorp e.d.) aanwezige informele 
sociale controlemogelijkheden. 
Dit alles is voldoende reden om in de slotpara-
graaf nader in te gaan op enkele vraagstukken 
welke met het hierboven geschetste concept 
samen kunnen hangen. 

4. Slotbeschouwing 

Wij willen in deze slotbeschouwing een ant-
woord trachten te geven op de volgende vraag. 
Is de samenwerking tussen politie en burgerij op 
de wijze zoals hiervóór al herhaaldelijk is be-
schreven (een sterke integratie van de politie 
en bevolking door middel van wijkpolitieteams) 
gewenst en ook mogelijk? 
Laten we beginnen met de wenselijkheid 
van een hechtere samenwerking te bepalen. 
We worden hierbij al direct geplaatst voor het 
dilemma dat door Newton (1978) (zie blz. 29) 
wordt vermeld, namelijk de afweging van de 
directe en indirecte kosten van criminaliteit 
tegen die van de criminaliteitspreventie en 
-bestrijding. Kunnen aan de ene kant de kosten 
van de vrees voor criminaliteit (hoewel moeilijk 



op geld wal  ardeerbaar) hoog zijn tengevolge van 
het afgenomen welzijn, aan de andere kant 
hebben °Ok preventie en repressie hun prijs op 
het gebied van het welzijn. Newton vermeldt 
in dit verband een verklaring voor de sterk ver- 
minderde criminaliteit in Japan. Deze zou alleen 

.. dankzij de sterke homogeniteit van het Japanse 
volk tot stand hebben kunnen komen. Newton 
stelt nu dat de Westerse landen wel uitkijken 
naar wegen om criminaliteit te voorkómen in 
en door de gemeenschap, maar dat zij de daar-
voor noodzakelijke gemeenschap en homogeni-
teit missen. Zij beweert dat wij in het Westen 
niet bereid zijn om iets van onze privacy en 
vrijheid in te leveren ten behoeve van minder 
(vrees voor) criminaliteit. 
Het is duidelijk dat bij de afwegingsproblemen 
waarmee Newton ons confronteert het gebruik-
te vrijheidsbegrip een doorslaggevende rol 
speelt. Hei zou echter te ver voeren hier verder 
op in te Man. Een gelijksoortig probleem doet 

19 	zich voor Met het privacy-begrip. Ook dat kan 
indien te vi er doorgevoerd leiden tot absurde 
situaties (bijvoorbeeld het in onwetendheid aan-
stellen van iemand als kassier die al herhaalde-
lijk voor het verduisteren van kasgelden is ver-
oordeeld in het (historische) geval er een abso-
luut verbod op het verstrekken van justitiële 
gegevens alan derden bestaat). Een ander pro-
bleem bij de beantwoording van de vraag die 
wij ons geteld hebben, wordt opgeworpen 
door Hauge (1977). Hij wijst erop dat men met 
een pleidooi voor een betere verhouding tussen 
politie en burgers er eigenlijk vaak impliciet 
vanuit gaat dat een verbetering van deze relatie 
vanzelf zal betekenen dat de politie haar taken 
mi ook effectiever kan uitvoeren. Er bestaat 
volgens hem echter nog niet voldoende bewijs 
voor deze stelling. Aan de ene kant mag het 
wel aanneinelijk lijken dat de effectiviteit van 
het politié-optreden zal toenemen naarmate het 
publiek welwillender is om aangifte te doen, te 
getuigen o de politie daadwerkelijk te assiste-
ren. Maar aan de andere kant is het volgens 
Hauge ook mogelijk dat naar mate de relatie 
tussen politie en burgers beter is, het afschrik-
wekkende effect van bijvoorbeeld een arresta-
tie uit generaal preventief oogpunt zal vermin-
deren. 
Als argument pro zou men kunnen stellen dat 



een meer op preventie gerichte aanpak alom 
wenselijk wordt geacht, en dat, wil men meer 
doen dan het verstrekken van (techno)preven-
tieve adviezen, men het zal moeten zoeken in 
een betere samenwerking tussen politie en be-
volking en (dus?) in een hechtere integratie tus-
sen deze beiden. Moore (1978) gaat zelfs nog 
een stapje verder en ziet de politie als 'motor' 
van de integratie van wijken, buurten en derge-
lijke. 
Een ander argument voor de wenselijkheid van 
een hechtere samenwerking kan worden ont-
leend aan het feit dat naar mate er minder in-
grijpen noodzakelijk is door de instanties van 
de formele sociale controle, de nadelen die 
daarmee verbonden bleken te zijn (zie blz. 15) 
zich ook minder voor zullen doen. In samen-
werking met de verschillende welzijnsorganisa-
ties kan de crisisinterventie en de opvang 
daarna in de wijk gestalte krijgen. Diversion-
projecten (zie Justitiële Verkenningen nummer 

20 	6, 1976) zullen in deze opzet ertoe kunnen 
leiden dat minder mensen dan tot nog toe door 
het strafrechtsysteem 'verwerkt' hoeven te 
worden, hetgeen een zeer welkome ontlasting 
van werkzaamheden voor de staande en zitten-
de magistratuur en andere bij de strafrechtsple-
ging betrokken instituties zou betekenen. De 
reclassering zou bijvoorbeeld aan de vroeghulp 
beter gestalte kunnen geven dan nu veelal 
mogelijk is. 
In verband met de onwenselijkheid van de 
onderhavige integratiegedachte kan het volgen-
de worden genoemd. Een eerste argument zou 
kunnen worden ontleend aan Manning (1978) 
die stelt dat de politie in de eerste plaats 
symbool is van de mogelijkheid van de staat 
om in te grijpen waar dit nodig is en van de 
zorg van de staat voor het welbevinden van de 
burgers. Daarbij is de aanwezigheid van de 
politie in een min of meer opvallend uniform 
de zichtbare realiteit van de formele sociale 
controle. De politietaak is meer dan alleen maar 
een locale verplichting of een part-time zorg 
voor de burgers. Per slot van rekening dient de 
politie de staatsmacht te representeren en de 
mogelijkheid van de staat om eisen te stellen 
met betrekking tot de naleving van wetten. 
Een sterke integratie van de politie in de 
gemeenschap gaat niet samen met de min of 



meer rituele vervulling van haar rol, aldus 
Manning. Met minder omhaal van woorden: 
de politie Vertegenwoordigt het Bevoegd Gezag. 
Een tweede met het bovenstaande nauw ver-
bonden argument tegen sterke integratie wordt 
door Banton (1964) aangevoerd. Hij wijst erop 
dat bij een te grote betrokkenheid van de 
politiefunctionaris bij de gemeenschap diens 
onpartijdigheid gevaar zou kunnen lopen. De 
politieman moet immers vaak zeer ingrijpende 
beslissingen geheel zelfstandig ter plekke ne-
men, waardoor hij in feite een rechtersrol moet 
vervullen. .Aan de andere kant zal natuurlijk 
een te sterke afstandelijkheid ertoe kunnen 
leiden dat hij te weinig idee heeft van de gevoe-
lens en gedachten van de betrokkenen waar-
door de kváliteit van zijn beslissing weer 
gevaar kan lopen. 
Ter illustrátie van het probleem dat zich hier 
voordoet, kan een studie van Cain (1973) 
dienen, waarin de verschillen in rolopvatting 

21 	en verwachtingen (ten aanzien) van de politie 
in de stad en op het platteland werden be-
schreven. Cain concludeerde onder meer dat 
de politie op het platteland haar rol minder 
gescheiden van de gemeenschap vervult dan in 
de stad. De politiemensen hadden daarom op 
het platteland het gevoel dat zij enigszins af-
stand moeiten bewaren tegenover de bevol- 
king, ten einde hun gezag op die wijze te onder-
steunen. Dit bleek een niet onverstandige hou-
ding omdat de onderlinge afhankelijkheid 
tussen politie en bevolking op het platteland 
veel groter is dan in de stad. Dit ligt ondermeer 
aan het feit dat de politie op het platteland ook 
buiten de diensturen altijd de politiefunctio-
naris bleef in de ogen van zijn streekgenoten. 
Maar aan de andere kant bleek ook de bevol-
king op het land een zekere afstand te bewaren. 
Dit valt waarschijnlijk te verklaren uit de grote 
feitelijke [nacht die de politie daar heeft. 
Roddel is Zoals we al zagen een belangrijk 
middel van sociale controle: elke wetsover-
treding is Op het platteland binnen de kortste 
tijd bij een ieder bekend. In aanvulling op het-
geen Cain Stelt, kunnen we nog opmerken dat 
integratie en frekwente sociale interactie niet 
vanzelf toteen grotere toevoer van informatie 
naar het politie-apparaat leiden. De vraag-
tekens die Hauge reeds (op blz. 19) zette bij 



de aanname dat grotere integratie tussen 
politie en publiek 'vanzelf' leidt tot een grotere 
effectiviteit van de politie blijken dus niet 
geheel zonder grond. 
Zoals wij reeds in paragraaf 2 vermeldden 
(blz. 11) bleek uit onderzoek dat een van de 
factoren die van invloed zijn op de beslissing 
van de politie om een procesverbaal op te ma- 
ken de urbanisatiegraad betreft. In de grote ste-
den bleek men vaker procesverbaal op te maken 
dan op het platteland. Dezelfde uitkomst werd 
gevonden in een observatiestudie van de surveil-
lance in twee steden en zes plattelandsgemeen-
ten (Junger-Tas 1977). Zij vermoedt dat de oor-
zaak moet worden gezocht in de grotere integra-
tie van de politie in de plattelandsgemeenschap. 
Sociale druk vanuit die gemeenschap stelt 
grenzen aan de handelingsmogelijkheden van 
de politie. De onderzoeken van Cain en 
Junger-Tas leverden dus eensluidende con-
clusies op, waaruit een van de nadelen van een 

22 grote mate van integratie duidelijk naar voren 
komt: de politie staat dan veel meer bloot aan 
druk uit de gemeenschap. 
Een geheel ander probleem dat men niet uit het 
oog mag verliezen werd door Kuitenbrouwer 
(1978) naar voren gebracht. Hij stelt dat er ge-
vaar in kan schuilen wanneer een burger 'op 
horizontaal niveau' informatie doorgeeft aan 
een goed in de plaatselijke gemeenschap geïnte-
greerd lid van het plaatselijke wijkpolitieteam, 
welke informatie later in een machtssituatie 
(op 'verticaal niveau') tegen deze burger ge-
bruikt kan worden, bijvoorbeeld in geval van 
opsporing wegens verdenking van een strafbaar 
feit. Hier kan sprake zijn van een rolconflict 
waarin een politieman in het onderhavige 
concept kan komen te verkeren. Hierover' 
hebben met betrekking tot de wijkagent reeds 
uitvoerige discussies plaatsgevonden. Kuiten-
brouwer wijst ook nog op het gevaar dat de 
aldus verstrekte informatie wordt opgenomen 
in een van de geautomatiseerde databestanden 
van de politie. In een tijdperk waarin auto-
matisering van gegevens ook op justitieel 
gebied hoe langer hoe meer opgeld doet (zie 
Justitiële Verkenningen nummer 6, 1978 
voor wat betreft de situatie in Duitsland), 
dient men inderdaad bedacht te zijn op de 
problemen die hier kunnen rijzen. Dat er zich 



op het gebied van de privacy nog meer pro-
blemen kunnen voordoen, blijkt uit een van 
de resultaten van een onderzoek naar de 
ervaringen niet en houdingen en wensen van 
het publiek rrt betrekking tot de politie (Jun-
ger-Tas, 19 IR8 u). De bereidheid om de politie 
in te schakelen is het grootst als men zichzèlf 
bedreigd voelt. Is dit niet het geval dan houdt 
men zich liever afzijdig. De meeste aarzeling 
om de politie te waarschuwen betreft gevallen 
die men als 	beschouwd. Men zal 
dus niet al te optimistisch moeten zijn over de 
mogelijkheden om de bevolking warm te krij-
gen voor samenwerking met de politie, omdat 
zij dit slechts in een beperkt aantal situaties 
wenst. Als een laatste argument tegen integra-
tie, samen‘Yerking en op wijken gericht politie-
functioneren zouden wij de problemen willen 
noemen die kunnen ontstaan met betrekking 
tot de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. 
Door de werkzaamheden te decentraliseren, de 

23 	politie sterk in de bevolking te integreren door 
middel van betrekkelijk zelfstandig opererende 
wijkpolitieteams, en door het politiewerk onder 
de noemer yan het welzijnswerk te brengen, is 
de kans verre van denkbeeldig dat er grote 
rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid zal 
ontstaan. Pogingen om tot een zekere harmoni-
sering van opsporings- en vervolgingsbeleid te 
komen, kunnen door dergelijke ontwikke-
lingen sterk worden bemoeilijkt. 
Wij willen nu overgaan tot een bespreking van 
de mogelijkheden tot realisering van de onder-
havige idee'ën. Allereerst dringt zich de vraag 
op of men 'wel kan spreken over wijken en 
buurten alsof het om gebieden gaat die niet 
alleen ruirritelijk zijn afgegrensd maar die tege- 
lijkertijd een leefgemeenschap vormen. 
Suttles (1972) geeft aan hoe men bij het ver-
langen naar 	zelfbestuur er vaak stil- 
zwijgend vanuit gaat dat de loc.ale gemeen-
schap als hét ware langzamerhand gegroeid is 
(iets `natutirlijks' is), dat deze het vermogen 
bezit op eigen kracnt voort te bestaan en 
in potentie zichzelf zou kunnen besturen. 
Suttles beargumenteert dat dit in feite inder-
daad niet rneer dan aannamen zijn, gebaseerd 
op een min of meer romantisch verlangen naar 
een verleden dat meestal in die vorm ook nooit 
realiteit is geweest. Alle woongemeenschappen 



die door hem werden onderzocht bleken geens-
zins 'vanzelf' te zijn ontstaan. Suttles geeft 
daarbij aan hoe stedelijke leefgemeenschappen 
hun identiteit voornamelijk ontlenen aan de 
verschillen die zij onderling vertonen, meer dan 
aan iets 'eigens'. In hoeverre hetgeen Suttles ons 
voorhoudt ook in de Nederlandse situatie 
geldt is de vraag, maar zijn opmerkingen zetten 
ons ertoe aan ons af te vragen in hoeverre men 
met het spreken over een locale gemeenschap 
naar de werkelijkheid verwijst. 
Suttles vermeldt nog een ander probleem dat 
verbonden is aan de gedachte van locaal zelf-
bestuur. In Amerika bleek men namelijk zowel 
van uiterst linkse als van uiterst rechtse zijde 
zeer enthousiast voor de gedachte van zelfbe-
stuur. Suttles wijst daarbij op de consequenties 
die invoering van het concept zou kunnen heb-
ben: locale gemeenschappen 'down South' zou-
den bijvoorbeeld de rassendesegregatie weer on-
gedaan kunnen maken. Anderzijds zouden 

24 	zwarte separatistische bewegingen zich van de 
rest van de maatschappij kunnen isoleren. Ten-
slotte kan men volgens sommigen aldus alle 
hoop laten varen op de verwerkelijking van 
landelijke maatstaven betreffende onderwijs, 
welzijn en dergelijke. Onze hierboven gemaakte 
opmerkingen over de bedreiging van de rechts-
gelijkheid sluiten hier bij aan. 
Tenslotte' willen we nog het volgende opmer-
ken. Actieve participatie van de plaatselijke 
gemeenschap, waarbij meer aan de informele 
sociale controle wordt overgelaten veronder-
stelt wel een tamelijk hoog tolerantieniveau 
ten aanzien van 'afwijkend' gedrag. Wanneer 
de nadruk ligt op de informele sociale controle 
kunnen echter pressiegroepen soms al te zeer 
hun stempel zetten op de gang van zaken. 
Zeker als het gaat om kwesties als ordehand- 
having kunnen zich bedenkelijke situaties voor-
doen. Aan ongecontroleerd vigilantisme heeft 
niemand behoefte. Uit Amerika zijn vele voor-
beelden an- bekend van samenwerkingsprojec-
ten tussen bevolking en politie waarbij men 
allerminst kan spreken van een ongecontro-
leerde gang van zaken (Washnis 1976), maar 
mede in verband met moeilijkheden welke zich 
toch kunnen voordoen ten aanzien van de 
training en begeleiding van de deelnemers aan 
deze projecten zijn dit soort experimenten in 



I 	. Nederland iitet erg aangeslagen. 
Met het oog hierop en ten gevolge van het feit 
dat er op liet ogenblik ook geen andere 
alternatieven bekend zijn die aantrekkelijk 
lijken, zouhet toch de moeite waard kunnen 
zijn ook in Nederland de mogelijkheden van het 
team policing concept in de praktijk te testen. 
Afgezien van de hierboven reeds vermelde pro-
blemen die zich bij de implementatie blijken 
te kunnen voordoen, zijn er ons insziens een 
aantal voorwaarden die vervuld moeten zijn 
wil de invdering van een instituut als team 
policing een kans van slagen hebben. Wij 
doelen hierbij vooral op de eisen waaraan de 
wijk waarin men met team policing een 
experiment zou willen starten zou moeten 
voldoen. ' 
In de eerst ie plaats moet zo'n wijk reeds in vol-
doende máte sociaal geintegreerd zijn of op zijn 
minst de Mogelijkheid bieden dat integratie 
binnen een niet al te lange termijn bereikbaar 

25 	is. In de tweede plaats is het ons inziens een 
conditio sine qua non dat de wijken over een 
voldoende mate van zelfbestuur beschikken 
om de problemen die zich in de praktijk van het 
politiewerk blijken voor te doen op te kunnen 
lossen. Wijl denken hierbij aan woonsituaties 
die om verbetering vragen bijvoorbeeld. Zeker 
als men oolk de primaire preventie mede tot de 
politietaak rekent (in samenwerking met 
andere instituties als bijvoorbeeld het maat-
schappelijk werk), zal men met dergelijke 
problemen geconfronteerd worden en er 
(juist in het team policing concept) niet om-
heen kunnén naar daadwerkelijke oplossingen 
te zoeken.iIs dit niet mogelijk dan loopt het 
wijkpolitieliteam op den duur het gevaar het 
vertrouwen te verliezen van de wijkbewoners. 
In de (politieke) discussie over de functie en 
taken van icle politie in ons land zou men zich 
dan ook Moeten realiseren dat een keuze voor 
team policing een verdere decentralisatie van 
het bestuur ook binnen de gemeenten (wijk-
raden) veronderstelt. 
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Preventie yan misdaad 
en crimináliteit* 

door A.M. Newton 

Misdaad is éen verschijnsel dat ons allemaal aan-
gaat. Voorstellen om misdaad te doen afnemen 
of te voorkomen hebben dan ook geleid tot een 
scala van misdaadpreventie-technieken. 
Het doel van dit artikel is niet om een uitge-
breid overzicht te geven van de talloze voor-
stellen op dit gebied; het richt zich in het bij- 
zonder tot die enkele programma's die weten-; 
schappelijkigetoetst zijn. 

Het begrip preventie 

29 	Brantinghain maakt gebruik van een begrippen- 
kader waarin hij onderscheid maakt tussen drie 
vormen var misdaadpreventie. Primair preven-
tieve maatregelen zijn gericht op verandering 
van de crirdinogene voorwaarden in de physieke 
en sociale cdngeving in zijn geheel. Secundaire 
preventie richt zich op het vroeg identificeren 
en interveniëren in de levens van individuen of 
groepen di é in criminogene omstandigheden 
leven. Tertiaire preventie tenslotte, richt zich 
op het voorkomen van recidivisme door toe-
doen van reclassering en andere middelen. In dit 
artikel zullen we ons uitsluitend bezighouden 
met de effectiviteit van primaire en secundaire 
preventie-technieken. 

Preventie en de rol van de politie 

Het eerste wetenschappelijk opgezette experi-
ment om d'e preventieve waarde van de politie-
surveillancé te meten, vond plaats in Kansas 
City, Missouri. Van oktober 1972 tot septem-
ber 1973 werden door de plaatselijke politie 
drie experimentele gebieden uitgezet. In het 
eerste rayon werd de normale politie-surveil- 

* Dit is een verkorte weergave van: Prevéntion of 
crime and délinquency. In: Criminal justice abstracts, 
10e jrg., dr. 2, juni 1978, blz. 245-266. 



lance geheel achterwege gelaten, in het tweede 
rayon werd twee- tot driemaal zoveel gesurveil-
leerd en in het derde rayon vond als controle 
de gebruikelijke surveillance plaats. Slacht-
offeronderzoeken brachten echter geen signifi-
cante verschillen in misdaadcijfers aan het licht 
tussen de drie onderzoeksgebieden, terwijl men 
juist die soorten delicten onderzocht had waar- 
van men vermoedde dat zij zeer gevoelig zouden 
zijn voor de frequentie van de politie-surveil-
lance zoals autodiefstallen, berovingen, van-
dalisme etc. Ook de angst onder de burgers 
voor misdaad was globaal gelijk gebleven in de 
drie rayons. 
Een soortgelijk onderzoek werd gehouden in 
Nashville, Tennessee. Hierbij werd gedurende 
tien dagen in verhoogde mate gesurveilleerd in 
vier verschillende delen van de stad. In twee 
rayons vond de verhoogde activiteit van de 
politie uitsluitend 's nachts plaats, in de andere 
twee uitsluitend overdag. De geregistreerde 

30 	misdaad in de verschillende gebieden werd ge- 
meten in een periode van' dertig dagen voor het 
experiment, in de tien dagen tijdens het expe-
riment en na afloop. Tijdens deze perioden 
bleken er geen significante verschillen te zijn 
opgetreden in die gebieden waar overdag meer 
gesurveilleerd werd. Een verhoogde nachtelijke 
surveillance bleek echter wel te leiden tot een 
daling van de geregistreerde criminaliteit. 
Opmerkelijk was dat na afloop van het experi-
ment de geconstateerde misdaad weer sterk 
toenam. Een soort inhaal-effect? 
Tijdens een ander onderzoek, ook in Nashville, 
werden in de nachten van 23 januari 1974 tot 
1.maart 1974 door de politie speciale surveil-
lance-teams ingezet die vooral bedacht moesten 
zijn op inbrekers. Als toetsing van hun effec-
tiviteit werden de inbraakcijfers van de drie 
experimentele gebieden vergeleken met die 
van drie willekeurige controle-gebieden. De 
speciale inbraakpreventie-teams voldeden 
blijkens deze vergelijking niet aan hun taak; 
de inbraakcijfers bleven even hoog, hetgeen 
steun geeft aan de conclusie van het experiment 
in Kansas City dat de invloed van politie-sur-
veillance minimaal is. 
In bijzondere gevallen kan de surveillerende 



politie, wanneer zij over bijzonder veel man-
kracht beschikt, misschien een preventieve rol 
spelen, maar in het algemeen speelt de politie 
meer een generaal-preventieve dan een speciaal-
preventieve irol. 
Het splitsen, van politietaken is een benadering 
waarbij de politie zich splitst in een afdeling 
die zich uitsluitend bezighoudt met surveillance 
en een aparte afdeling die uitrukt na (tele-
fonische) aanvragen om hulp door de burgers. 
De politie van Wilmington, Delaware, heeft van 
1 december 1975 tot 30 november 1976 ge-
experimenteerd met deze organisatorische op-
zet. Tijdens het onderzoek namen de misdaad-
cijfers, in vergelijking met soortgelijke steden, 
in Wilmington af. De andere kant van de 
medaille was dat tijdens het experiment ook het 
ophelderingspercentage aanzienlijk afnam. Ver-
meldenswaard is dat terwijl de meerderheid van 
de politieagenten het experiment als een effec- 
tieve benadering beschouwde, slechts eenderde .1 

31 	op deze wijze wilde doorgaan. De splitsing van 
taken gaf volgens velen aanleiding tot conflic-
ten tussen de twee afdelingen en tot verveling 
onder de betrokken agenten. 
Een andere,!techniek waarmee de politie pre-
ventie beoogt, is het werken met een aparte 
wijkpolitie.' Hierbij vindt vrijwel de gehele 
dienstverlening door de politie gedecentrali-
seerd plaats. Van maart 1973 tot september 
1975 werd het `Cincinnati Community Sector 
Team Poliáng' experiment (COMSEC) gehou-
den met het doel de misdaad te doen dalen en 
de relatie tussen de politie en de burgers te ver-
beteren. Om de resultaten te meten werd ge-
bruik gemaakt van politiestatistieken en van 
slachtofferonderzoeken. Beide wezen uit dat 
COMSEC meer succes in het voorkomen van 
misdaad boekte dan de traditionele politie, al 
moet gezegd worden dat het effect gedurende 
de laatste twaalf maanden van het experiment 
aanzienlijk afnam. Een interessant aspect van 
het COMSEC-programma is het feit dat de ge-
registreerde misdaad in de wijken die buiten 
het experiment vielen, enorm toenam. Het 
leek er sterk op dat de criminaliteit zich ver-
plaatste naar andere rayons! 
Ook het `National Institute of Law Enforce- 



ment and Criminal Justice' heeft een onderzoek 
gedaan naar de invloed van een aparte wijk-
politie op het voorkomen van misdaad. Na acht-
tien Amerikaanse steden onderzocht te hebben 
komen ze tot de conclusie dat, als gevolg van 
tegenstrijdig bewijs en methodologische proble-
men, de preventieve werking van een aparte 
wijkpolitie niet duidelijk vast te stellen valt. 
Een studie in Kansas City onderzocht de in-
vloed van een meer selectieve surveillering. Het 
onderzoek liep van augustus 1972 tot juli 1973 
en het had twee componenten: ten eerste ver-
hoogde men de surveillance in wijken met 
relatief hoge misdaadcijfers, ten tweede ging 
men over tot het surveilleren van bepaalde 
individuele personen die men verdacht van 
criminele activiteiten. Men richtte zich speciaal 
op de delicten inbraak en roof. Helaas moest 
men concluderen dat geen van beide strate-
gieën tot een verbetering van de misdaadpreven-
tie had geleid. Daarentegen was het aantal 

32 	klachten over het optreden van de politie 
tijdens het experiment zeer sterk gestegen. Met 
name het verhoogd surveilleren op bepaalde 
plaatsen gaf aanleiding tot klagen door de be-
volking. 

Preventie en de rol van de burgers 

Veel misdaadpreventie-programma's, vaak opge-
zet door particulieren in samenwerking met 
justitiële autoriteiten, trachten de criminaliteit 
te beperken door het geven van voorlichting 
aan de bevolking. Talrijke voorbeelden van 
dergelijke campagnes zijn op te sommen, maar 
helaas zijn slechts enkele programma's op hun 
effectiviteit onderzocht. 
Het Minnesota Crime Watch =programma poog-
de de justitiële autoriteiten in de staat Minne-
sota van voldoende middelen te voorzien om 
lokale preventieprogramma's mogelijk te maken. 
Als technieken werden onder andere gebruikt: 
inbraakbeveiligingssystemen en het merken 
van waardevolle voorwerpen om identificatie na 
een eventuele inbraak te vergemakkelijken. Een 
voorlopig rapport meldde dat met name het 
merken van goederen tot een verminderd in-
braakcijfer had geleid, in vergelijking tot steden 



die niet aan het experiment deelnamen. Latere 
rapporten Wezen echter op de onmogelijkheid 
om de resultaten van het programma op een be-
trouwbare Manier vast te stellen. 
Atlanta is in januari 1975 begonnen met een 
campagne dm het gelegenheid geven aan een 
potentiële inbreker of berover te verminderen 
of te bemOeilijicen. Daartoe werden veiligheids-
inspecties bij particulieren en bedrijven gehou-
den, richtlijnen op het gebied van beveiliging 
opgesteld en het merken van kostbare voorwer-
pen gepropageerd. Om de preventieve waarde 
van dit project te meten werd de geregistreerde 
criminaliteit van voor de aanvang van het expe-
riment vergeleken met die van na de campagne. 
De onderzoekers claimen een afname van het 
aantal inbráken met ruim dertien procent en 
van het aantal berovingen met tweeëntwintig 
procent. Dé relatief grootste resultaten werden 
geboekt bij het beveiligen van bedrijven tegen 
berovingen (ongeveer tweeënveertig procent 

33 	afname). 
Een soortgélijke campagne werd gehouden te 
Seattle. Ook hier werd de bevolking uitvoerig 
voorgelicht op welke wijze ze hun kwetsbaar-
heid voor inbraak konden verminderen. Dit 
programmá werd geëvalueerd door middel van 
slachtofferonderzoeken die een daling in het 
aantal inbraken van achtenveertig tot eenen- 
zestig procent aanwezen onder de deel-
nemende gezinnen. Deze vermindering leidde 
niet tot een stijging van het aantal inbraken 
onder gezinnen die niet meewerkten of in andere 
wijken van de stad woonden. 
Het `National Institute of Law Enforcement 
and Criminal Justice' heeft onlangs onderzoek 
gedaan naar verschillende misdaadpreventie-
technieken. Een bespreking van 78 projecten 
om de aanigifte van misdaad door de burgers te 
verhogen leidde tot de conclusie dat het ontbre-
ken van goed opgezette evaluaties het onmoge-
lijk maakt om de effectiviteit te meten. Een ver-
hoogde bèreidheid tot het aangeven van mis-
drijven heft op zichzelf nog geen preventieve 
waarde, alhoewel tweeënveertig procent van 
dergelijke projecten dit wel als uiteindelijk doel 
stelde. 
Eén op de; vijf programma's beweerde een 



daling in het criminaliteitscijfer te hebben be-
reikt, terwijl slechts drie projecten een serieuze 
poging deden dit wetenschappelijk aan te 
tonen. Het `National Institute' onderzocht ver-
der de gegevens van 109 plaatselijke beveili-
gingsteams waarvan er zo'n 8 â 900 bestaan in 
de V.S. Er zijn slechts in enkele gevallen evalua-
ties geweest van hun surveillance-activiteiten 
en daarom valt er weinig over hun invloed te 
zeggen. 
Een derde onderzoek richtte zich op de preven-
tieve werking van veiligheidsinspecties waarbij 
zwakke plekken in de beveiliging van huizen 
en bedrijven worden opgezocht, gevolgd door 
suggesties om tot een verbetering te komen en 
het eventueel verlenen van hulp bij de uitvoe-
ring daarvan. Slechts 5 van de 206 plaatsen 
waar dergelijke adviezen werden gegeven heb-
ben een onderzoek gedaan naar de invloed op 
de inbraakcijfers. Het vermoeden bestaat dat 
veiligheidsinspecties inbraken in zekere mate 
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vangrijker onderzoek zou deze indruk kunnen 
bevestigen. 
Volgens Newman heeft ook de uiterlijke vorm-
geving en ligging van gebouwen invloed op de 
hoogte van de criminaliteit en de perceptie van 
misdaad door de burgers. Een voorbeeld is de 
Union Avenue corridor in Portland die lange 
tijd geteisterd werd door toenemende crimina-
liteit. In 1974 werden er aangebracht: een 
betere buitenverlichting, stil-alarminstallaties, 
speciaal ontworpen busstations en trottoirs en 
andere verbeteringen. Sindsdien is de leefbaar-
heid in de corridor aanzienlijk toegenomen. 
Ook in Hartfort en Washington D.C. zijn be-
moedigende programma's uitgevoerd, maar 
evaluaties zijn tot op heden nog niet beschik-
baar. 

Het gevaar van verplaatsing 

Een element dat we in vrijwel elke bespreking 
van een of andere vorm van misdaadpreventie 
tegenkomen, is het gevaar van verplaatsing 
— het verschuiven van criminaliteit naar andere 
vormen, tijdstippen of plaatsen. Repetto onder-
scheidt diverse vormen van verplaatsing: tijde- 
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lijke, tactische, plaatselijke, functionele en ver-
plaatsing als einddoel. Hij verwerpt de stelling 
dat misdaadpreventie-programma's die trachten 
de gelegenheden voor misdadigers te verminde-
ren of te bemoeilijken geen waarde hebben 
omdat ze toch vaak leiden tot verplaatsing. 
Hierbij veronderstelt hij dat er beperkingen zijn 
in de mogelijkheden om misdaad te verplaatsen. 
De kans dat de criminaliteit zich zal verplaatsen 
zal dan ook vaak van te voren te schatten zijn 
zodat men hierop kan inspelen. 
Een recen te studie onderzocht de preventieve 
werking van een nachtelijk uitgaansverbod voor 
jongeren in de stad Detroit in de zomer van 
1976. Het bleek dat de delicten die normaliter 
's nachts epleegd werden, zich verplaatsten naar 
de middaguren! 
Ook de al eerder besproken experimenten in 
Nashville.en Cincinnati maakten melding van 
een verplaatsingseffect zodat Repetto's optimis-
me niet geheel terecht lijkt. 

Conclusie 

De projecten op het gebied van de misdaadpre-
ventie zijn talrijk en zeer gevarieerd. Alhoewel 
slechts weinig programma's geëvalueerd zijn, 
treden dijie gemeenschappelijke kenmerken op 
de voorgrond: 
1. Enkele uitzonderingen daargelaten, zijn zij 
er niet in geslaagd de misdaad te doen terug-
dringen. Hierbij kan in herinnering gebracht 
worden de stelling van de Finse criminoloog 
Inkeri Anttila die stelt dat, omdat criminaliteit 
een onontkoombaar verschijnsel van deze maat-
schappij is, het eerste doel van de criminele 
politiek zal moeten zijn de kosten van misdaad 
en haar bestrijding zo laag mogelijk te houden. 
Preventié-technieken die gebruik maken van 
technologische en architectonische mogelijk-
heden zullen vaak financieel efficiënter werken 
dan die benaderingen die trachten de attitudes 
van potentiële misdadigers te veranderen. 
2. Veel misdaadpreventie-programma's hebben 
te kampen met ernstige sociale bijverschijnse-
len, zoals de stijging van het aantal klachten 
over het Politieoptreden tijdens het experi-
ment in Kansas City. 
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3. De meeste preventieve projecten zijn ge-
voelig voor het verplaatsingseffect. 
In de periode van 1973 tot en met 1976 zijn de 
uitgaven voor strafjustitie in de V.S. gestegen 
van 13 tot 22,7 miljard dollar. Slachtoffer-
onderzoeken wijzen uit dat de criminaliteit in 
de genoemde periode vrij stabiel is gebleven. 
Het is daarom duidelijk dat alle inspanningen 
op het gebied van de misdaadpreventie, de 
criminaliteit niet hebben kunnen laten af-
nemen. We zullen ons tevreden moeten stellen 
met een handhaving van het huidige criminali-
teitsniveau. 



De invloed van informele 
sociale controle op de 
criminalitOt* 

door J.E. Conklin 

Of er strafol  plegging voor een misdrijf plaats-
vindt is lang niet altijd zeker. Het niet opmer-
ken van hét misdrijf, de onmogelijkheid om tot 
arrestatie of tot veroordeling te komen kunnen 
hierop van' invloed zijn en staan vaak tussen 
het misdrijf en de strafvervolging in. 
Bij gedragdcontrole zijn de formele sancties van 
het rechts systeem waarschijnlijk minder belang-
rijk dan dé informele sancties zoals groepscen-
suur en interventie door toeschouwers. Ook het 
verlies van]waardering door een ander vormt 
waarschijnlijk een grotere bedreiging voor een 

37 	wetsovertreder dan de meer objectieve veroor- 
deling doof het gerecht. 
Criminaliteit brengt angst, achterdocht en 
wantrouwen met zich mee en het vermindert de 
sociale interactiemogelijkheden. Wanneer een 
gemeenschap verdeeld is, neemt de solidariteit 
af en verdwijnt de informele sociale controle, 
met als resultaat een toename van criminaliteit. 
Uit de onderzoeken van Lind en Warren blijkt 
dat de aanWezigheid van gemeenschappelijke 
normen en van sociale interactie een regulerend 
effect heeft op deviant gedrag. Dit werd ook 
geconstateerd in een onderzoek naar jeugd-
delinquentie in Iraq door Chambers; wanneer 
binnen een groep sprake is van regelmatige 
interactie óp een 'face-to-face' basis is de in-
vloed van de groepsnorm op het minder voor-
komen van crimineel gedrag bijzonder sterk. 

Sociale controle in eenvoudige en in 
complexe maatschappijen 

Een bewering die men vaak hoort is de volgende: 
hoe complexer een maatschappij en zijn 
arbeidsverdeling is en hoe minder intens de 

* Dit is ceM verkorte weergave van Informal social 
control of Crime, hoofdstuk 6 uit The impact of crime, 
New York, 11975, blz. 131-154. 



interpersoonlijke relaties zijn, hoe zwakker de 
kracht is van de informele sociale controle. 
Durkheim bijvoorbeeld beweert dat in eenvou-
dig gestructureerde samenlevingsverbanden de 
legale normen meer in overeenstemming zijn 
met de sociale normen dan in de meer com-
plexere samenlevingen. In stammen en dorpen 
is de wet vaak ongeschreven en is het nood-
zakelijk om de kinderen de sociale normen 
direct bij te brengen. Op deze manier wor- 
den kinderen niet blootgesteld aan tegengestel-
de normen, hetgeen verwarrend werkt en vaak 
oorzaak is van innerlijke conflicten. Er is sprake 
van een aan alle leden van de gemeenschap be-
kende morele consensus; deviant gedrag kan 
snel door iedereen worden opgemerkt en 
komt dan ook minder voor. 
De positieve relatie tussen morele consensus 
en het weinig voorkomen van deviant gedrag 
wordt echter door verschillende onderzoekin-
gen tegengesproken, o.a. door Bronislaw 

38 	Malinowski. 
Uit recente onderzoeksliteratuur blijkt ook dat 
er meer deviant gedrag voorkomt in eenvoudig 
gestructureerde samenlevingsvormen dan men 
oorspronkelijk gedacht heeft. De bewering dat 
informele sociale controle sterker is in kleine 
dorpen dan in grote steden heeft een lange 
historie. Rond 1900 was men bijvoorbeeld van 
mening dat het probleem van de in de steden 
voorkomende jeugddelinquentie opgelost kon 
worden door de stadse onpersoonlijke omgeving 
te veranderen in kleinere samenlevingsverban-
den of door jeugddelinquenten naar eenvoudig 
gestructureerde instituten te sturen. Ook van-
daag de dag spreken vele stedelingen in ver-
band met de criminaliteitsproblematiek hun 
voorkeur uit voor het wonen in kleinere plaat-
sen, waar zelfbestuur en gemeenschappelijke 
ideeën een informele sociale controle mogelijk 
maakt. 
Welke duidelijke gegevens zijn er nu voorhan-
den over de informele sociale controle in kleine 
plaatsen en in grote steden? 
Erikson kwam tot de conclusie naar aanleiding 
van een onderzoek naar deviant gedrag in Mas-
sachusetts in de zeventiende eeuw, dat de 
kleine omvang en de culturele homogeniteit 
van een gemeenschap van belang is voor ge-
dragscontrole. 
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Informele controle functioneert effectiever in 
gemeenschappen waar mensen elkaar kennen en 
waar sprake is van een regelmatige interactie, 
hetgeen Meer voorkomt in de kleinere gemeen-
schappen r  De politie kan hier waarschijnlijk ook 
een betere samenwerking verwachten in tegen-
stelling tot de grotere steden, waar dit minder 
snel zal gebeuren. In kleine gemeenschappen 
valt elk bnitengewoon gedrag op, afwijken van 
de normale dagelijkse gang van zaken wordt 
opgemerkt. Iedere inwoner heeft zijn eigen 
vaste leefregelmaat en afwijken hiervan valt 
snel op. Het in de gaten houden beperkt de 
mogelijkheid voor het zich afwijkend gedragen 
en dit is van invloed op de reductie van het 
aantal misdrijven in de gemeenschap. 
Het in del gaten houden gebeurt in de grotere 
steden minder dan in de kleinere plaatsen. Een 
stadsbewoner blijft veel meer onzichtbaar en 
sociaal geïsoleerd van zijn buurtgenoten en hij 
is daardoor moeilijker te controleren: hij heeft 

39 	meer gelegenheid voor crimineel gedrag. 
In tegenstelling tot de bevindingen van Erikson 
heeft Ley in zijn onderzoek aangetoond dat 
rond 1900 het leven in de kleine Amerikaanse 
plattelandsplaats niet vrij was van criminaliteit. 
De twijfel over het gebruikelijke beeld van 
sociale cOntrole in de steden en op het platte-
land die door dit onderzoeksresultaat is ont-
staan is Misschien verklaarbaar door het niet 
voldoende aanwezig zijn van een hechte organi-
satie in zowel sociaal als in economisch op-
zicht. 
Formele Icriminaliteitscontrole lijkt het zwakste 
te zijn in die gemeenschappen waar de infor-
mele controle het sterkste is. Daar waar de 
formele Ordebewaarders publieke hulp missen 
en waar iá.e informele controle niet sterk ge-
noeg is om deviant gedrag in de gemeenschap 
effectief te kunnen tegengaan, wordt een hoge 
criminaliieit gevonden. Of formele controle 
alleen voldoende is om de criminaliteit tegen 
te gaan, Zonder de hulp van de informele con-
trole, is twijfelachtig. 
In een studie naar formele en informele sociale 
controle heeft Boggs gegevens verzameld van 
stadsbevv;oners, voorstedelingen en dorpsbe-
woners. Zij vond dat stadsbewoners meer ge-
neigd walt-en te denken dat criminaliteit eerder 
in hun gemeenschap zou plaatsvinden dan de 



voorstedelingen of de dorpsbewoners. Zij waren 
ook eerder geneigd te denken dat wetsovertre-
dingen niet zo snel aan de politie zouden wor-
den doorgegeven. Ook hadden zij niet zo'n 
sterk veiligheidsgevoel van hun eigen buurt als 
de twee andere groepen. Als het wel aanwezig 
was dan werd dit voornamelijk toegeschreven 
aan de aanwezigheid van surveillerende agenten. 
Op het platteland en in de kleinere plaatsen 
dacht men hierbij meer aan de invloed van de 
informele controle. Samenvattend kan gezegd 
worden dat de stedelingen eerder geneigd zijn 
criminaliteit te verwachten, het gevoel hebben 
dat ze niet zo erg kunnen vertrouwen op buren 
en andere omwonenden en dat ze meer aange-
wezen zijn op de politie om de gemeenschap te 
beschermen. Stedelingen zijn ook eerder ge-
neigd om meer voorzorgsmaatregelen te nemen 
(extra beveiligingssloten e.d.), dan de dorps-
bewoners en voorstedelingen. 
Schwartz heeft een onderzoek gedaan bij twee 

40 	Israëlische lansbouwcommunes. Het bleek dat 
de informele sociale controle, die gewoonlijk 
wordt toegeschreven aan de kleine gemeen-
schappen wel in de ene groep werd aangetrof-
fen, maar niet in de andere groep, ofschoon 
deze twee woongemeenschappen niet veel in 
grootte verschilden. Zij verschilden echter wel 
in intensiteit en frequentie van face-to-face 
interacties. Dit is een belangrijk punt. Wat 
bepalend is voor de mate van informele sociale 
controle in een gemeenschap ligt blijkbaar 
meer in de structuur van de sociale interactie 
en sociale relaties dan in de grootte van een ge-
meenschap. Een intieme face-to-face basis, een 
normatieve consensus en het in de gaten hou-
den van elkaar zijn belangrijke condities voor 
het kunnen optreden van een strenge sociale 
controle en deze condities zijn waarschijnlijk 
meer aanwezig in de kleinere gemeenschappen. 
Zoals we zullen zien kunnen in grote steden 
echter ook gemeenschappen bestaan met die 
structurele eigenschappen, die een sterke infor- 
mele sociale controle mogelijk maken. 

Informele sociale controle in stedelijke 
gemeenschappen 

Uit onderzoek van Maccoby e.a. blijkt dat de 
aanwezigheid van informele sociale controle 



zowel in de stad als op het platteland belangrijk 
is voor de bepaling van de hoeveelheid crimineel 
gedrag. Maccoby heeft twee buurten in de stad 
Cambrid0 met elkaar vergeleken. De ene buurt 
had een hoge mate van jeugddelinquentie, de 
andere buurt een lage. Het bleek dat de buurt 
met veel delinquentie weinig sociaal geïnte-
greerd was. De volwassenen in deze buurt waren 
niet toleranter wat betreft deviant gedrag, maar 
ze waren ininder bereid er iets aan te doen wan-

' neer ze het zagen gebeuren. Dit was wel het ge- 
val in de andere buurt, die ook meer sociaal ge-
integreerd was. Maccoby merkt op dat een 
actieve houding van toeschouwers bij het plaats-
vinden van afwijkend gedrag eerder een atmos-
feer oproept waarin delinquent gedrag gemak-
kelijker kan worden voorkomen. We zien dus 
dat inforinele sociale controle inderdaad be-
staat in siedelijke gemeenschappen. De sterkte 
van zulk é controle is nauw gerelateerd aan de 
aard van de sociale relaties. De grootte van een 

41 	gemeenschap is hierbij van minder belang. 
Jacobs, die eveneens onderzoek gedaan heeft 
naar de informele sociale controle in de stad, 
suggereert dat de openbare orde niet door de 
politie inistand wordt gehouden, maar door 
een onbewust aanwezig netwerk van controle 
door de s'tadsbewoners zelf. Meer mogelijk-
heid hiertoe zou een veiliger gevoel bij de 
stadsbewemers oproepen en het zou ook minder 
criminaliteit uitlokken in verband met meer 
kans om Ibetrapt te worden'. De informele 
sociale controle in een gemeenschap opereert 
door middel van een web van sociale relaties 
en de interpersoonlijke contacten versterken 
een netwerk van vertrouwen en onderlinge 
afhankelijkheid. Wanneer men elkaar niet kent 
dan zal er geen web van sociale relaties kunnen 
ontstaan en zullen de mensen niet in staat zijn 
en ook niet bereid zijn om elkaar voor kwaad 
te behoeden. Anonimiteit is dus niet bevorder- 
lijk voor het tegengaan van criminaliteit. 

Informelei  sociale controle en stads- 
architectuur 

Newman heeft aangetoond dat een bepaalde 
stadsopbouw van invloed kan zijn op het ver-
minderen van het misdaadprobleem in de grote 
steden. Omdat vooral in de grote flatwijken 



de saamhorigheid verdwenen is zal er weer een 
onderlinge betrokkenheid moeten ontstaan 
om gezamenlijk de criminaliteit tegen te kun-
nen gaan. Newman suggereert dat het mogelijk 
is om bepaalde stadscomplexen zo te constru-
eren dat criminaliteit wordt tegengegaan en 
wel door het maken van een `defensible space': 
het zo opbouwen van een wijk zodat de be-
woners elkaar kunnen kennen en een onder-
scheid kunnen maken tussen een buurtgenoot 
en een vreemdeling Hierdoor wordt de gelegen-
heid geboden om als buurtbewoner voor de 
buurt en voor jezelf waakzaam te zijn. Een 
soort territoriumgevoel kan hierdoor ontstaan en 
dit zou dan versterkend werken op de infor-
mele sociale controle. Een open bouw van de 
huizen in kleinere wooneenheden is bevorder-
lijk voor de overzichtelijkheid van de 'eigen' 
buurt en voor de nauwere buurtrelaties. New-
man stelt dat stadsbewoners zich veiliger voe- 
len en ook veiliger zijn wanneer ze dag en 

42 	nacht alles kunnen horen en zien en ook zelf 
gehoord en gezien kunnen worden. Het kunnen 
waarnemen verjaagt niet alleen de criminaliteit 
maar het vermindert ook de angst en bevordert 
het veiligheidsgevoel. Een veilige omgeving 
nodigt ook meer en eerder uit om de straat op 
te gaan, buren en vrienden te bezoeken etc. 
Hierdoor wordt de informele waakzaamheid 
vergroot en deze is wederom van invloed op 
de veiligheid. 
Een probleem in verband met de ideeën van 
Newman en Jacobs over de informele sociale 
controle is dat de waakzaamheid op openbare 
plaatsen de aanwezigheid veronderstelt van een 
bepaalde mate van solidariteit en van een 
actieve ondersteuning van de wettelijke regels. 
Een crimineel moet niet alleen het gevoel heb-
ben dat hij kan worden gezien, maar hij moet 
tevens weten dat de plaatselijke bewoners, die 
eventueel toeschouwer kunnen zijn, effektief 
handelend tegen hem op zullen treden wanneer 
ze hem bezig zien een bepaalde overtreding te 
begaan. 
Een experiment door Zimbardo laat zien dat 
waakzaamheid van het publiek alleen niet af-
doende is om crimineel gedrag tegen te gaan. 
Hij liet in een stad in Californië een wagen 
onbewaakt achter en een in New York. De 
wagen in Californië werd langer dan een week 
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niet aangeraakt, terwijl in New York de wagen 
binnen enkele uren was vernield. De voorbij-
gangers Merkten het destructieve gedrag wel op, 
maar zij grepen geen van allen in. De bestaande 
normen in de Californische gemeenschap zijn 
van invloed op het onder controle houden van 
het vandalisme. In New York is het waarnemen 
van destructief gedrag zelfs niet afdoende voor 
het stopp len van dit gedrag. 
Het blijk dat wanneer er geen actie wordt 
ondernomen door de omstanders het waar-
nemen o zichzelf geen effect"heeft op het ver-
minderen van de criminaliteit in de gemeen-
schap. 	I 



Nieuwe ideeën in plaats 
van nieuwe hulpmiddelen* 

door J. Alderson 

De meeste conferenties over politie praktijk 
welke ik bijgewoond heb, waren gericht op het 
oplossen van problemen door hulpmiddelen. 
Middelen als mankracht, techniek, gebouwen, 
uitrusting, enzovoorts. Ik wil hier een andere 
opvatting naar voren brengen. 

Het definiëren van begrippen 
Het eerste probleem ligt in het definiëren van 
begrippen. Men kan het begrip politie zo gebrui-
ken dat er een hele reeks van ministeries mee 
bedoeld wordt. Wanneer men hierbij in aanmer- 

44 	king neemt dat de common law de gehele vol- 
wassen bevolking betrekt in enkele controle-
verantwoordelijkheden, gaat men denken aan 
toezicht door het politieke systeem. Deze op-
vatting is geheel verschillend aan de visie waarin 
het toezicht houden plaatsvindt door een 
politie apparaat dat speciaal voor dat doel is 
opgericht. 
Dit heeft ver gaande consequenties voor de 
politie. Gebruikt men de ruime betekenis, dan 
zal er veel energie en initiatief verbruikt wor-
den in het coördineren van krachten en het 
kweken van begrip tussen de diverse lichamen. 
Het gemeenschappelijke doel moet geïdentifi-
ceerd worden. De opleiding van de politie moet 
dit idee bevatten en het politiebeleid en -leider-
schap moeten ermee overeenstemmen. 
Bij gebruik van de enge betekenis worden de 
problemen gereduceerd. Politiekrachten kunnen 
over een beperkter veld geconcentreerd worden, 
de opleiding wordt eenvoudiger en de politie-
doeleinden kunnen eerder begrepen en bereikt 
worden. 

* Dit is een verkorte weergave van From resources to 
ideas, een paper gepresenteerd op de Ditchley Con-
ferentie over preventie en politie, maart 1977, uitge-
geven door de Devon en Cornwall Constabulary, 
Force Headquarters, Middlemoore. 



Met preventie bedoelen we 'het op verschillen-
de manieren stoppen van het begaan van wets-
overtredingen'. In navolging van de Metropoli-
tan Police instructions bedoel ik met overtre-
dingen alle wetsovertredingen die strafbaar zijn 
en niet slechts die welke vermeld worden in de 
Home Office criminal statistics. 

Verandering en reactie 
Het succeS van het systeem van preventief toe-
zicht hingin oorsprong af van de aanwezigheid 
van politié. 
Door het Snelle tempo van veranderingen sinds 
de Tweede Wereld Oorlog, is het politiesysteem 
fundamenteel gewijzigd. Ondanks de toename 
van personeel was het onmogelijk de preven-
tieve aanwi

ezigheid te handhaven. Om dit te 
compenseren is men gaan vertrouwen op het 
steeds sneller reageren op incidenten als maat 
voor de e4icientie van de politie. Deze verande-
ring in stijl is versterkt door een toegenomen 
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politie verdwijnt ten gunste van een reactieve 
politie. Het voornaamste nadeel van deze ver-
andering is gewijzigde verstandhouding tussen 
de politie en het publiek. De politie ontmoet 
de mensen steeds vaker in een conflict of stress 
situatie en de mogelijkheden de verstandhou-
ding tussen de politie en het publiek te verster-
ken verminderen. 
Als oplossing voor veel problemen wordt vaak 
gezien een toename van mankracht bij de 
politie. Dit kan waar zijn, maar aan dit aspect 
van de oplossing is een grens en de vraag is, wat 
doen we als die grens is bereikt? 

Een nieuwe filosofie 
We moeten naar mijn mening een nieuwe filoso-
fie van toezicht overwegen, waarin het toezicht 
niet alleen gezien wordt als het onder contreile 
houden vn het slechte, maar ook als het 
activeren van het goede. Dit uitgangspunt geeft 
aan waar het moderne preventieve toezicht 
samen zon moeten gaan met het traditionele 
model. 
Toezicht kan reactief, preventief of pro-actief 
zijn. De ráctieve stijl bestaat uit snel reageren 
op gebetn2tenissen en meet haar succes aan 
snelle reactietijden en aan het vermogen te 
beantwoorden aan de eisen die aan het systeem 



worden gesteld door de toepassing van be-
kwaamheid, mankracht en in extreme gevallen 
door vuurkracht. 
Preventief toezicht baseert zijn succes op aan-
wezigheid en grote zichtbaarheid. Het bevat 
adviesservice betreffende de preventie van 
criminaliteit en campagnes voor criminaliteits-
preventie. Het steunt in belangrijke mate op 
uitgebreide mankracht. 
Pro-actief toezicht is een uitwerking van pre-
ventief toezicht, doordat het alle elementen van 
preventief toezicht bevat, maar gaat verder. Het 
heeft een positieve stijl omdat het het initia-
tief neemt. In tegenstelling tot reactief toezicht 
en sommige vormen van preventief toezicht, 
heeft het pro-actieve toezicht een meer door-
dringend effect voor ogen. Het probeert de 
sociale discipline en het wederzijds vertrouwen 
te versterken, terwijl het de gepaste aandacht 
geeft aan de legale discipline. Hoewel het zware 
eisen stelt aan het politie-leiderschap, tracht 
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steun van het gemeenschappelijk goede. Het is 
idealistisch en steunt in hoge mate op filoso-
fie, in tegenstelling tot het reactief en preven-
tief toezicht welke empirisch en pragmatisch 
zijn. Deze filosofie kan echter omgezet worden 
in praktische termen ten behoeve van de politie-
functionarissen. Het houdt zich bezig met 
sociale problemen welke voorbodes zijn van 
misdaad, wanorde en sociale agitatie, samen 
met sociale diensten, medische diensten, werk-
gelegenheids- en sociale verzekeringsinstellingen 
en met vele vrijwilligersorganisaties. Het zou ten 
minste willen verzekeren dat alle jongeren con-
tact hebben gehad met de politie in een niet-
conflictsituatie. 
Pro-actief toezicht zal leiden tot verlaging van 
de drempels tussen de politie en andere instel-
lingen. De pro-actieve politie handelt in veel 
gevallen voornamelijk als een katalysator voor 
de bestaande goede wil in een gemeenschap. 
Het onderwijs en de training van de politie-
macht gericht op pro-actief toezicht zal veel 
tijd en inspanning kosten. Een open vertrou-
wensrelatie tussen de politie en de nieuwsmedia 
is essentieel voor het succes van pro-actief toe-
zicht. 



Verbetering zonder groei 
Ook in eentijd waarin men moet bezuinigen is 
het noodzakelijk te blijven streven naar ver-
betering vap het politietoezicht. Vooruitgang 
moet dan worden bereikt door een verandering 
van de politie, cultuur, gewoontes, houdingen 
en verwachtingen. 
Het preventieve toezicht in de traditionele 
stijl is veronderd, zodat het noodzakelijk is een 
vorm van plreventief toezicht te zoeken die van 
deze tijd isJ 
Er zijn drie niveaus van preventief toezicht, 
welke voorons doel genoemd kunnen worden: 
primaire, se

I
cundaire en tertiaire preventie. 

a. Primaire; preventie 
Primaire preventie is in wezen pro-actief, omdat 
het de hele i samenleving erbij betrekt. Het is 
alles wat door de strafwet verboden gedrag ver-
mindert. De politie kan dit niet alleen, maar 
kan een belángrijke rol in de ontwikkeling 
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. 	zullen niet direct zichtbaar zijn. Het is een 

investering len naar mijn mening een zeer be-
langrijke inVestering in scholen en andere 
onderwijsinstellingen. Om veranderingen van 
gewoontes te bewerkstelligen, moet men met de 
jongeren beginnen. Als de politie niet meer 
op straat kán inwerken op de jongeren, dan 
moet zij naár andere plaatsen gaan, zoals de 
school. Er zijn diverse initiatieven buiten de 
school nodig om de politie in staat te stellen 
de voordelen van de betrokkenheid van de 
school te behouden. 
Eén zo'n priogramma is The Crime Preven-
tion Support Unit. De functionarissen krijgen 
de volgende opdrachten: 
1. Het onderzoeken van feiten en statistieken 
in geselecte lerde politiegebieden met het oog 
op identificatie van misdaad en problemen, die 
in die gebieden aanwezig zijn. 
2. Het vormen van nieuwe ideeën betreffende 
preventief tbezicht in dat gebied. 
3. Het stimuleren van de mensen in het veld 
tot meer wetenschappelijk gefundeerd preven-
tief toezicht. 
4. Het bruikbaar maken van beschikbare 
publieke steun, inclusief het opnemen van 
werklozen in activiteiten om goed burgerschap 
te leren en daardoor criminaliteit te voorkomen. 



Het belang van het benaderen van het pro-
bleem op deze manier is te proberen te voor-
komen dat er een kloof ontstaat tussen de ge-
uniformeerde politie en de specialist. Een 
betere informatie van het publiek over de rol 
van de politie en de problemen die de politie 
individueel en collectief ondervindt, is volgens 
veel politiemensen nodig. Een manier om het 
publiek beter te informeren is het politie-
avondcursusprogramma. Een kleine inbreng 
heeft hier veel effect. 

b. Secundaire preventie 
Secundaire preventie is een term die wordt 
gebruikt om de activiteiten welke normaal 
geassocieerd worden met de beperktere en 
beter begrepen politiefunctie, aan te duiden. 
Preventief toezicht door aanwezigheid van 
voet- en mobiele patrouilles, advies over preven-
tie van criminaliteit, het gebruik van hulpgroe-
pen zoals verkeersagenten enzovoort. Bezorgd- 
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veiligheid zou ook onder dit deel vallen. 
Wanneer de autoriteiten falen een adequate 
politiebescherming te verschaffen aan het 
publiek of niet in staat zijn zo veel te verschaf-
fen als zij willen, zal er altijd een verklaarbare 
drang zijn voor het ontstaan van zelf-hulp. Dit 
geldt in het bijzonder waar minderheden zich 
bedreigd voelen. Deze gang van zaken kan 
zowel sociaal opbouwend als sociaal onwense-
lijk zijn. 

c. Tertiaire preventie 
Tertiaire preventie kan gebruikt worden ter 
aanduiding van de opsporingsaspecten van het 
politiewerk, gekoppeld aan het correctionele 
werk van vele andere instellingen. Het geloof 
dat opsporing en veroordeling de beste af-
schrikkende middelen zijn, is op zijn minst 
waar in deze context. Men moet rekening hou-
den met de relevantie van deze vorm van pre-
ventie ten opzichte van de andere twee vormen 
van preventie. 

De weg die voor ons ligt 
Ideeën die hun weg niet kunnen vinden in op-
bouwend beleid, dat op haar beurt niet uitge-
voerd wordt, zijn slechts retoriek. Begrip, 
acceptatie en toepassing van de principes van 



preventief'
I
toezicht is niet eenvoudig te berei-

ken. De vráag is dan ook, wat kan er gedaan 
worden? 
Men kan een Standing Advisory Body on 
Preventive'Policing opzetten; universiteiten 
kunnen helpen trends in de richting van op-
lossingen aan te zetten; de media kunnen een 
bredere en meer sociaal opbouwende houding 
aannemen; televisie omroepen kunnen speciale 
programma's uitzenden; scholen en andere 
onderwijsinstellingen kunnen passende aspecten 
in hun leerplan opnemen enzovoort. 
De opleiding van politiefunctionarissen zal 
ingericht moeten zijn voor de preventieve en 
wettelijke ;functie van de politie. Een Preven-
tive Policing Department zou deel uit kunnen 
gaan maken van het politie apparaat. Misschien 
kan de term geüniformeerde afdeling vervangen 
worden dóor preventief toezichthoudende af-
deling, aldus de nadruk leggend op die functie 
van de politie. 

49 De mate van betrokkenheid van de politie bij 
preventief' toezicht hangt af van de keuze tussen 
primaire, ecundaire en tertiaire preventie. 

Onderzoek 
Wanneer ri-ien het effect van een opgezet plan 
van preveritief toezicht moet schatten, is er 
geen echté ervaring. Naar mijn mening is er 
een sterke, behoefte aan een aantal gecontro-
leerde experimenten in buurten met verschil- 
lende sociaal-economische kenmerken. 
We weten veel over waar een misdaad wordt 
begaan eni welk soort misdaad het is, maar we 
bestuderen zelden de relatie tussen het slacht-
offer en dé overtreder. Een goede wetenschap-
pelijke kennis is noodzakelijk om de bruik-
bare middelen met groter effect te gebruiken. 
Er is nog geen eenvoudig antwoord te geven 
op de vraag hoe de doeltreffendheid van één 
van de drie niveau's van preventief toezicht te 
meten, maar sommige van onze beperkte mid-
delen kunnen wel gebruikt worden bij het zoe-
ken naar ántwoorden. 

Conclusiel 
Tenslotte ;kan gezegd worden dat het doel van 
preventief toezicht in brede zin is het vinden 
van nieuwe wegen ter voortbrenging van ge-
zamenlijk é middelen waarop gesteund kan 
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worden in tijden van sociale verandering en 
economische verslechtering. Zonder nieuwe 
ideeën en de wil tegen de traditie in te gaan, 
zal de politie langzamerhand onbekwaam wor-
den en meer gaan steunen op technische mid-
delen. 
De fusie van sociaal toezicht en legaal toezicht 
heeft meer kans van slagen dan zij elk apart 
zouden hebben. De noodzakelijke verandering 
moet beginnen in politie cultuur, houdingen en 
gewoontes en deze veranderingen zullen weer-
kaatsen en weerkaatst worden in het beleid. 



Van misdaadcijfers naar 
sociaal beleid* 

door C. W. Moore 

In de stad Exeter zijn door de afdeling misdaad-
preventie 'van de politie stappen ondernomen 
om te konien tot een betere samenwerking tus-
sen politie en burgerij. Er is daarbij uitgegaan 
van de opYatting dat een gemeenschap eigenlijk 
zoveel mogelijk haar eigen politie moet kunnen 
zijn. Een eerste stap om dit te kunnen realiseren 
was het ontwikkelen van een effectieve com-
municatiemethode tussen de politie en andere 
instellingen van maatschappelijke zorg en 
dienstverlening. In het onderstaande zal uiteen-
gezet worden hoe we in de stad Exeter te werk 
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gen. 
Eerst hebben we gezocht naar bepaalde regel-, 
matigheden in de criminaliteit, zoals: in welke 
wijken concentreert zij zich, wat is de leeftijd 
van de daders en waar wonen die. In Exeter 
bleek het yoornamelijk om jeugdmisdadigheid 
te gaan, die zich 's avonds na zes uur afspeelde 
in de buurt van cafetaria's, café's en parkeerter-
reinen. Elke stad zal zo haar eigen misdaad-
patronen blijken te hebben, die de politie alléén 
nooit zal kunnen beheersen of beïnvloeden. Het 
is duidelijk dat zowel de fysieke, sociale als 
psychologische omgeving van invloed zullen 
zijn op de criminaliteit. Als we dus gedrag wil-
len veranderen, zullen we dan niet eerst de om-
geving in ál haar verschillende facetten moeten 
veranderen? Naar onze mening hebben we daar 
een begin mee kunnen maken door eerst onze 
eigen typische politie-visie op de samenleving 
te verruirrien. 

* Dit is een verkorte weergave van: Vrom crime 
statistics to social policies. Devon & Cornwall Consta-
bulary, Middlemoor, Exeter. De auteur is hoofd- , 
inspecteur 'van politie. 
Bijdrage aán een congres dat als thema had: The 
prevention of crime in Europe (Cranfield; 11-14 april 
1978). 



We zijn hiertoe ook eens de visies van anderen 
gaan onderzoeken, zoals bijvoorbeeld die van de 
gemeentelijke coördinator van recreatievoorzie-
ningen voor de jeugd. Ook wonnen we informa-
tie in bij planologen, instellingen van sociale 
dienstverlening en gezondheidszorg, de reclas-
sering, sportverenigingen etc. Maar het belang-
rijkst waren nog onze ontmoetingen met de 
betrokken jongelui en hun familieleden zèlf. 
Hun antwoorden veranderen onze visie: Kinde-
ren wilden dat er meer volwassenen met hun 
spel meededen. Volwassenen voelden zich 
sociaal geïsoleerd of voelden zich onvoldoende 
in staat om met kinderen om te gaan. Ze von-
den soms de politie erg onbereikbaar etc. Eerst 
wanneer men al deze dingen weet, kan een 
sociaal beleid worden uitgestippeld dat daad-
werkelijk criminaliteit helpt voorkomen. Eén 
zaak is echter duidelijk: er kan geen algemeen 
geldend recept voor worden gegeven. 
Hoe krijgen we de mensen actief'? Onze benade- 
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woonwijk voor te leggen. Aanvankelijk namen 
aan de (soms zeer vermoeiende) bijeenkomsten 
alleen de politie en de buurtbewoners deel. 
Later ook vertegenwoordigers van andere hier-
boven genoemde instanties. Het beeld dat veel 
mensen van hun eigen stad hadden, bleek vaak 
gebaseerd op vooroordelen en roddel, en alleen 
al het feit dat men boven dit niveau uitsteeg 
naar een reëler inzicht, heeft waarschijnlijk een 
aantal misplaatste onrustgevoelens wegge-
nomen. 
Als resultaat van de beschreven samenwerking 
zijn verschillende programma's opgesteld, o.a. 
één recreatieschema voor tijdens de zomer-
vakantie, tot stand gebracht door een politie-
man en een groep vrijwilligers. Een ander 
recreatie-schema werd opgezet voor twee 
wijken met verhoogd criminaliteitsrisico. Al 
snel werd de leiding door volwassen bewoners 
overgenomen van de politiemensen, en deden 
er 250 jonge mensen uit alle leeftijdsgroepen 
mee. In een soortgelijk en eveneens succesvol 
programma waren het vooral werklozen, die 
— omdat de betreffende jeugd nogal moeilijk 
was bijgestaan door de politie — de leiding op 
zich nam. 
Al met al raakten de verschillende deelnemende 
groepen er geleidelijk aan van overtuigd dat ze 



voordien te 'weinig van elkaars rol hadden ge-
weten; ook gaven ze toe dat de stereotype beel-
den die ze voor elkaars beroepen hadden, 
volledig irreëel waren. Duidelijk werd aange-
toond, hoe inen slechts samen sterk kan zijn. 
Geen enkele instantie kan in haar eentje de 
criminaliteii bestrijden. Ieder levert zijn bij-
drage, en een goede samenwerking bevordert 
de effectiviteit. 
Inmiddels hebben we voor coördinatie ook op 
grotere schaal, een adviesgroep in het leven 
geroepen (Community Policy Consultative 
Group), waarin tal van maatschappelijke, cul-
turele en economische groeperingen elk een 
vertegenwoordiger hebben. De volgende doel- 
stellingen staan deze groep voor ogen: 
1) Een forum in het leven te roepen waarin 
gezocht wordt naar manieren van misdaadbe-
strijding zowel door sociale als door politie-
activiteiten. Ook kunnen gemeenschapppelijke 
problemen en initiatieven hier aan de orde 
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2) Maatschappelijke behoeften te formuleren 
en akties ori touw te zetten door middel van 
een multidisciplinaire benadering. 
3) Het gebruik van beschikbare bronnen te 
maximaliseren. 
4) Plaatselijke initiatieven te bekijken, te 
steunen en Waar nodig bij te sturen. 
5) Mee te werken aan de totstandkoming van 
multidisciplinaire programma's. 
Hoewel we momenteel zelf nog in een leer-
situatie verkeren, wordt langzaam maar zeker 
de samenwerking toch al steeds beter. Er zijn 
nieuwe corrimunicatielijnen geopend er er is 
een nieuwe imanier van misdaadpreventie ge-
schapen. De tijd zal leren hoe één en ander 
zich ontwikkelt. 

In het tweede deel van dit betoog willen we nu 
de betekenis van het bovenstaande aan een 
nadere beschouwing onderwerpen. 
Van oudshér heeft de politie steeds dezelfde 
drie voorstellen gedaan terzake van het mis-
daadprobleem. Ten eerste heeft zij gevraagd 
om meer materiële middelen zoals mankracht, 
geld en technologie. In de tweede plaats was er 
de roep om ruimere bevoegdheden voor het 
handhaven van de wet; en ten derde is er steeds 
van de rechtbanken gevraagd dat de kleine 



minderheid van daders die we te pakken kun-
nen krijgen, strengere straffen krijgen opgelegd. 
Ook de reclasserings-maatschappelijk werkers 
wordt vaak een al te zachte houding verweten. 
Het lijkt wel of de politie het feit dat zij er 
zelf niet in slaagt de misdaad beter te voor-
komen, tracht op te lossen door de fouten aan 
anderen toe te schrijven. Op deze manier heeft 
zij zichzelf al heel wat schade berokkend, nl. 
door het image te kweken van de puur rechts 
georiënteerde bewaker van de wet, gereed voor 
een verbitterde strijd. 
Maar stelt U zichzelf eens de volgende vragen: 
Wat is de meest gunstige omvang van een 
politiemacht? Moeten we maar blijven groeien? 
Welk arsenaal van wettelijke machtsmiddelen 
hebben we nodig? Moeten we de vrijheden die 
we beschermen, soms juist teniet doen? Natuur-
lijk is het waar dat onze opsporings- en vervol-
gingsactiviteiten mensen afhouden van crimi-
neel gedrag. We moeten daar dan ook mee door- 

54 	gaan. Maar ten koste van wat? 
Wellicht zijn we tot op heden veel te veel bezig 
geweest met symptoombestrijding. Ik geloof 
dat we moeten komen tot een fundamentele 
herwaardering van de door ons gehanteerde 
methoden. Uit het hiervoor beschreven onder-
zoek is gebleken hoe in één stad, selfs in één 
wijk al verschillende patronen van criminaliteit 
kunnen voorkomen. Jacobs (1961) wijst er 
terecht op dat het in de eerste plaats de stads-
bewoners zelf zijn, die sociale controle op 
elkaar uitoefenen. Het machtigste controle-
systeem is daarom het vermogen van de ge-
meenschap om zichzèlf onder controle te 
houden. 
Hoe kunnen wij dit vermogen, dat momenteel 
ten gevolge van allerlei maatschappelijke ver-
anderingen behoorlijk verzwakt is, weer doen 
toenemen? In elk geval niet door overdreven te 
reageren, want dan verliezen we zeker de kans 
om de controlerende krachten (die toch in 
iedere gemeenschap aanwezig zijn) te mobili-
seren. We zouden dan in feite juist die krachten 
vernietigen welke we nodig hebben om op te 
bouwen. Politie en burgerij moeten er beiden 
van overtuigd zijn, dat het handhaven van de 
wet een kwestie van onderlinge samenwer- 
king is. 



Daarom zouden in de verschillende plaatsen 
ook de politiewerkzaamheden van elkaar 
dienen te verschillen. Elk gebied vereist zijn 
eigen specifieke aanpak. Samen moeten politie 
en burgerij erachter zien te komen, waar pre-
cies de moeijijkheden liggen. Ook de gebieden 
die tot nu toe bekend stonden als 'moeilijk' 
(juist die) moeten op soortgelijke wijze worden 
aangepakt. Overal moet de politie bereid zijn 
haar nieuwe 'rol te accepteren; een rol die be-
staat uit het 'nemen van initiatieven met betrek-
king tot een "sociale dialoog en geïntegreerde 
sociale aktie 
Onze politieke neutraliteit kan betekenen dat 
de Britse politieman kan afdalen in de politieke 
arena om zijn rol te vervullen. Het is duidelijk 
dat er meer Onderzoek verricht moet worden 
en dat plaatelijke sociale en economische pro-
blemen moeten worden geanalyseerd om de 
kwaliteit van het leven te verbeteren en om de 
zelfregulerende krachten te versterken. Tege- 
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vorm van deinografie een explosief mengsel is, 
dat gehanteerd moet worden met de grootste 
zorg en het grootste begrip. Zou het in handen 
gelegd worden van de verkeerde personen, 
dan zou het Wel eens gebruikt kunnen worden 
als instrument van repressie of stigmatisering. 
Resten ons tWee vragen: Hebben wij als politie 
de moed on.i deze nieuwe rol op ons te nemen? 
En zo ja, hoe meten we ons succes? Tot nu toe 
hebben we een kwantitatieve benadering ge-
kozen, door luit te gaan van de hoeveelheid ge-
registreerde Criminaliteit. Maar wat te zeggen 
van de kwalitatieve methodes zoals andere 
instanties en groeperingen in de samenleving 
die zo vaak gebruiken? 

We verkeren momenteel op een tweesprong. 
De politie staat voor de komende tien jaar voor 
de keus: of ie zal zichzelf steeds meer de kant 
op laten duwen van een geïsoleerde, geld ver-
slindende repressieve organisatie; Of ze zal een 
coherent beleid ontwikkelen dat open staat 
voor plaatselijke noden en behoeften. Ik geloof 
dat de Britse politie eerlijk tegenover zichzelf 
moet blijven'. Dat wil zeggen dat zij de oude 
traditie van Met en door de samenleving 
werken, moet trachten te handhaven. 



Het voorkómen van 
misdaden: een nieuwe 
benadering* 

door J.L. Grenough 

Door politie, criminologen en veiligheids-
experts wordt vandaag de dag heel wat over 
misdaadpreventie gepraat. Een gebrek in deze 
discussies vormt de onnauwkeurige omschrij-
ving van wat onder misdaadpreventie wordt 
verstaan. Er kunnen grofweg drie definities van 
misdaadpreventie worden onderscheiden, die 
alle samenhangen met een theorie en met be-
paalde opvattingen over het gedrag van men-
sen in de samenleving. Daarnaast spelen de 
ervaringen die men bij de voorkoming van 
misdaden heeft opgedaan een rol. De eerste 

56 	invalshoek naar de misdaadpreventie is vanuit 
de z.g. law and order' strategie. Hier gaat men 
er van uit dat misdadigers rationeel handelende 
volwassenen zijn, die vrijwillig voor een mis-
dadig leven kiezen. Als de wetten nu maar strikt 
genoeg zijn en de handhaving is adequaat, met 
voldoende politie e.d. dan zal de misdadiger na 
afweging van het vóór en tegen niet voor de 
misdaad kiezen. Misdadigers die gevangen heb-
ben gezeten of anderszins gestraft zijn hebben 
hiervan geleerd. 
De tweede invalshoek is voortgekomen uit de 
gebreken van de voorgaande visie en plaatst het 
geheel in een breder sociologische context. Hier 
stelt men dat veel criminelen vrijwillig voor de 
misdaad gekozen hebben, maar dat deze vrij-
willigheid wel is ingegeven door de omstandig-
heden. Armoede en gebrekkige opleiding, wei-
nig werkgelegenheid en een weinig harmonieus 
gezinsleven stelt deze groep niet in staat om in 
het leven op een legale manier zijn mannetje 
te staan. Vanuit deze opvatting komt men tot 
een tweedeling in de misdaadpreventie. Ener-
zijds staat men een globale hervorming van de 
gehele samenleving voor, anderzijds moeten 

* Dit is een verkorte weergave van Crime prevention: 
a new approach, in Journal of police science and 
administration, 2e jrg., nr. 3 1974, blz. 339-343. 



voor hen die al in de misdaad verstrikt zijn ge-
raakt speCiale op resocialisatie gerichte pro-
gramma's m./orden opgezet. Een verbetering van 
de woon- en werkgelegenheid, alsmede een 
betere onderwijsmogelijkheid voor zwakke 
groepen zóti in het algemeen — en gerichte 
reSocialisa,tie voor de wetsovertreders zou in het 
bijzonder noodzakelijk zijn. 
Bij de derde invalshoek gaat men er vanuit dat 
beide voo irgaande benaderingen mislukken moe-
ten. Daarom meent men hier dat het bemoei- 

. lijken of ónmogelijk maken van misdrijven door 
betere beveiliging van eigendommen met sloten 
en hekken de oplossing is. Bij deze benadering 
bewerkstélligt men wel een verschillend effect 
bij de professionele misdadigers enerzijds en de 
amateurs anderzijds. De laatsten zouden in ver-
band met ] de moeilijkheden van inbraak e.d. 
afzien. 
Deze drie, invalshoeken zijn samengevat door de 
Presidents Commission on Law Enforcement 

57 	and the Administration of Justice in het 
rapport 'The Challenge of Crime in a free 
society.' Zes jaar later verscheen een ander 
rapport aan de hand van de National Advisory 
Commission on Criminal Justice Standards and 
Goals getiteld `Community Crime Prevention'. 
Dit rappórt borduurt volledig verder op het 
eerder gemaakte onderscheid. 
Tot nu te heeft nog niemand duidelijk aange-
geven, wal t de ene aanpak voor heeft op de 
andere benadering. In feite zijn alle benaderin-
gen gebaseerd op de vooronderstelling dat de 
wetsovertreder altijd een in vrije wil rationeel 
handelende persoon is. Ook is het strafrechts-
systeem dadergericht en treedt het in werking 
nadat de wi  etsovertreding is begaan. Hierdoor 
bestaat er een spanning tussen dit strafrechts-
systeem en iedere misdaadpreventiebenadering. 
De meest vernieuwde impuls op het terrein van 
de preventie komt misschien van Ray Jeffery, 
professor], in de criminologie aan de Florida 
Universitit. Jeffery doet in zijn boek 'Crime 
prevention through environmental design' de 
suggestie om het denken over de vermindering 
van de misdaad te richten op de omgeving 
waarin de misdaad voorkomt en niet uitsluitend 
op de miSdadiger. 
Hij voorspelt een vruchtbare ontwikkeling voor 
een nieuwe school van deze tak van de crimino- 



logie, gebaseerd op wetenschappelijke experi-
menten in de gedragswetenschappen en wat hij 
noemt het `environmentalism: Een misdaad-
bestrijdingsmodel moet inhaken op het gedrag, 
voordat de misdaad wordt gepleegd. Het moet 
eerder met het gedrag zelf bezig zijn en met 
de vormgeving van de omgeving dan met de 
dader. Deze visie gaat lijnrecht in tegen de voor-
gaande 3 benaderingen, die zich allen primair 
op de dader richtten. Een belangrijk verschil 
tussen deze benadering en de voorgaande is 
ook, dat de voorgaande werkwijzen te maken 
hadden met de andere doeleinden die aan het 
rechthandhavingssysteem zijn verbonden. 
Deze nieuwe vorm richt zich op het gedrag 
voordat het rechtssysteem zich ermee bemoeit. 
Tegenstrijdigheden in doeleinden treden daar-
door niet op. 
Een concrete toepassing van de opvattingen 
van Jeffery heeft plaatsgevonden op het terrein 
van de architectuur. Newman van het Institute 
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University heeft onderzocht hoe de bouw van 
woningen samenhangt met de omvang van de 
misdadigheid. Verschillende resultaten wijzen 
in een richting, die steun geeft aan de gedachte 
dat de omgeving het vóórkomen van misdadig-
heid beinvloedt. Bij de hoge flatgebouwen 
bleek bijvoorbeeld dat 54% van de misdrijven 
die hier worden gepleegd plaats vonden in de 
voor het publiek openstaande ruimten, terwijl 
bij de lagere gebouwen dit slechts 17% was. 
Hij introduceert het begrip `Defensible space' 
waarmee ruimten worden aangeduid, die niet 
betreden kunnen worden door onbevoegden 
zonder dat zij worden gezien of gecontroleerd. 
Dit begrip komt voort uit een samengaan van 
twee disciplines t.w. de architectuur en de ge-
dragswetenschap. Met behulp van reële of denk-
beeldige hindernissen wordt aangegeven dat men 
op een bepaalde plaats niet mag komen. Dit is 
een voorbeeld van het eerder genoemde 
`environmentalism'. 
Een ander verschijnsel dat in dit verband van 
belang is, is het territoriumgedrag. Edward T. 
Hall heeft hieraan in zijn boek The Hidden 
dirnension grote aandacht besteed. Hij stelt 
vast dat men zowel in de dierenwereld als bij 
de mensen een nauwkeurig onderscheid maakt 
tussen het grondgebied van het individu en dat 



van de grotere groep. Uit experimenten van 
Hall blijkt ook dat mensen per cultuur ver-
schillen in de ruimtebehoefte die men heeft. 
De toepassing van deze inzichten bij de bouw 
van supermarkten en dergelijke heeft directe ge-
volgen voor de mogelijkheden om gedrag dat 
wij misdadig noemen te kunnen controleren. 
Een ander aspect van deze nieuwe benadering 
geënt op de omgevingsvariabelen vormt de om-
gevings(environmentappsychologie. 
Hall beschreef in zijn boek de panieksituaties 
die onder grote menigten kunnen ontstaan. Het 
herkennen van deze omstandigheden kan het 
leven van menige wetshandhaver redden. 
Zoals kanker en een gebroken been beiden met 
behulp van resultaten uit de medische weten-
schap worden behandeld en toch niet op 
dezelfde manier bestudeerd kunnen worden, 
zo zal men ook bij preventie binnen de crimina-
liteit moeten differentiëren. Bij zo'n criminali-
teitspreven jtieprogramma zal men verschillende 
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In een centrum van een grote stad met verschil-
lende handélsbedrijven en banken ligt een 
andere previ entiestrategie tegen overvallen voor 
de hand, dan in een kleine stad met slechts één 
bank. In zo'n kleine stad kunnen bovendien 
andere criminaliteitsvormen de aandacht vragen. 
Met behulp]  van foto's, plattegronden en cijfers 
van het aantal mensen op een bepaalde plaats 
kan door vérschillende deskundigen, architec-
ten, planologen, sociologen enz. elk op z'n 
eigen terrein, worden beoordeeld wat in die 
verschillende situaties gedaan moet worden om 
het (specifléke) criminele gedrag te voorkomen. 
Deze aanpak, primair gericht op de concrete 
situationele aspecten van crimineel gedrag, kan 
misschien één antwoord op de vraag naar voor-
koming van i criminaliteit opleveren. 
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	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 
Baselaar, K. van, Een meester is nog geen advocaat. 
De moeilijkheden van de advocatuur -stagiaire. 
Intermediair, 14e jrg., nr. 21, 26 mei 1978, 
blz. 11-25. 

De auteur bespreekt in dit artikel een aantal moei-
lijkheden die zich veelal voordoen tijdens de stage-
periode van drie jaar voor aspirant-advocaten. Eerst 
gaat hij in op de positie van de stagiaire ten opzichte 
van cliënten, de andere advocaten en het rechtsappa-
raat. Hierbij komen voornamelijk de financiële aspec-
ten aan de orde. Daarna geeft hij enige toelichting op 
de Balie als gesloten groep en noemt hij de strenge 
toelatingseisen. Vervolgens verdiept de auteur zich 
in de formele en informele roltraining waaraan de 
stagiaire zich dient te onderwerpen, wil hij geaccep-
teerd worden binnen de groep. De auteur noemt als 
reactie op deze socialisatiemethoden het ontstaan 
van subgroepen, zoals de Jonge Balie. Hierin zijn 
stagiaires en jonge medewerkers verenigd. De auteur 
geeft aan dat de invloed van de Jonge Balie duidelijk 
te zien is, maar dat door een aantal factoren de acties 
van deze groep bemoeilijkt worden. Ook noemt de 
auteur het 'buitenpatronaat', bij welke vorm de 
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stagiaire zijri stage als zelfstandige kan doorlopen, 
mits een oudere advocaat 'buitenpatroon' wil zijn. 
Nadat hij nog even ingaat op de collectieven en de 
rechtswinkels, stelt de auteur dat hij het niet uitge-
sloten acht dat er in de komende jaren grote verande-
ringen zullen ontstaan binnen de advocatuur. 

2 
Peters, J. A. De zaak Kalma en de vrijheid van me-
ningsuiting. Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 20, 
20 mei 1978, blz. 369-377. 

De auteur gáat in dit artikel na of de 'aanwijzingen' 
inzake ambtelijk optreden (1972) geschikt zijn als 
richtsnoer te dienen in een situatie als die van Kalma. 
Hierna analVseert de auteur de jurisprudentie van het 
Amerikaans le Supreme Court op zoek naar criteria die 
een oplossirig kunnen bieden bij de grensbepaling van 
de vrijheid san meningsuiting van ambtenaren. In een 
uitgebreide inleiding geeft hij eerst een feitelijk relaas 
van de gebeurtenissen. Hierbij gaat hij met name in 
op de rechtspositie van de gemeentepolitie. Na de 
toetsing var de vrijheid van meningsuiting aan de aan-
wijzingen, vraagt de auteur zich af, of het nog aan-
vaardbaar is beperkingen op de vrijheid van menings-
uiting te baSeren op een besluit van de minister-presi-
dent. Tot sint stelt de auteur dat het criterium uit de 
aanwijzingen, nl. 'dat gelet moet worden op de afstand 
tussen de betrokken ambtenaar en de instantie waar 
het beleid wordt gevormd' een geschikt criterium is, 
indien het Wordt gekoppeld aan de 'clear and present 
danger' testl Met dit laatste wordt bedoeld, dat de 
grens van d 4  daar komt te liggen waar geen 
tegenargument meer mogelijk is. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

3 
Balkema, J. J. Schorsing van voorlopige hechtenis. 
Proces, 56e jrg., nr. 6, juni 1978, blz. 147-152. 

Als ten aanzien van een verdachte voorlopige hechte-
nis wordt bevolen behoeft deze niet tot vrijheidsbe-
neming te leiden, want er bestaat de mogelijkheid dat 
vervolgens tot schorsing wordt besloten. Erg frequent 
blijkt deze Mogelijkheid de afgelopen jaren niet te zijn 
benut. Als één van de oorzaken daarvan ziet de auteur 
het feit dat Ide rechter pas dan tot voorlopige hechte-
nis mag besluiten als er vluchtgevaar bestaat of de 
samenleving op andere wijze bedreigd zou worden 
door de verdachte. Daarmee is het tevens onwaar-
schijnlijk om alsnog tot schorsing over te gaan. Over 
de duur van de schorsing zegt de wet niets, dit in 
tegenstelling tot de voorwaarden daartoe. De auteur 
gaat daarop nader in en benadrukt dat deze voorwaar-
den in geenlenkel opzicht gericht mogen zijn op ge-
dragsbeinvlOeding. Het gaat er slechts om de strafver-
volging mogelijk te maken, respectievelijk herhaling 
van het delict tegen te gaan. Tot slot merkt hij op dat 
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er een bijzondere relatie is tussen vroeghulp en de 
schorsing; het eerste kan voorwaarde zijn voor het 
laatste. 

4 
Gerbrandy, S. Ervaringen met de Franse wet van 
17 januari 1975 betreffende de onderbreking van 
zwangerschap. Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 
21, mei 1978, blz. 400-406. 

In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de 
ervaringen die men in Frankrijk met de nieuwe wet op 
de zwangerschapsonderbreking heeft opgedaan. De 
wet geldt voor vijf jaar. In een historisch overzicht 
schetst de auteur eerst de voorgeschiedenis van de wet. 
De zwangerschapsonderbreking mag slechts plaats 
vinden in een ziekenhuis en gedaan worden door een 
arts en wel voor het einde van de tiende week. De 
procedure heeft drie fasen. In de eerste fase wendt de 
vrouw zich tot een arts, in de tweede fase tot een 
bureau voor huwelijksmoeilijkheden en in de derde 
fase vindt de arbortus plaats. In het begin ontstond 
er door deze voorschriften een chaos op dit terrein. 
Niet minder dan 74% van de artsen bleek tegenzin te 
hebben in een dergelijke ingreep. Tevens was er onvol-
doende werkruimte zoals die in de wet was voorge-
schreven. Tot slot trekt de auteur enkele conclusies 
die hij voor het beleid op dit terrein in Nederland van 
groot belang acht. Centraal staat hierin, dat men over 
meer gegevens moet beschikken indien men een verge-
lijkbare chaos in Nederland wil voorkomen. 
Met literatuuropgave. 

5 
Hassemer, W. Die Formalisierung der Strafzumes-
sungsentscheidung. Zeitschrift ftir die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, 28e jrg., nr. 1,1978, 
blz. 64-99 (B.R.D.). 

De auteur bespreekt allereerst de droom van de gefor-
maliseerde en geautomatiseerde beslissing in de straf-
toemeting. Enkele ontwerpen van een geformaliseerde 
straftoemeting komen aan de orde. Het thema handelt 
over een rationele straftoemeting door formalisering. 
Ontwikkelde rationaliteitsbegrippen tonen echter dat 
straftoemeting noodzakelijkerwijs een irrationele 
kern bevat en dat zij niet alleen door formalisering 
rationeel gemaakt kan worden. De handelingssituatie 
van de straftoemeting wordt onderscheiden in een 
bedekte en een open situatie. De rationele straftoeme-
ting heeft drie componenten: een rationele straftoe-
metingsbeslissing verwerkt de voorwaarden van de 
beslissingssituatie; zij bedient zich voor zover moge-
lijk van de in aanmerking komende wetenschappe-
lijke methoden; zij past de doelen van het rechtssys-
teem, waarvan zij deel uitmaakt, in. Formalisering 
van de straftoemeting treft diverse rechtsprincipes, 
welke alle eisen dat de procedure en de beslissing 
vrij van misleidende woorden moeten zijn. Deze eis 
wordt niet alleen gegrond in de rechtspositie van de 
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getroffene, maar ook in de functie van de straftoe-
meting in het strafrechtssysteem. 
Met literatuuropgave. 

6 
Huss, A. Die Strafbarkeit der juristischen Personen. 
Zeitschrift fil ir die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
28e jrg., nr. 1, 1978, blz. 237-260 (B.R.D1 

De auteur gaat in zijn betoog in op verschillende 
argumenten voor strafbaarheid van rechtspersonen, 
zoals bijvoorbeeld dat strafbaarheid de pendant is 
van de privaatrechtelijke aansprakelijkheid, welke hij 
echter alle wéerlegt. Hij behandelt de situatie betref- 
fende rechtspersonen in enkele Europese staten, waar-
onder de wetgeving in Nederland. Voor de beoorde-
ling van een eventuele strafbaarheid van een rechts-
persoon kunnen twee beschouwingen maatgevend 
zijn. De eerste stelt dat juridische personen ook per-
sonen zijn en op dezelfde wijze behandeld moeten 
worden als natuurlijke personen. De tweede gaat uit 
van een pragmatische gedachtengang en pleit o.a. voor 
fiscale straffen. De strafbaarheid van een rechtsper-
soon kan nuttig zijn als bij het strafproces een schade-
vergoedingsclitim ingediend kan worden. Afgezien van 
dit praktische punt, vindt de auteur een strafbaarstel-
ling van de rechtspersoon niet aan te raden. 
Met literatuuiopgave. 

7 
Janse de Jong ie, H. en T. Prakken, Politieke verdedi-
ging: een rechtsstatelijk dilemma. Nederlands juris-
tenblad, 53e j irg., nr. 18, 6 mei 1978, blz. 325-340. 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op de eisen die 
aan de verdediging van politieke delinquenten kunnen 
worden gesteld. In de inleiding laten zij zien met een 
verwijzing naar de geschiedenis, dat de verdediging 
van politieke delinquenten altijd weinig ruimte heeft 
gekregen. Hierna gaan zij nader in op de relatie tussen 
de publieke opinie en de strafrechtspleging. Daarbij 
wordt uitgebreid ingegaan op de overeenstemming 
tussen gewelddadigheid, terrorisme e.d. en de straf-
rechtelijke systemen. Nadat zij de verschillen in het 
verdedigingsklimaat in Duitsland en Frankrijk hebben 
toegelicht, geven de auteurs een overzicht van de ont-
wikkeling van i  de verdediging in Nederland. Hierbij 
komen zij tot een onderscheid van twee verdedigings-
lijnen. De eerste visie is, dat het recht de waarden ge-
lijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid vertegenwoor-
digt en dat de advocatuur daarvoor staat. De advocaat 
accepteert elke zaak, hij wijst ze althans niet af op 
morele- of politieke issues. In de tweede opvatting 
ziet de advocaat de 'mooie' waarden als ideologie die 
een daarmee strijdige werkelijkheid moet versluieren. 
Deze advocaat ziet het als zijn taak Justitia haar ogen 
te openen. In 'de tweede opvatting wordt de verdedi-
ging van politiek gevangenen in de BRD en de uitle-
vering van Croissant besproken. In een laatste hoofd- 
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stuk gaan zij nader in op de reacties op de politieke 
verdedigingsstijl in Nederland. 
Met literatuuropgave. 

8 
Kuhlmann, G. J. Ohne Weisungsrecht geht es nicht. 
Zur Neuordnung des Rechts der Staatsanwaltschaft. 
Kriminalistik, 32e jrg., nr. 5, mei 1978, blz. 196-200 
(B.R.D.). 

Aan de reeks min of meer ingrijpende wijzigingen in 
de regelingen betreffende de rechterlijke organisatie 
in Duitsland ontbreekt volgens de auteur nog de wij-
ziging in de regeling van de positie van het Openbaar 
Ministerie. Een belangrijk element in deze wijziging 
is het recht van het Openbaar Ministerie om voor het 
opsporingsonderzoek aanwijzingen te geven. Het veel-
zijdige optreden van de Officier van Justitie in die 
situatie maakt een schematische vastlegging van zijn 
bevoegdheden allerminst gemakkelijk. De historische 
ontwikkeling van het Openbaar Ministerie heeft zeer 
veel verschillende specialismes voortgebracht, die 
moeilijk eenvormig zijn te organiseren. Ook het 
rechtsklimaat is volgens de auteur belangrijk veran-
derd. De verruiming van het opportuniteitsprincipe 
heeft grote gevolgen. Als op deze veelheid aan taken 
van het Openbaar Ministerie enige controle mogelijk 
dient te blijven, dan moet er een hiërarchische opbouw 
blijven bestaan, met de mogelijkheid voorschriften te 
geven. Volgens de auteur kan slechts op deze wijze 
duidelijkheid in de verantwoordelijkheden worden 
verkregen. 
Met literatuuropgave. 

9 
Moerland, H. en H. Rodermond. Slachtoffers van 
delicten. Marge, 2e jrg., nr. 6, juni 1978 blz. 197-205 

Schrijvers pogen wat er aan hulpverlening aan slacht-
offers van delicten plaatsvindt in kaart te brengen. 
Zij richten zich daarbij juist op delicten omdat op 
dergelijk als zodanig benoemd gedrag strafrechtelijk 
gereageerd kan worden. Hun vraag is hierbij of deze 
mogelijkheid tot overheidsreactie een herstel van 
schade die een slachtoffer geleden heeft bevordert. 
Dat de overheidsbemoeienis dit aspect meer zou 
moeten benadrukken is hun achterliggende overtui-
ging. Ze geven een inventarisatie van hulpverlenings- 
initiatieven waarbij het gaat om hulp bij criminele ge-
beurtenissen en deels om hulpverlening waarvoor dat 
geen voorwaarde is ter verkrijging ervan. De initiatie-
ven blijken voornamelijk van particuliere aard te zijn. 
De overheid heeft slechts in zeer bescheiden mate 
initiatieven genomen. Verwezen wordt naar het Scha-
defonds Geweldsmisdrijven van het Ministerie van 
Justitie, de uitkeringen aan de slachtoffers van de 
afgelopen gijzelingen, de Commissie London (na-zorg 
t.b.v. de ex-gegijzelden) en Let Waarborgfonds Motor-
verkeer. Naar aanleiding van n nadere analyse van 
de feitelijke gang van zaken r 1d het schadefonds 
komen de auteurs tot de conclusie dat te veel vanuit 



een strafreChtelijk — dit is op vervolging van de dader 
gericht — perspectief te werk wordt gegaan. Ook in-
zake de ondersteunende rol van de overheid (subsidies 
aan particuliere organisaties) komen de auteurs tot 
een negatia oordeel. 

10 
Nagel, S., M. Neef en P. Wice. Determining an opti-
mum percentage of defendants to release before 
trial: ApplYing inventory modeling concepts to legal 
policy problems. Journal of criminal justice, 6e jrg., 
nr. 1, voorjaar 1978, blz. 25-33 (U.S.A.). 

Vanuit het!kostenaspect wordt besproken welk 
percentage verdachten niet in voorlopige hechtenis 
moet worden gehouden. De auteurs hebben daartoe 
in 1969 door middel van vragenlijsten de benodigde 
gegevens verzameld. Respondenten waren officieren 
van justitie, advocaten en borgsomadministrateurs in 

23steden ' De  gegevens betreffen o.a. de kosten van I  het in hechtenis houden, van het in vrijheid stellen 
(en het evéntueel daarmede verbonden weer in hech-
tenis neme in of uitkeren van schadevergoeding of 
smartegeld) en de percentages van verdachten in 
voorlopigehechtenis. In een grafiek wordt getoond 

65 	bij welk percentage verdachten in voorlopige hechte- 
nis de kostén het geringst zijn. Voorts wordt bespro-
ken wat de gevolgen zijn wanneer de kosten worden 
gewijzigd én welke invloed de grootte van een stad 
heeft en waarom het feitelijke, empirische percentage 
zo sterk afwijkt van het modelpercentage. Daarna 
wordt ingegaan op het praktisch gebruik van deze 
analyse vobr de kostenvermindering en de beleids-
vorming te in aanzien van de voorlopige hechtenis. 
Tenslotte Wordt aangegeven boe het model kan 
worden ungebreid. 

11 
Oomen, C. P. Chr. M. Rationaliteit en gelijkheid in de 
straftoeme iting. Delikt en delinkwent, 8e jrg., nr. 5, 
mei 1978, 'blz. 314-330. 

Uitgangsplint vormt de these dat straftoemeting een 
beredeneerde wijze van handelen dient te vormen 
waarin gelijke gevallen op gelijke wijze behandeld 
moeten wdrden. Nadat in het eerste deel door de 
schrijver isaangetoond dat in het grootste deel door 
de strafrechter afgedane zaken — nl. de door kanton-
rechter en Politierechter behandelde overtredingen — 
sprake is vn zgn. getarifieerde rechtspraak, wordt in 
het tweede deel van deze bijdrage door hem een plei-
dooi gehmiden voor het stimuleren van strafmodel-
bouw. Een model dat op basis van elementen als mate 
van wederrechtelijkheid, schuld en in de samenleving 
teweeggebrachte onrust en onvrede, een richtsnoer 
vormt voor de bij de strafrechtspleging betrokkenen. 
Met name het terrein van de grote meerderheid der 
door politierechters en meervoudige kamer te berech-
ten strafzaken — van het type eenvoudige mishande- 



ling, commune vermogensdelicten en vuurwapenwet — 
lijkt hem voor een dergelijke benaderingswijze geschikt. 
Met literatuuropgave. 

12 
Schaf fmeister, D. Kriminalitat und Strafrechtsanwen-
dung in den Niederlanden. Zeitschrift fik die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, 28e jrg., nr. 1, 1978, blz. 
309-342 (B.R.D.). 

Algemeen kenmerk van de Nederlandse strafwetgeving 
is het grote vertrouwen van de rechtsgemeenschap in 
de justitie. Belangrijke verschillen tussen het Neder-
landse en het Duitse strafrecht zijn: het ontbreken in 
Nederland van een aparte categorie ordeverstoringen 
naast misdrijven en overtredingen en de rechtspraak 
die in Nederland geheel door beroepsrechters uitge-
oefend wordt. De originaliteit van het Nederlandse 
strafrecht bestaat echter uit de beslissingsvrijheid van 
de organen van de strafrechtspleging. De geregistreer-
de criminaliteit is in Nederland toegenomen, maar 
onderscheidt zich niet opvallend van andere westerse 
landen. Het ophelderingspercentage is echter laag en 
er worden strafzaken afgehandeld door politie en 

66 	openbaar ministerie. De gevangenisstraffen en geld- 
straffen, de twee van belang zijnde hoofdstraffen, zijn 
vaak laag. Tot slot geeft de auteur aan de hand van de 
Nederlandse situatie twee argumenten tegen de ideeën 
over strafverzwaring in Duitsland. Aanwending van 
mildere straffen brengt geen golf van criminaliteit 
teweeg en strafverzwaring heeft tot gevolg dat de af-
weerstrategieën van de verdachte toenemen, waardoor 
het strafproces verlengd wordt. 
Met literatuuropgave. 

13 
Scholten, J. M. Schuld, straf detentie. Delikt en 
delinkwent, nr. 8 1978, afl. 3, maart 1978, blz. 
171-187. (N.). 

De auteur geeft, na te hebben vastgesteld dat aan een 
gevangenisstraf slechts zin kan worden gegeven wan-
neer de gedetineerde het ingesloten zijn aanvaardt, na 
in hoeverre deze zingeving duurzaam is. Wat is er in 
wezen gewijzigd in de gedetineerde? In zijn artikel 
poogt hij een antwoord te geven op vragen als: wat 
houdt het in om de gedetineerde tot aanvaarding te 
brengen? Wat houdt aanvaarding in? Wordt na aan-
vaarding perspectief geboden? Het isolement zowel 
als de volledige vereenzelviging met de ander hebben 
het volkomen onvrije gemeenschappelijk. Het inter-in-
dividuele samengaan zowel als de reciprociteit tussen 
individu en gemeenschap brengt een gevoel van ver-
antwoordelijkheid met zich mee. De gemeenschap is 
verantwoordelijk voor het individu en de laatste is 
verantwoordelijk voor de eerste. Wanneer wij een 
ander opzettelijk leed berokkenen, plaatsen wij ons 
buiten de gemeenschap en dan dragen wij schuld. 
Eerst een schulddelging zal ons weer in de gemeen- 
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schap doen opnemen. Straf is datgene waarmede 
inkeer mogelijk wordt gemaakt. 
Met literatuuropgave. 

14 
Soetenhors

I
t-de Savorin Lohman, J. Zoeken naar 

schuldigen in de verkeerssamenleving. Verkeersrecht, 
26e jrg., nr 4, april 1978, blz. 77-83. 

De auteur bespreekt in dit artikel de mogelijkheden 
tot decriminalisering in het verkeersrecht. Aan het 
einde van de zeventiger jaren constateert de auteur 
een bewustwording van de vraag of ongewenst gedrag 
het best bestreden kan worden met strafbaarstelling 
of dat er andere, meer geschikte juridische controle-
middelen zijn zoals het civiel of administratief recht. 
Tot nu toe zijn de gevolgen voor het strafrecht volgens 
de auteur niet erg omvangrijk, althans voor wat de 
wetgeving betreft. In de beleidssector is een stukje 
decriminalisering ingevoerd. Tot slot geeft de auteur 
een samenvatting van het congres op de Erasmus 
Universiteit' te Rotterdam in de zomer van 1977. Ook 
deze tweede decriminaliseringsgolf lijkt volgens haar 
weinig concrete gevolgen te hebben. Drie benaderingen 
werden op het congres onderscheiden: het voortgaan 
op de oude 'voet met de bestaande instrumenten (meer 
of betere politie), het zoeken naar alternatieve oplos-
singen voor de bestaande problemen of het niet alleen 
in de breedte aangeven van alternatieven, maar ook het 
in de diepte i onderzoeken van de problematiek, met 
als gevolg structurele wijzigingen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Stratenwertit, G. Sterbehilfe. Schweizerische Zeit-
schrift filr Strafrecht, 95e jrg., nr. 1, 1978, blz. 
60-81. 	, 

De auteur geeft in zijn artikel een overzicht van de 
huidige stand van zaken m.b.t. de discussie over 
stervensbegeleiding. Voordat hij dit overzicht uitwerkt, 
gaat hij in het kort in op de euthanasie-praktijken der 
nazi's in de tweede wereldoorlog. In het overzicht 
begint de auteur met de stervensbegeleiding zonder 
dat daardoor levensverkorting optreedt. Deze bege-
leiding staat ,op dit moment buiten discussie. Het 
echte probleem van de stervensbegeleiding begint vol-
gens de auteur bij de passieve euthanasie. Dit betreft 
vooral de gevallen waarin het leven kunstmatig wordt 
verlengd. Dit kan tegenwoordig door de geweldige 
ontwikkeling in de medische wetenschap. Bij die 
gevallen komt de vraag op hoe de wens van de patiënt 
tot euthanasie moet worden beoordeeld. Tenslotte 
gaat de auteur nader in op de actieve euthanasie, die 
plaats vindt door medewerking van artsen en niet zo 
zeer door een uitschakeling van de medische appara-
ten. Hierbij stelt de auteur kritische vragen en merkt 
op dat de moderne techniek de mens niet alleen in 
vergaande mate meester over het leven heeft gemaakt, 
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maar over de dood. Dit kunnen we niet meer verande-
ren. 
Met literatuuropgave. 

16 
Veen, Th. W. van. Der Beschuldigte im niederliindi-
schen Strafprozess. Zeitschrift fiir die gesamte Straf-
rechtswissenschaft, 28e jrg., nr. 1, 1978, blz. 261-285 
(B.R.D.). 

In het algemeen kan men zeggen dat de processuele 
positie van de verdachte door toenemende aandacht 
versterkt en door verminderende aandacht verzwakt 
wordt. Het uitgangspunt dat ieder voor de wet gelijk 
is, heeft als gevolg dat voor de vele verschillende ver-
dachten het procesrecht gelijk is. Op de meningsvor-
ming over de positie van de verdachte zijn van invloed: 
de wijze waarop de maatschappij de criminaliteit be-
leeft, de identificatie met het slachtoffer of met de 
verdachte en de mening over het doel van de straf en 
het strafproces. De auteur gaat vervolgens in op de 
middelen ter versterking van de positie van de ver-
dachte, zoals goede rechtsbijstand, en op de middelen 
ter verzwakking van de positie van de verdachte, zoals 
onbestemde en veelomvattende delictsomschrijvingen. 
In de jaren na 1968 heerst er in Nederland een tendens 
om de positie van de verdachte als drager van rechten 
te versterken. In verband hiermee worden achtereen-
volgens diverse wetten en wetsontwerpen en enige 
rechtspraak genoemd. Hoewel er de laatste jaren geen 
duidelijke stroming voor verzwakking van de positie 
van de verdachte pleit, wijst de schrijver op enige 
tendensen die zo'n verzwakking kunnen steunen. Tot 
slot behandelt de auteur de taak van de rechter en de 
sfeer tijdens het proces. 
Met literatuuropgave. 

17 
Vogler, Th. Miiglichkeiten und Wege einer Entkri-
minalisierung. Zeitschrift ftir die gesamte Strafrechts-
wissenschaft, 28e jrg., nr. 1, 1978, blz. 132-172 
(B.R.D.). 

Het verlangen naar decriminalisering is een reactie 
op een overmatige uitbreiding van het strafrecht. De 
decriminaliseringsgedachte is vooral uitgewerkt in 
aparte regelingen. Een effectieve decriminalisering 
hangt niet zozeer af van een beperking van de voor-
schriften van het Bijzondere Deel, maar veel meer 
van de ondoelmatige uitbreiding van het toepassings-
veld van de elementen van een strafbaar feit. Het ei-
genlijke probleem van de decriminalisering ligt bij de 
beperking van het toepassingsgebied van strafbepa- 
lingen in het onderste gebied van de strafbaarheid. De 
auteur gaat uitvoerig in op de decriminalisering van 
delicten van geringe betekenis. Tot slot meent de 
schrijver dat men bij het behandelen van decrimina-
liseringsproblemen niet voorbij mag gaan aan de vraag 
welke gevolgen een terugneming van de strafrechtsbe- 
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scherming heeft en hoe ver de terugtocht van het 
strafrecht derhalve mag gaan. 
Met literatudropgave. 

18 
Welp, J. Der 'Verteidiger als Anwalt des Vertrauens. 
Zeitschrift fil'r die gesamte Straf rechtswissenschaft, 
28e jrg., nr. 11, 1978, blz. 101-131 (B.R.D.). 

Het strafprocesrecht garandeert iedere verdachte bij-
stand door een zelfgekozen raadsman. Een beslissen-
de factor voor de werkzaamheid en de kwaliteit van 
de verdediging is het vertrouwen van de cliënt in de 
raadsman. Dd toegevoegde advocaat is een processu-
ele vorm van het verlenen van kosteloze rechtsbij-
stand aan minvermogenden, maar is tegelijkertijd ook 
de drager vamhet belang in procesbeveiliging. De au-
teur probeert deze verbondenheid tussen overheids-
zorg en dwang te doorbreken om daardoor de ver-
trouwensbelangen van de verdachte onbeperkt pro-
cessueel tot gelding te brengen. Hij behandelt achter-
eenvolgens diVerse aspecten van de verdediging. Voor 
het geldende recht geeft de auteur als alternatief de 
autonomie van de verdachte te verheffen tot het 
enige principe van strafverdediging. Dwang tot verde-
diging moet wiorden beperkt tot de gevallen waar de 
overheidszorg dient als bescherming bij een gebrek 
aan autonomié. In de andere gevallen blijft het bij 
een aanbod van sociale proceshulp. 
Met literatuuropgave. 

C riminologie 

19 
Austin, R.L. Race, father-absence, and female 
delinquency. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 15e jrg., 
nr. 4, februari 1978, blz. 487-504 (U.S.A.). 

In literatuur over de invloed van afwezigheid van de 
vader op delinquentie, wordt vaak gewezen op de 
hoge graad van vader-absentie onder zwarte Ameri-
kanen. Het onderzoek van de auteur heeft betrek-
king op diefstal, joyriding, vandalisme en aanranding. 
De vragenlijsten werden door 4077 studenten uit 
Californië correct ingevuld. Voor de vier delicten 
welke werden onderzocht, bleek dat er alleen nade-
lige gevolgen van de afwezigheid van de vader voor-
komen bij blanken, in het bijzonder bij meisjes. Het 
enige van belang zijnde effect voor zwarte meisjes 
was gunstig voor de meisjes wiens vader afwezig was. 
In tegenstelling tot de mening van Datesman en 
Scarpitti werd gevonden dat een sterke relatie met 
de moeder voor alle meisjes een bescherming vormt 
tegen misdadigheid, speciaal bij afwezigheid van de 
vader. Om de inisdadigheid bij blanke meisjes te 
reduceren zullen, naar de mening van de auteur, 
pogingen welke het stigma van vader-absentie ver- 
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minderen meer resultaat hebben dan pogingen de 
economische situatie te verbeteren. 
Met literatuuropgave. 

20 
Blok, A. Over de beroepen van de bokkerifders in de 
landen van Overmaze. 
Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., mei/aug. 1978, 
blz. 154-176 (N.). 

In het onderzoek naar de bokkerijdersbenden zijn tot 
nu toe twee belangrijke aspecten verwaarloosd: de 
specifieke beroepsstructuur van de rovers en de 
daarmee samenhangende machtsbronnen waarover 
ze konden beschikken. Beide thema's dienen volgens 
de auteur onderzocht te worden in het wijdere kader 
van staatsvormingsprocessen en veranderingen in de 
plattelandseconomie, die zich in de loop van de 17e 
en 18e eeuw in dit deel van Europa hebben voltrok-
ken. Uit de, in het rijksarchief te Maastricht bewaar-
de processtukken blijkt dat de bokkerijdersbenden 
vanaf 1720 tot 1777 (executies van de laatste 
bokkerijders) in het tegenwoordige Zuid-Limburg 
hebben geopereerd. Tevens blijkt dat de bokkerijders 
een sociale identiteit hadden, naast die van het 
roverschap. Voor een beter begrip van de sociale 
geschiedenis van de bokkerijdersbenden heeft de 
auteur via de processtukken en via ander bronnen-
materiaal de beroepsstructuur van de roversbenden 
nader beschouwd. Het blijkt dat marskramers, 
venters, karrevoerders, ambachtslieden en andere 
fahrende Leute de overhand hadden. De tactische 
mobiliteit speelt hierbij een belangrijke rol: niet 
gebonden aan een bepaald bedrijf en dorp en 
daardoor de mogelijkheid om zich aan allerlei vormen 
van sociale controle te kunnen onttrekken. Ook blijkt 
dat de bokkerijders vaak beter georganiseerd en 
geïnformeerd waren dan de plaatselijke en regionale 
autoriteiten, waardoor de bendes over een specifieke 
machtsbron beschikten hetgeen volgens de auteur 
eveneens van invloed is geweest op het hebben kun-
nen functioneren van de bokkerijdersbenden. 
Met literatuuropgave. 

21 
Buikhuisen, W. De wetenschapsfilosofische en 
ethische 'reflexen' van Prof Schuyt. 
Nederlands juristenblad, 153e jrg., nr. 25, 24 juni 
1978, blz. 477-481. 

In deze reactie op de kritiek van Schuyt op het 
voorgenomen onderzoek van Buikhuisen, gaat deze 
laatste nader in op de wetenschapsfilosofische 
bezwaren, de inhoudelijke bezwaren en de ethische 
reflectie van Schuyt. Van een verkeerd gebruik van 
het begrip 'normaal' is volgens de auteur geen 
sprake, noch van een verkeerde toepassing van resul-
taten uit het ene wetenschappelijke veld in het 
andere. Een in een eerdere publikatie omschreven 
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formule heeft volgens de auteur uitsluitend de 
functie van een checklist, door middel waarvan kan 
worden nagegaan welke wetenschappelijke disciplines 
kunnen worden gehanteerd om het probleem te 
verhelderen.iVan een verklaringsmodel hoeft daarbij 
nog geen sprake te zijn. T.a.v. de ethische reflectie 
merkt de auteur op dat inderdaad grote aandacht 
moet worden besteed aan de positie van de delin-
quent. Hij vóegt hier nog aan toe, dat zowel voor het 
onderzoek als voor de eventueel toe te passen behan-
deling moet gelden dat zij geschiedt op basis van vrij-
willigheid er i niet zonder dat de betrokkenen zijn in-
gelicht over wat er met hen gaat gebeuren en wat 
hiervan de consequenties zijn. 

22 
Cernkovich, S.A. Value orientations and delinguency 
involvement.i 
Criminology: an interdisciplinary journal, 15e jrg., nr. 
4, februari 1978, blz. 443-458 (U.S.A.). 

De meeste literatuur over jeugddelinquentie maakt 
een onderscheid tussen misdadigheid in verschillende 
klassen. De auteur wijst in dit artikel op overeen-
komsten in waarde oriëntaties van jeugdige delin-
quenten uit verschillende sociaal-economische lagen. 
De gegevens Voor het onderzoek werden verkregen 
uit vragenlijsten, die door 412 mannelijke studenten 
aan een high 'school in de leeftijd van 14 tot 18 jaar 
waren ingevuld. De gebruikte variabelen waren: 
sociaal-economische status, perceptie van gerecht-
vaardigde kansen, waarde oriëntaties en delinquent 
gedrag. Gevonden werd dat misdadig gedrag een 
negatieve associatie met conventionele waarde 
oriëntaties vertoont. Daarnaast is er een positieve 
verwantschap tussen misdadig gedrag en heimelijke 
waarde oriëntaties. Deze verhoudingen zijn van bete-
kenis in elke sociaal-economische laag en ongeacht 
het niveau van waargenomen kansen. 
Met literatuuropgave. 

23 
Cohen, M.L., A.N. Groth, en R. Siegel. The clinical 
prediction of'dangerousness. 
Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 1, januari 1978, 
blz. 28-39 (U.S.A.). 

In 1958 werd er in de staat Massachusetts in de 
Verenigde Staten een wet aangenomen, die de moge-
lijkheid opende om door middel van een civiele proce-
dure gevaarlijke sexuele delinquenten voor onbepaal-
de tijd in een behandelingsinrichting te plaatsen, 
wanneer de kans dat zij zullen recidiveren zeer groot 
is en er geen heil te verwachten is van een gewone 
gevangenisstraf. Om te bepalen of iemand in de toe-
komst gevaarlijk zal zijn, is een voorspelling van zijn 
toekomstig gedrag noodzakelijk. Deze kan statistisch 
of klinisch zijn. De schrijvers zijn van mening dat de 
kritiek die er voortdurend geleverd wordt op de 
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klinische predictie van gevaarlijk gedrag te vroeg is 
en dat er duidelijke aanwijzingen zijn die pleiten voor 
de gegrondheid ervan. Zij baseren dit, naast hun eigen 
ervaring, op de uitkomsten van enige belangrijke 
onderzoeken. Vervolgens gaan zij in op de procedure 
die de klinicus, dat wil zeggen de psychiater samen-
werkend met psychologen en sociaal werkers, volgt 
om tot zijn predictie te komen. Zij noemen aan de 
hand van een door henzelf behandeld geval de 
criteria die bij de diagnose gehanteerd worden. Ten-
slotte wijzen zij op de wettelijke vereisten waaraan 
de klinicus moet voldoen. Hij is de expert wiens rol 
het is de rechtbank te adviseren over de mogelijkheid 
van het toekomstig gebruik van sexueel geweld door 
een bepaald individu. De uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid moet blijven liggen bij de wetgevende en 
rechtsprekende macht. 
Met literatuuropgave. 

24 
Dessaur, C.I. Filosofische kritiek op de deviantiesocio-
logie. Delikt en delinkwent, nr. 8 (1978), afl. 3, 
maart 1978, blz. 161-170. (N.) 

De auteur gaat in dit artikel, dat gepresenteerd werd 
op het congres 'Les functions sociales de la déviance 
et les modalités de leur contróle' te Lyon van 29 t/m 
31 juli 1977, de status van de deviantiesociologie na. 
Door middel van een historische inleiding laat zij zien 
dat het begrip deviantie in de criminologie betrekke-
lijk recent is ingevoerd. In de deviantiesociologie 
zoals die met name vanuit de Verenigde Staten is ont-
wikkeld, is de humaniserende tendens steeds manifest 
geweest. De auteur poneert als stelling dat ondanks 
deze humaniserende tendens zij in feite op den duur 
in een a-humane richting werkt. De grondmetafoor 
van de deviantie-sociologie is reductionistisch en leidt 
via ogenschijnlijk humaniserende tussenstappen tot 
totale inhumaniteit en is wijsgerig contradictoir. Ter 
ondersteuning van deze stellingen draagt de auteur 
verschillende filosofen aan. Zij stelt vast dat sinds de 
deviantiesociologie zijn intrede heeft gedaan in de cri- 
minologie, de twee metaforen: de mens als mechanisch 
materiedeeltje en de mens als louter vitaal aanpassings-
mechanisme een doorslaggevende rol spelen. De con-
tradictie binnen de deviantiesociologie is volgens de 
auteur wetenschappelijk ontoelaatbaar. 

25 
Diederiks, H. en S. Faber. Misdaad en straf: verleden 
tijd? Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., mei/aug. 
1978, blz. 105-113 (N.). 

Tot voor kort werd de wetenschappelijke belang-
stelling voor misdaad en straf niet of nauwelijks door 
kennis van historische ontwikkelingen gevoed. Er 
bestond meer aandacht voor het sensationele; achter-
grond en contekst bleven vaak buiten beschouwing. 
In het begin van dit decennium is bij het strafrechts- 
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historisch onderzoek een andere weg ingeslagen. Dit 
heeft o.m. geleid tot de oprichting (1973) van de 
interuniversitaire werkgroep `strafrechtsgeschiedenis'. 
Zij leggen de nadruk op onderzoek naar de praktijk 
van het straffen en de persoon van de delinquent. 
De vragen die richting geven aan het onderzoek 
hebben 	betrekking op de samenhangen tussen 
maatschappelijke ontwikkelingen en de strafrechts-
pleging. De schrijvers bespreken in hun artikel, dat 
als globale inleiding dient voor de erna volgende 
artikelen, een aantal themata en deelproblemen die 
met deze algemene vragen samenhangen. Als eerste 
noemen zij het definieringsprobleem van misdaad en 
misdadiger en daarmee samenhangend het stigmati-
seringsprobleem. Van belang achten zij de geconsta- 
teerde overeenkomst tussen de processen tegen homo-
seksuelen en 'de processen tegen de verdwenen cate-
gorie van heksen. Als tweede noemen zij de definië-
ring van het begrip criminaliteit. De ongedifferen-
tieerdheid van het begrip in het verleden bemoeilijkt 
het hanteren ervan. Een derde punt vormt de perio-
disering, waarbij de schrijvers verwijzen naar het 
artikel van Bianchi in dit themanummer van het 
Tijdschrift voor Criminologie. Verder besteden zij 
nog aandacht aan de begrippen wreedheid en geweld, 
aan de verscheidenheid van straffen en aan de vraag 
in hoeverre de formalisering en standaardisatie van 
gegevens heeft bijgedragen aan de numerieke veran-
deringen in de criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

26 
Van Dijk, J. J. M. Weerwoord op het requisitor van 
Schuyt. Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 25, 
24 juni 1978; blz. 481-487. 

In zijn reactie op het artikel van Schuyt, waarin deze 
kritiek levert op het voorgenomen onderzoek van 
Buikhuisen, verdedigt de auteur zijn kanttekeningen 
bij dit onderzoek, die door Schuyt zijn aangehaald. 
Hij stelt dat de definitorische relativiteit van crimi-
neel gedrag de criminoloog niet verhindert causale 
relaties te zoeken tussen bepaalde sociale, psycholo-
gische of psychofysiologische factoren en dit gedrag. 
Volgens de anteur is de consequentie hiervan dat de 
te vinden relaties bestaan onder de voorwaarde dat 
de strafwet een bepaalde inhoud heeft. Naar de me-
ning van de anteur is de conclusie van Schuyt, dat 
het voorgenoinen onderzoek tot nader order zou 
moeten worden opgeschort, ongefundeerd. In zijn 
slotconclusie 'stelt hij, dat het de voorkeur verdient 
om de bestudering van ethische en juridische vraag-
stukken rondde toepassing van gedragswetenschap-
pelijke inzichten in het programma van het voorge-
nomen onderzoek op te nemen. De juridische facul-
teit is de geëigende plaats om de bewustwoording te 
registreren en: te transformeren tot juridische regels. 
Met literatuuropgave. 
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27 
Farge, A. Geweld in Parijs in de tweede helft van de 
18e eeuw. Onderzoek op grond van de gedeponeerde 
klachten bij de criminele rechtbank voor kleine zaken 
van het Chdtelet. Tijdschrift voor criminologie, 20e 
jrg., mei/aug. 1978, blz. 139-147 (N.). 

Diefstal en samenscholingen, die snel tot een geweld-
dadig oproer kunnen uitgroeien, zijn fenomenen die 
een bedreiging vormen voor het openbare evenwicht. 
Dit is een punt van voortdurende zorg voor de laat 
18e-eeuwse machthebbers en zij stellen alles in het 
werk om de volksmassa in bedwang te houden. In 
het artikel geeft de auteur een verslag van de bevin-
dingen, opgetekend uit de archieven van de criminele 
rechtbank voor kleine zaken van het Chátelet. De 
bestudering hiervan geeft op twee manieren zicht op 
de samenleving op het einde van de 18e eeuw: 1. het 
conflict als uitdrukkingswijze van het volk en als 
gevolg voor het dagelijkse leven van de toestand van 
ontregeling en sociale vervreemding; 2. de wil om de 
sociale betrekkingen in de hand te houden van de 
kant van de politie. Van belang acht de auteur de 
mogelijkheid om d.m.v. de verschillende uitingsvor- 
men van het individuele geweld de gevoelshuishouding 
te reconstrueren en een beeld te krijgen van de bete-
kenis van geweld, de aanleidingen die geweld ontke-
tenen en de redenen waarom het zich bijna altijd in 
het openbaar afspeelt. De toenemende bedreiging die 
dit vormt voor de heersende klasse is aanleiding voor 
het aan regels binden en overzichtelijk maken van de 
stedelijke ruimte, zodat contróle over individuen 
mogelijk wordt en het individueel geweld blijvend 
kan worden onderdrukt. De ontelbare voorschriften 
die in de archieven van de politiecommissarissen van 
1770 te vinden zijn, getuigen van dit toenemend aan 
banden leggen van elke activiteit van de stad en van 
de stedeling. 

28 
Finckenauer, J. 0. Crime as a national politica! issue: 
1964-76. Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 1, 
januari 1978, blz. 13-27 (U.S.A.). 

Dit artikel geeft een overzicht van de manier waarop 
sinds 1964, toen Barry Goldwater als eerste law and 
order' als belangrijk verkiezingsprogrammapunt naar 
voren bracht, de verschillende presidentskandidaten 
van de Verenigde Staten het misdaadprobleem in hun 
verkiezingscampagnes benaderden. De schrijver signa-
leert het duidelijke verschil in filosofie en politiek 
tussen de progressieven en conservatieven. De eersten 
gaan uit van het idee dat het karakter en het gedrag 
van het individu wordt bepaald door de socio-econo-
mische omgeving en dat de overheid door die te ver-
beteren de misdaad kan doen afnemen. De anderen 
zijn van mening dat crimineel gedrag voorkomt uit 
de mens zelf en dat de overheid daar niet veel meer 
aan kan doen dan hem afschrikken en als dat niet 
lukt hem arresteren, veroordelen en gevangenzetten 



of executeren. Hij analyseert daarop de oplossingen 
die er door de verschillende kandidaten voor het mis-] daadprobleern gegeven werden, hoe die oplossingen 
van invloed zijn geweest op de politieke praktijk en 
wat de implicaties ervan zijn of zijn geweest voor het 
op de grondwet gebaseerde democratische regerings-
systeem van Amerika. 
Met literatuu lropgave. 

29 
Frenkel, F. Historisch onderzoek en maatschappelijke 
relevantie. Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., 
mei/aug. 1978, blz. 203-211 (N.). 

Het in mei 1977 gehouden congres van strafrechts-
pleginghistorici is aanleiding geweest voor een her-
nieuwde interesse in bronnenonderzoek t.a.v. de ge-
schiedenis van de strafrechtspleging. De auteur is van 
mening dat twee begrippen nl. `keeping the peace 
(pragmatische aanpak van conflicten) en `administra-
tion of justice' (aanpak van gedragingen op basis van 
een daartoe Vooraf ontwikkelde, expliciete theorie), 
ankerpunt dienen te zijn voor theorievorming m.b.t. 
strafrechtspleging als sociaal mechanisme. Het gaat 
daarbij vooral om de ideologische bovenbouw en de 

75 	daaruit voortvloeiende wetmatigheden en consequen- 
ties. Analyse van deze ideologische bovenbouw is 
onmisbaar om inzicht te verkrijgen in het verschijnsel 
strafrechtspléging, aldus de auteur. Hiermee heeft hij 
tevens het verband gelegd tussen historisch onderzoek 
en de mogelijke directe maatschappelijke relevantie 
ervan. In heti vervolg van het artikel wordt aandacht 
besteed aan de vraag welk uitgangspunt voor histo-
risch onderzOek gerechtvaardigd is; zuiverheidsonder-
zoek (zuiver é wetenschappelijkheid) of het actiemo-
del (waarbij de vraag voorop staat van de min of 
meer directe maatschappelijkerelevantie). Het be-
grippenstelsel dat hieruit voortvloeit ('administration 
of justice' en `keeping the peace'), dat slechts in 
onderlinge afhankelijkheid gedefinieerd kan worden, 
kan als paradigma beschouwd worden bij wetenschap-
pelijk onderzoek. Een vraag is echter of dit paradigma 
niet versluierend op de feitelijke problematiek werkt 
en daardoor 'onderzoek ter waarborging van effectivi-
teit m.b.t. bij de strafrechtspleging ontwikkelde acti-
viteiten fundamenteel belemmert. In het laatste deel 
van het artikel gaat de auteur dieper in op deze pro-
blematiek. 
Met literatuuropgave. 

30 
Fnligrabe, U! Gibt es kriminelle Erbonlagen? Krimi-
nalistik, 32e Ijrg., nr. 7, juli 1978, blz. 294-300 
(B.R.D.). 

Vrijwel met ekerheid heeft men kunnen aantonen 
dat psychologische en sociale factoren van invloed 
zijn bij het ontstaan van crimineel gedrag. De vraag 
of criminaliteit erfelijk is, is tot nu toe echter niet 
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beantwoord en de bewijslast ervan ligt nog steeds bij 
de genetica: de genetische grondbeginselen van de 
criminaliteit hebben geen sluitende bewijzen opge-
leverd. Voor de verklaring van menselijke kenmerken 
moet de genetica ook nu nog hypothesen gebruiken 
en men heeft alleen de beschikking over indirecte 
methodes (het analyseren van het voorkomen van 
criminaliteit in families, bij tweelingen en bij adoptie-
kinderen). De bewijskracht van deze methodes •.vordt 
door methodologische gebreken en door de verschil-
lende interpretatiemogelijkheden beperkt. Zo kan het 
veelvuldiger voorkomen van criminaliteit in bepaalde 
families bijvoorbeeld ook door opvoedingstekorten 
verklaard worden en bij een eeneiige tweeling kan dit 
verklaard worden door de nauwe tussenmenselijke 
betrokkenheid en bij adoptiekinderen bijvoorbeeld 
door de selectiviteit in adoptieprocedures. Aan de 
andere kant wijst het geringe aantal eeneiige twee-
lingen die, ondanks een gelijke erfelijke aanleg maar 
zelden beide crimineel worden, de relatief weinig 
adoptiekinderen die evenals hun 'echte' ouders in het 
oog lopen of het feit dat criminaliteit ook zonder be-
paalde genetische voorwaarden voorkomt, op de 
grote betekenis van omgevingsfactoren bij het ontstaan 
van criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

31 
Hennessy, M., P.J. Richards en R.A. Berk. Broken 
homes and middle class delinquency, Criminology: an 
interdisciplinary journal, 15e jrg., nr. 4, februari 1978, 
blz. 505-528 (U.S.A.). 

De meeste onderzoekers menen dat er een belangrijke 
samenhang bestaat tussen onvolledige gezinnen en 
misdadigheid. Voor het onderzoek van de auteurs 
wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, welke door 
1240 studenten van een middle class high school 
(U.S.A.) waren ingevuld. Allereerst worden methodo-
logische en theoretische problemen welke inherent 
zijn aan een onderzoek naar onvolledige gezinnen, in 
grote lijnen weergegeven. Uit het onderzoek blijkt 
dat een onvolledig gezin niet zo'n grote invloed heeft 
op misdadig gedrag. Er bestaat een grotere verwant-
schap tussen sexe en misdadigheid en tussen de klas 
van de high school en misdadigheid. Onvolledige ge-
zinnen hebben naar de mening van de auteurs geen 
zelfstandige gevolgen betreffende delinquent gedrag. 
Een aannemelijke verklaring voor dit van eerdere 
onderzoeken afwijkend resultaat wordt gezocht in het 
feit dat het een schijnbare relatie is. 
Met literatuuropgave. 

32 
Hezewijk, R. van en G. Bruinsma. Over beslissingen 
in de rechtsgang. Delikt en delinkwent, 8e jrg., nr. 6, 
juni 1978, blz. 374-384 (N.). 
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De probleemstelling waaraan in dit artikel aandacht 
wordt besteed is: welke beslissingen worden in het 
strafrechtelijke systeem genomen, hoe komen de be-
slissingen tot stand en welke factoren beïnvloeden 
deze beslissingen? De schrijvers wijzen op enkele fun-
damentele problemen die bij het thema 'beslissings-
momenten m het strafrechtelijke systeem' aan de orde 
kunnen komen, nl. 1. de methodische problemen; er 
wordt gevraagd naar gegevens over en verklaringen 
voor genombn beslissingen en 2. het daarmee samen-
hangende piobleem van ethisch-politieke aard. Opvat-
tingen over 'hoe het zou moeten zijn' spelen bij het 
laatstgenoemde probleem een belangrijke rol. Dit 
aspect blijft i  echter al te vaak impliciet bij de theore-
tische discuSsie. De auteurs wijzen er op dat dit ele-
ment wel van belang is. Immers normen zijn in de 
praktijk zowel leidraad voor de beslissingen als een 
inspiratiebron voor het onderzoek. De politieke kant 
van de zaak ligt in het besluit zodanige voorwaarden 
te scheppen ,  dat aan deze ethische normen al dan niet 
kan worden, voldaan. In het vervolg van het artikel 
wordt aandacht besteed aan de methodische proble-
men en aan ide juridische beslissingen en de politieke 
besluitvorming, waarbij de drie volgende punten aan 
de orde worden gesteld: 1. hoe vinden de beslissingen 
plaats, waarom op deze of gene wijze, en met welke 
resultaten? 2. is het resultaat, en de wijze van beslis-
sen in overeenstemming met de doeleinden van het 
(straf)recht? en 3. zijn de doeleinden juist, dan wel 
wenselijk? 

33 
Hoefnagels G. P. De paradox van de straf Interme- 
diair, 14e jrg., nr. 23, juni 1978, blz. 1-5 en 11 (N.). 

In dit artikel geeft de auteur aan dat het Nederlandse 
Strafrecht zich in een tamelijk paradoxale positie 
bevindt. Hij wijst hiervoor op de gevoelens en beeld-
vorming bij het grote publiek en de relatie van deze 
gevoelens met het beleid van de overheid. Enerzijds 
wordt om een grotere bescherming van het rechts-
goed gevraagd, anderzijds wordt de bedreiger van dit 
rechtsgoed zodanig tegemoet getreden dat hij voor 
terugkeer in de maatschappij geschikt is. De auteur 
onderscheidt ter verduidelijking van dit dilemma, ver-
schillende niveau's, een middenbouw van actuele 
straffen en 'een onderbouw van individuele en collec-
tieve emoties op moord, verkrachting e.d. Deze ni-
veaus's geven de spanningen aan die kunnen worden 
onderscheiden bij de relatie tussen het strafrecht en 
de samenleving. Deze zgn. 'stufenbau' komt naar de 
mening van de auteur voort uit het proces van be-
schaving en de uitbouw van de staat. Via deze `stufen-
bau' kan volgens de auteur worden herkend dat 
mooie wodrden vaak symptomen van repressie vormen. 
Met literatuuropgave. 
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34 
Hussey, F. A. Parole: villain or victim in the determi-
nate sentencing debate. Crime and delinquency, 24e 
jrg., nr. 1, januari 1978, blz. 81-88 (U.S.A.). 

De kritiek in Amerika op de voorwaardelijke invrij-
heidstelling en daarmee op de gevangenisstraf voor 
onbepaalde tijd neemt voortdurend toe. Veel schrij-
vers spreken zich uit voor gefixeerde gevangenisstraf-
fen, waarbij de voorwaardelijke invrijheidstelling niet 
meer mogelijk is. De schrijver wijst op het gevaar van 
een dergelijke deeloplossing. De voorwaardelijke in-
vrijheidstelling is volgens hem een onderdeel van een 
systeem dat de resocialisatiegedachte tot ideologische 
grondslag heeft. Niet voordat is vastgesteld dat die 
ideologie nog relevant is, kan men naar zijn mening 
gaan praten over een nieuw systeem van straffen. 
Met literatuuropgave. 

35 
Kapsis, R. E. Resident:kl succession and deliquency. A 
test of Shaw and McKay's the9ry of cultural transmis-
sion. Criminology: an interdisciplinary journal, 15e 
jrg., nr. 4, februari 1978, blz. 459-486 (U.S.A). 

De recente, meest invloedrijke interpretatie van de 
misdadigheid in Amerikaanse steden was de theorie 
van culturele overdracht, voor het eerst naar voren 
gebracht door Shaw en McKay. De auteur test in dit 
artikel drie gevolgtrekkingen van deze theorie. Onder-
zocht worden drie aan elkaar grenzende zwarte buur-
ten in California. In overeenstemming met Shaw en 
McKay wordt gevonden dat misdaad vaker voorkomt 
in buurten waar de bevolking qua ras verandert dan in 
buurten die op dit punt stabieler zijn. De misdaad is 
echter het laagst in het gebied waar criminele invloe-
den het meest uitgesproken zijn. Dit is in tegenspraak 
met de theorie van Shaw en McKay. Deze afwijking 
wordt verklaard aan de hand van een herformulering 
van Sutherland's theorie van de 'clifferential associa-
tion' door De Fleur en Quinney. Mensen worden mis-
dadigers als zij meer worden blootgesteld aan crimi-
nele normen dan aan anti-criminele normen. Tot slot 
concludeert de auteur dat een meer historisch gegron-
de sociologie nodig is om een dieper inzicht in de ma-
terie te verkrijgen. 
Met literatuuropgave. 

36 
McKinney, F., D. J. Miller, L Beier et al. Self-concept, 
delinquency, and positive peer culture. Criminology: 
an interdisciplinary journal, 15e jrg., nr. 4, februari 
1978, blz. 529-538 (U.S.A.). 

In de literatuur komt vaak naar voren dat delinquen-
ten weinig zelfkennis hebben. Gebruik makend van 
begrippen welke door Bakan zijn gedefinieerd, tonen 
studies aan dat delinquenten geen goede instelling en 
geen goede omgang met anderen hebben. De auteurs 
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onderzoeken met de Jesness vragenlijst voor beoorde-
ling van het aanpassingsvermogen, jeugdige delinquen-
ten van de State of Missouri Training School for Boys. 
Voor deze jongeren blijkt het behandelingsprogramma 
gebaseerd op een positieve groepscultuur een wense-
lijk effect te hebben op de instelling en de omgang met 
anderen. 

37 
Koerin, B. Violent crime: prediction and control. 
Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 1, januari 1978, 
blz. 49-58 (U.S.A.). 

De schrijfster behandelt in dit artikel de twee metho-
den die gebruikt worden bij het voorspellen van ge-
welddadig crimineel gedrag: de statistische en de 
klinische. Volgens haar zijn beiden niet geheel betrouw-
baar, wat zij ondermeer baseert op verschillende onder-
zoeken op dit gebied. Toch wordt er in Amerika bij 
de behandeling van delinquenten veel waarde gehecht 
aan en gebruik gemaakt van beide predictiemethoden. 
Zij wijst op' de gevaren ervan, met name op het onte-
recht ontnemen van burgerlijke rechten aan bepaalde 
personen. Zij is van mening dat een effectieve crimi-
nele politiek er vooral op gericht moet zijn sociale • 
problemen, zoals armoede en ongelijkheid van kansen 
in de maatschappij te bestrijden omdat zij gewelddadig 
gedrag in de hand zouden werken. 
Met literatuuropgave. 

38 
Offord D. 12., M. F. Poushinsky en K. Sullivan. School 
performance, IQ and delinquency. British journal of 
criminology, 18e jrg., nr. 2, april 1978, blz. 110-127. 

Tijdens het i  in dit artikel beschreven onderzoek werden 
gegevens verzameld over 73 jongens die onder toezicht 
waren gesteld en hun familieleden. Dit gebeurde door 
interviews met ouders en via het opvragen van school-, 
prestaties. Er bleken weinig verschillen te bestaan tus-
sen delinquente jongens met of zonder slechte school-
prestaties vel& het delinquente gedrag. Ook werden er 
geen verschillen in schoolprestaties geconstateerd tus-
sen delinquente jongens en hun niet-delinquente broers 
of zusjes. Deze resultaten suggereren dat binnen een 
groep delinquente jongens afkomstig uit arme buurten 
in grote steden, zowel de slechte schoolprestaties als 
delinquent 'gedrag voorkomen uit ongunstige milieu-
invloeden én dat schoolprestaties als zodanig geen 
causale relatie hebben met delinquent gedrag. 
Met literatUuropgave. 

39 
Ondruch, R. Diebstahl aus Kraftfahrzeugen — das 
Massendelikt unserer Zeit. Kriminalistik, 32e jrg., 
nr. 6, juni 1978, blz. 241-248, (B.R.D.). 
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In de rangvolgorde van delikten neemt de diefstal 
uit vrachtwagens een eerste plaats in. Het ophelde-
ringsaandeel ligt de afgelopen tien jaren echter onder 
de twintig procent. Dit is voor de auteur, hoofdcom-
missaris van politie in Kassel, reden genoeg om aan-
dacht te besteden aan deze groep delinquenten, aan 
de eenvoudige en gecompliceerde werkwijzen van de 
'autodieven', aan het te gelde maken van de buit en 
in het bijzonder besteedt hij aandacht aan de bestrij-
dings-, onderzoeks- en nasporingsmethoden en aan de 
preventiemogelijkheden. 

40 
Ooijen, D. van. Rijden onder invloed en nacht-, 
avond- en dagrijders. Delikt en delinkwent, 8e jrg., 
nr. 6, juni 1978, blz. 384-395 (N.). 

Voor het onderzoek heeft de auteur 1081 processen 
verbaal gebruikt, die door het Rotterdamse politie-
corps tussen 1-1-1975 en 1-5-1975 (N = 510) 
alsmede tussen 1-1-1976 en 1-5-1976 (N = 571) 
werden opgemaakt terzake van rijden onder invloed 
van alcohol. I.v.m. de wel- en niet aanrijdingsgevallen 
(de laatste worden hoofdzakelijk gedurende de nach-
telijke uren vastgesteld) wordt in het onderzoek 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende tijdstip-
pen waarop het rijden onder invloed heeft plaatsge-
vonden: van 00.01 tot 06.00 uur: N = 691; van 
06.01 tot 18.00 uur: N = 92 en van 18.01 tot 24.00 
uur: N = 298. De vraag die naar voren komt is: 
vertonen de rijders onder invloed, die binnen de 
hierboven genoemde tijdstippen hun delict plegen 
onderling kenmerkende verschillen of vallen er geen 
verschillen aan te tonen. In het onderzoek heeft de 
auteur de drie onderscheiden groepen vergeleken 
op een aantal persoonsgebonden variabelen (geslacht, 
leeftijd, burgerlijke staat, sociale klasse, woonplaats, 
crimineel verleden) en op een aantal niet-persoons-
gebonden variabelen (bloedalcoholgehalte, aanleiding 
tot alcoholgebruik, alcoholdrinkplaats, dagen van dé 
week, medicijngebruik, door de arts geconstateerde 
intoxicaties). Het blijkt dat er significante verschil-
len bestaan tussen de drie onderscheiden groepen. 
De dagrijder komt in bijna alle opzichten ongunstiger 
naar voren dan de nachtrijder, terwijl de avondrijder 
een tussenpositie inneemt. De dagrijder blijkt op 
alle dagen van de week zijn afwijkend drink- en 
rijgedrag te vertonen. Te/amen met het hoge bloed-
alcoholgehalte, zijn recidive voor alcoholdelicten en 
de hoge score voor medicijngebruik zou het erop 
kunnen wijzen dat de dagrijder in ernstige mate als 
een probleemdrinker dient te worden aangemerkte 
tif die, in het belang van de verkeersveiligheid veel 
aandacht zal moeten krijgen van de-zijde-va de 
politieAls.4an---(18-zijcle van de rechterlijke macht. 
Met literatuuropgave. 

41 
Plewig, H. J. Behandlung oder Freiheit Hintergrunde 



von `CommUnity Treatment'-Programmen und deren 
Bedeutung fdr die Betroffenen. Kriminologisches 
Journal, 10e jrg. nr . 2, 1978, blz. 118-133 (B.R.D.). 

Doel, metháe en functie van strafvoltrekking staan 
de laatste ja iren in een hernieuwde kritische belang-
stelling. Nadst de discussie over sociaal-therapeutische 
en reformatorische mogelijkheden binnen de, sinds 
januari 1977 van kracht zijnde strafvoltrekkingswet 
in de Bondsrepubliek Duitsland, is er een levendige 
discussie gaande over de zgn. `community treatment', 
het gemeenschappelijke begrip voor behandeling in 
vrijheid. In dit artikel stelt de schrijver zich kritisch 
op t.a.v. deze nieuwe idee en hij vraagt zich af of 
d.m.v. het afschaffen van alle gevangenissen en 
psychiatrische inrichtingen inderdaad een maatschap- 
pelijke reintegratie te verwachten valt of dat er achter 
nieuwe programma's en etiketten misschien toch 
sprake is van oude onderdrukkingsmethoden. Of deze 
idee feitelijk een radicale verandering met zich mee-
brengt blijft onbeantwoord zolang hiernaar nog niet 
een kritischt  wetenschappelijk onderzoek heeft 
plaatsgevonden, waaraan alle betrokken disciplines 
(sociale pedagogiek, psychiatrie, geneeskunde, 
psychologie etc.) een eigen bijdrage moeten leveren. 

81 	Enkele belángrijke vragen die de schrijver zich stelt 
zijn: welk nut heeft deze verandering voor de betrok-
kenen zelf, is deze verandering een werkelijke ver-
betering of berust het alleen op uiterlijke schijn, spe-
len er politiek-economische belangen een rol. De 
schrijver acht het van het grootste belang dat de 
kritiek op de `community treatment' daar moet 
beginnen waar met een tot mode geworden begrip 
oude verhoudingen toch in stand kunnen worden 
gehouden. 
Met literattiuropgave. 

42 
Roesch, R. poes adult diversion work? 
Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 1, januari 1978, 
blz. 72-801(U.S.A.). 

1 
De laatste tien jaar wordt er in de Verenigde Staten 
veel gewerkt met zogenaamde `diversion programs'. 
Deze zijn bedoeld als alternatief voor de traditionele 
strafrechtspraak. De gang van zaken is daarbij als 
volgt: de vérvolging wordt opgeschort; als de deel-
nemer aan het programma aan de gestelde voorwaar-
den heeft voldaan komt er geen strafproces en geen 
strafblad. Aan dergelijke programma's worden miljoe-
nen dollars besteed, terwijl er volgens de schrijver nog 
geen diepgaand onderzoek is gedaan naar de effecti-
viteit ervan Hij wijst op de gebrekkige methoden 
die gebruikt zijn in het bestaande onderzoek over 
dit onderwérp, waardoor aan de daarin getrokken 
conclusies weinig waarde kan worden gehecht. Juist 
met het oog op de enorme kosten dringt hij aan op 
onderzoek'van hoog methodologisch niveau, zodat 
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de werkelijke waarde van de programma's kan worden 
vastgesteld. 
Met literatuuropgave. 

43 
Rolinski K. Zur Hypothese unterschiedlicher Aus-
wirkung von Verst&kungsbedingungen bei Straf-
fdligen und Nicht-Straffiilligen im Lernexperiment. 
Monatsschrift tbr Kritninologie und Strafrechtsreform 
61e jrg., nr. 3, mei 1978, blz. 139-148. (B.R.D.). 

Vele pogingen persoonlijkheidskenmerken en sociale 
faktoren te vinden die criminaliteit kunnen verkla-
ren zijn ondernomen en hebben weinig opgeleverd. 
Eén van de richtingen die vervolgens is ingeslagen 
is die waarbij een causale relatie tussen (een gedrag-) 
en leerprestatie enerzijds en criminaliteit anderzijds 
wordt verondersteld. In een 2 x 2 x 2 variantie-ana-
lytisch model werd in dit onderzoek nagegaan of 
gedetineerden qua leergedrag en — prestatie verschil-
len van dienstplichtigen. Aan het onderzoek namen 
226 volgens toeval gekozen gedetineerden en 186 
dienstplichtigen deel. Onafhankelijke variabelen 
waren resultaten van conditioneringsproeven. Aflian-
kelijke variabelen waren neuroticisme, extraversie, 
intelligentie en strafmaat. De nul-hypothese, geen 
verschil, kon niet verworpen worden. Op enkele 
verschillen die wel gevonden werden, wordt nader 
ingegaan. 
Met literatuuropgave. 

44 
Rnther, W. Selektion und Zuschreibung im Strafvoll-
zug Zur Praxis der Auswahlanstalten im Vollzug des 
Landes Nordrhein-Westfalen (NR W). 
Kriminologisch Journal, 10e jrg. nr . 2, 1978, 
blz. 107-118 (B.R.D.). 

Selectie- en stigmatiseringsprocessen blijken ook 
tijdens de strafvoltrekking nog hun invloed te doen 
gelden. In dit artikel worden deze processen beschre-
ven door gebruikmaking van voorbeelden uit het 
speciale diagnostiserings en selectieinstituut in 
Noordrijnland-Westfalen. Aan de hand van een 
pilotstudie met 83 proefpersonen, worden de 
beslissende faktoren die bij deze processen een rol 
spelen geanalyseerd. Eveneens worden de stigmatise-
rende effekten en de sociale selectieechanismen, 
die deze processen met zich meebrélrgen, gekriti-
seerd. N.a.v. het onderzoek postuleert de schrijver 
de stelling dat selectie niet uitsluitend plaatsvindt 
op grond van 'behandelingsbehoefte', maar dat tevens 
de selectiemacht een doorslaggevende rol speelt. 
Voor de ondersteuning van deze selectiethese is 
echter verder onderzoek op een bredere empirische 
basis noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 
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Schuyt, C.J.M. Veroordeeld tot criminaliteit? 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 21, mei 1978, 
blz. 389-399. 

In dit artikel reageert de auteur op de onderzoeks-
plannen van prof. dr. W. Buikhuisen. Deze heeft 
bekend genaakt, dat hij door middel van een 
bio-sociaal pnderzoek meer zicht probeert te krijgen 
op de oorzaken van de criminaliteit. In zijn reactie 
maakt de auteur een onderscheid tussen de weten-
schappelijke waarde van het voorgenomen onder-
zoek en de ethische implicaties ervan. In het eerste 
deel van zijn reactie plaats de auteur vraagtekens 
bij het voorgenomen gebruik van gegevens uit het 
ene wetenschappelijke domein in het andere. De 
auteur conqludeert dat men ook met dit onderzoek 
in een kringetje blijft ronddraaien. Sociale factoren 
geven geen beslissende verklaring voor criminaliteit 
en biologische of psychofysiologische factoren al 
evenmin. In het tweede deel van zijn kritiek stelt 
de auteur vast, dat het verkrijgen van de gegevens, 
zowel als de toepassing van de resultaten, op 
ethische problemen stuit. Tenslotte gaat hij nog in 
op de onbedoelde effecten van het bio-sociaal 
criminologisch onderzoek. De effecten van de grote 
publiciteit rondom dit type onderzoek zullen naar 
zijn mening vooral de groep treffen, die wel de 
geconstateerde eigenschappen bezit, maar niet 
delinqueert ■ en de groep die wel delinqueert, maar 
niet de eigenschappen bezit. 
Met literatuuropgave. 

46 
Sharpe, J.A. Was er een `criminal class' in het vroeg-
moderne Europa? Enig Engels materiaal. 
Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., mei/aug. 1978, 
blz. 211-223 (N.). 

Zowel de stedelijke crimineel als de zwerver zijn 
. vertrouwde figuren voor de historicus van het vroeg-
moderne Engeland en de bronnen die tot nu toe het 
meest zijn benut om hen te bestuderen, de 
schelmenliteratuur, zijn al lang welbekend. Veel 
minder is bekend het onderwerp van dit artikel, de 
misdadiger pp het platteland. De schrijver ontleent 
zijn argumenten aan onderzoek in een Engels graaf-
schap: Essex. Uit officiële klachten die te vinden 
zijn tussen de stukken van quarter sessions heeft de 
auteur de algemene levenswijze van de plattelands-
misdadiger opgemaakt en hij typeert deze als de 
'wanordelijke leegloper', waarvan de meest gewone 
strikt criminele activiteit de kleine diefstal was, die 
echter dooi de gemeenschappen tot op een zeker 
niveau getolereerd werd, hetgeen ten dele voortkwam 
uit afwijkende opvattingen omtrent eigendom. Het 
stelen van hout en graan en het strOpen, de zgn. 
'overlevingScriminaliteit' werd op grote schaal toege-
past door de arme plattelandsbevolking en werd 



eveneens zelden vervolgd. Waar de regeerders van 
Engeland wel greep op probeerden te krijgen was 
de dronkenschap en het sexueel buiten de paden 
treden. Op grond van boven genoemde bevindingen 
komt de auteur tot de conclusie dat er weinig armen 
waren die niet eenmaal een misdrijf, m.n. stropen 
of een kleine diefstal, pleegden. Hoewel het volgens 
de auteur niet gerechtvaardigd is te spreken van een 
'criminal class' in het vroeg-moderne Engeland, 
komt hij wel tot de slotsom dat vele leden van de 
'armen' geneigd waren tot bepaalde vormen van 
delinquentie. Waarom er door de 17e eeuwse engelse 
regeerders vrij weinig aandacht hieraan besteed werd 
is niet duidelijk. Misschien, zo eindigt het artikel, is 
de excessieve bezorgdheid over misdaad — zoals 
die in de huidige westerse staten geuit wordt — een 
soort luxe, die men zich pas veroorloofd als andere, 
meer dramatische episodes in de geschiedenis van 
een samenleving achter de rug zijn. 
Met literatuuropgave. 

47 
Spierenburg, P. Geweld, repressie en schaamte: 
enige historische gegevens. 

84 	Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., mei/aug. 1978, 
blz. 133-139 (N.). 

Een hedendaagse discussie over criminaliteit komt, 
bijna onvermijdelijk uit op het probleem van de 
feitelijke of gewenste reactie op die criminaliteit. 
Het gaat de schrijver, in verband hiermee, niet om de 
effektiviteit van strafoplegging, maar om de gevoe-
lens van mensen er tegenover. In de discussie over 
het strafsysteem (harde of zachte straf methoden) is 
het tevens van belang dat men zich realiseert dat de 
aan het straffen inherente schaamte ook historisch. 
bepaald is. De mate waarin onbehagen in de wijze 
van repressie van criminaliteit een rol speelt, is mede 
een functie van het ontwikkelingsniveau van een 
samenleving, aldus de schrijver. Hij geeft een verschui-
ving aan in de gevoeligheden inzake geweld in de 
periode van ca. 1770—ca. 1850 en wil hiermee 
benadrukken dat deze verschuivingen een onderdeel 
vormen van de meer omvattende ontwikkelingen 
in de typen van beheersing door mensen over hun 
affecten en impulsen. Ter illustratie hiervan geeft de 
schrijver een kort verslag van een case-study over 
de periode 1650-1750 in Amsterdam (3000 vonnis-
sen en een steekproef uit 30.000 overige zaken). In 
die tijd onderscheidde men tussen niet-openbaar 
voltrokken en openbare straffen. Laatstgenoemde 
halmede een onterende functie. Het blijkt dat het 
aandeel der gewelddadige straffen in deze periode 
toeneemt en dat toch het beeld van openbare 
bestraffingen anders is date tijden ervoor. De 
auteur schrijft deze veran ering toe aan de aanwezig-
heid van een zeker niveau van schaamte om te 
straffen rond 1700. 
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48 
Steinert, H. en H. Treiber. Versuch die These von der 
strafrechtlich len Ausrottingspolitik im Spatmittelalter 
'auszurotten'. 
Eine Kritik an Rusche/Kirchheimer und dem Dkono-
mismus in dei-  Theorie der Strafentwicklung. 
Kriminologiséhes Journal, 10e jrg. nr . 2, 1978, 
blz. 81-107 (B.R.D.). 

Binnen crimipologische discussies bestaat de laatste 
tijd toenemende belangstelling voor het in 1939 
verschenen werk van Rusche en Kirchheimer over: 
sociale struldnur en strafvoltrekking. M.n. de daarin 
nader uitgewerkte these over de direkte economische 
beïnvloeding van het strafrecht krijgt veel aandacht. 
Eveneens in juridische en politieke kringen heeft men 
voor deze these belangstelling, voorzover het gaat om 
de direkte máatschappelijke uitwerkingen als gevolg 
van veranderingen binnen het strafrecht. Tot nu toe 
ontbreekt echter afdoende bewijsmateriaal ter onder-
steuning van bovengenoemde these. In dit artikel 
stellen de schrijvers de these ter diskussie aan de hand 
van twee kriiekpunten, nl. 1. het ontbreken van 
een politieke dimensie; de over het algemeen inge-
wikkelde verhouding tussen ekonomie en politiek, 
2. het constateren van feitelijke historische onjuist-
heden. Aan de hand van een voorbeeld uit Rusche/- 
Kirchheimerj het wijdverspreide gebruik van lichame-
lijke straffen in de late middeleeuwen, worden beide 
kritiekpunten geconcretiseerd. 
Met literatuuropgave. 

49 
Walker, S. Reexamining the president's crime 
commission. 
Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 1, januari 1978, 
blz. 1-12 (DSA). 

In 1967 werd door de presidentiële commissie voor 1 wetshandhaivng en rechtstoepassing een rapport uitge- 
geven dat handelde over de stand van zaken bij de 
strafrechtspleging in Amerika en dat nog steeds geldt 
als de belangrijkste verwijzingsbron en bovendien 
op vele universiteiten als handboek gebruikt wordt. 
De schrijver 'meent dat dit rapport in de afgelopen tien 
jaar is achtethaald, en dat het niet langer de laatste 
ontwikkelingen met betrekking tot de misdaad en de 
publieke opinie over strafrecht en strafrechtspleging 
adequaat weergeeft. Als oorzaak daarvan noemt hij 
enkele belangrijke veranderingen die er op dit gebied 
juist de laatste tijd hebben plaatsgevonden. In de 
eerste plaats, is er sprake van een duidelijke toename 
van de geweldscriminaliteit in Amerika, die het geloof • 
in sociale maatregelen als middel om de misdaad 
terug te dringen heeft doen afnemen, terwijl het 
rapport daar juist van uit gaat. Een tweede verandering 
ligt op het gebied van de politie: de enorme opkomst 
daarbinnen van de vakbond en de stroom van 
wetenschappelijk onderzoek, waardoor er nu veel 
meer inzicht bestaat in het functioneren van het 
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politieapparaat dan in 1967. Een derde punt waarin 
de huidige situatie verschilt van die van 1967 is het 
verlies van vertrouwen in de resocialisatiegedachte en 
daarmee samenhangend in de aanpak van de rechtban- 
ken en de gevangenissen. Dit werd veroorzaakt door de 
gevangenisopstand in Attica en de voortdurende 
toename van de geweldscriminaliteit. Als laatste 
belangrijke verandering noemt de schrijver de enorme 
uitbreiding van het institutionele apparaat dat zich 
met het misdaad probleem bezighoudt, waardoor er 
een toenemende bewustwording is van het feit dat 
het strafrechtssysteem inderdaad een systeem is en 
niet een verzameling van afzonderlijke instituten. 
Tenslotte wijst hij op het geringe optimisme in 
Amerika nu over de mogelijkheden de misdaad te 
doen afnemen in tegenstelling tot de tijd waarin het 
rapport werd geschreven. 
Met literatuuropgave. 

50 
West, W.G. The short term careers of serious thieves. 
Canadian journal of criminology, 20e jrg., nr. 2, 
april 1978, blz. 169-190 (Can.). 

In dit artikel doet de schrijver, door middel van 
participerende waarneming die langer dan een jaar 
duurde en door middel van interviews met veertig 
dieven met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar, 
een onderzoek naar de wijze waarop de carrière 
verloopt van dieven die noch tot de werkelijke 
beroepsmisdadigers noch tot de amateurs gerekend 
kunnen worden. Hij noemt negen kenmerken die 
zij vertoonden, waaronder het feit dat zij door zich-
zelf en door de politie als dieven werden beschouwd, 
het bedrag aan geld dat zij door diefstal hadden 
verkregen en de handigheid die zij bij hun daden 
aan de dag legden. Vervolgens gaat hij in op hun 
achtergrond: allen waren zij afkomstig uit een 
dichtbevolkte arbeiderswijk in Toronto, met grote 
gezinnen en veel werkeloosheid. Zelf hadden zij 
weinig scholing gehad en waren zij voortdurend 
werkeloos. Na te hebben aangegeven hoe zij aan 
hun dievenloopbaan begonnen, voornamelijk omdat 
hun omgeving goede kansen bood om te worden 
gerecruteerd en opgeleid, komt hij op de redenen 
waarom de meesten er na enige jaren weer mee 
ophielden. Deze blijken vooral te liggen in verande-
ringen in hun situatie, zoals het achter de rug 
hebben van meerdere arrestaties en daarop volgende 
gevangenisstraffen die steeds langer worden, het krij-
gen van behoorlijk werk en het beginnen met het 
gezin. Hij concludeert dan ook dat psychologische 
verklaringen van deze misdrijven niet opgaan, maar 
dat de sociale situatie van doorslaggevende 
betekenis is. 
Met literatuuropgave. 
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Reclassering 

51 
Bakker, L J.,, B. A. Morris en L. M. Janus. Hidden 
victims of crime. 
Social work, 23c jrg., nr. 2, maart 1978, blz. 143- 
148 (U.S.A.),I 

Echtgenoten en kinderen van gevangenen worden 
geconfronteerd met problemen welke direct verband 
houden met het feit dat een lid van het gezin in de 
gevangenis zit. Gezinnen van gevangenen zijn de 
verborgen slaChtoffers van een misdaad. In dit 
artikel worden alleen de problemen van vrouwen en 
kinderen van mannelijke gedetineerden behandeld. 
Uit gesprekkén met zeven vrouwen kwam naar voren 
dat de slechté financiële situatie en de huisvesting 
de voornaamste problemen zijn. Daarnaast zijn er 
vaak huwelidnoeilijklieden en problemen rond het 
bezoek. De auteurs zijn van mening dat men het 
bezoek aan en de correspondentie met de gevangenen 
moet vergemakkelijken. Ter verbetering van de 
slechte hulpverlening adviseren zij de particuliere 
instellingen te steunen, daar deze meer flexibel 
kunnen zijn en meer in kunnen spelen op de behoef-
ten van de cliënten dan staatsinstellingen. De dienst-
verlening door gespecialiseerde instellingen zou behal-
ve voor de betrokken gezinnen, ook van nut kunnen 
zijn voor de samenleving in zijn geheel. 
Met literatuuropgave. 

52 
Holden F. The Court Experience: Prisoners' Views 
Probation jotirnal, 15e jrg., nr. 2, juni 1978, blz. 
45-50. (G.B0 

Veel gedetinéerden zijn weinig tevreden over de wijze 
waarop zij vóór en tijdens de rechtzitting zijn behan-
deld. Deze indruk opgedaan tijdens het werk van 
de auteur als probation officer in H.M. Prison, 
Kirkham, wordt bevestigd door de resultaten van 
een enquête Onder 60 gedetineerden. Enkele van de 
resultaten vari de enquête zijn: ruim 2/3 heeft het 
opgemaakte voorlichtingsrapport niet kunnen lezen 
vel& of tijdens de zitting. Bijna iedereen is echter, 
nadat ze het gelezen hebben tevreden. Bijna de helft 
van de ondervraagden is niet tevreden over de juridi-
sche bijstand. In een conclusie doet de auteur enkele 
aanbevelingen en onderdrukt de neigingen de gesigna-
leerde tekortkomingen te rechtvaardigen. 

Gevangeniswezen 

53 
Richards, B. The experience of long-term imprison-
ment. 
British journal of criminology, 18e jrg., nr. 2, april 
1978, blz. 162-169. 
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Een groep van 11 zeer langgestraften met tenminste 
8 jaar detentie achter de rug werd vergeleken met 
een op leeftijd, straf en delict gematchte groep 
gedetineerden die minder dan 18 maanden geleden 
waren veroordeeld. De twee groepen gedetineerden 
werd gevraagd aan te geven in welke mate en met 
welke frequentie zij werden geconfronteerd met 20 
problemen uiteenlopend van 'verveling' tot 'het ver-
liezen van zelfvertrouwen'. Er bleek een grote mate 
van overeenstemming tussen de groepen te bestaan. 
Dit doet vermoeden dat een lange gevangenisstraf 
niet noodzakelijkerwijs van invloed is op de wijze 
waarop een langgestrafte zijn problemen ervaart. 

54 
Roloff, G. en C. Balzer-Ickert. Erstes Mnsteraner 
Ehe- und Familienseminar für Strafgefangene — ein 
Bericht. Monatsschrift fr Kriminologie und Straf. 
rechtsreform. 61e jrg., nr. 3, mei 1978, blz. 149-159. 

In dit artikel wordt een tweetal bijeenkomsten 
besproken voor resp. 9 en 4 dagen waaraan 15 gede-
tineerden en de vrouwen en kinderen van deze gede-
tineerden deelnamen. Het doel van deze bijeenkom-
sten was de gezinsrelaties te stabiliseren en hulp te 
bieden bij problemen en conflicten. De begeleiding 
bestond uit in totaal 16 personen ((sociaal) pedago-
gen, therapeuten en een socioloog). Het dagprogram-
ma bestond uit groepsgesprekken, (twee groepen vol-
wassenen) uitstapjes en vrije tijd. De deelnemers vul-
den drie vragenlijsten in. Mede op basis van de ant-
woorden schetsen de auteurs de gang van zaken bij 
de twee bijeenkomsten, stellen wijzigingen in de 
programmering voor en doen enkele suggesties voor 
nader onderzoek. 

55 
Romme, M.A.J., F. van Ree, H.J. van Aalderen, et al. 
Hongerstaking. Een casuiStische mededeling. 
Medisch contact, 33e jrg., nr. 26, 1978, blz. 793-800 
(N.). 

In dit artikel besteden de auteurs aandacht aan de 
44 dagen durende hongerstaking van drie Duitse gede-
tineerden (febr. 1978) en de bijzondere problemen 
die zich bij de begeleiding voordeden. Een belangrijke 
vraag is of de gedetineerden recht hebben op een 
eigen artsenkeus wanneer zij de gevangenisarts niet in 
vertrouwen willen nemen en wat daarbij de houding 
kan zijn van de instellingsarts. De auteurs zijn van 
mening dat, in geval van een dergelijke situatie waarin 
de partijen tegengestelde belangen hebben — hetgeen 
praktisch altijd het geval is bij hongerstaking van 
langere duur, het verstandig is dat de instellingsarts 
niet zelf de behandeling op zich neemt, omdat de 
inhoud van het probleem hem in een positie brengt 
waarin hij zich niet kan onttrekken aan een keuze in 
tegenstrijdige belangen. Het lijkt de auteurs daarom 
van belang dat er een uitgesproken standpuntbepaling 



komt over de vraag of gedetineerden recht hebben op 
eigen artsenkeus en dat de instellingsartsen zich ont-
houden van behandeling wanneer de patiënt aangeeft 
hen niet in vertrouwen te willen nemen. Voorts zijn 
zij van mening dat het zinvol is om de conflictsituatie 
zelf als uitgangspunt te nemen bij de begeleiding. Wan-
neer men dé discussie 'al of niet met dwang voeden' 
als uitgangspunt neemt dan ontkent men het conflict-
karakter of wel discrimineert men een van de partijen. 
Het is de auteurs gebleken dat in een dergelijke 
conflictsituatie het uiteindelijk nooit mogelijk is 
veiligheidsargumenten en menselijkheidsargumenten 
tegen elkaati af te wegen om zo tot een compromis 
te komen, Maar dat alleen prioriteit geven aan mense-
lijke argumenten tot een oplossing van het probleem 
leidt en dat dat een politieke en geen ambtelijke be-
slissing mot zijn. De begeleidende arts zal tevens 
moeten deelnemen aan onderhandelingen tussen par-
tijen en eenl dergelijke zaak, waarbij in dit geval sprake 
is geweest v lan onmenselijke isolerende hechtenisom-
standigheden, moet zeker niet te licht opgevat wor-
den. 	J 

89 	Sapsford, R.J. Life-sentence prisoners: Psychological 
changes durmg sentence. 
British journal of criminology, 18e jrg., nr. 2, april 
1978, blz. 128-145. 

Onderzoek Ivan onder meer Wing (1961) bij psychia-
trische patiënten doet vermoeden dat personen die 
lange tijd in een gevangenis doorbrengen gaandeweg 
belangstelling voor de buitenwereld verliezen. Door 
middel van I,persoonlijkheidstests, interviews en 
feitelijke gegevens zoals het aantal verstuurde en 
ontvangen brieven, werd in dit onderzoek bij drie 
groepen gedetineerden nagegaan welke veranderingen 
er optreden in de loop van een lange gevangenisstraf. 
In totaal Werden 60 gedetineerden in het onderzoek 
betrokken: 26 werden bij binnenkomst geihterviewd: 
24 na circa 6 jaar en 10 na circa 14 jaar detentie. 
Enkele van de resultaten zijn: in tegenstelling tot de 
verwachtingen verliezen zeer lang gestrafte gedetineer-
den hun belangstelling voor de buitenwereld niet. Ook 
worden zijmiet meer apatisch. Wel verandert het tijds-
perspectief: de gerichtheid op het verleden neemt toe. 
Ook neemt de introversie toe: men verliest interesse in 
onder meer sociale activiteiten. Het aantal contacten 
met de buitenwereld via brieven en bezoek neemt af. 
Met literatuuropgave. 

Politie 	I! 

56 

57 
Elliott, J. F. Crime control teams: an alternative to 
the converitional operational procedure of investiga-
ting crimes. 
Journal of, criminal justice, 6e jrg., nr. 1, voorjaar 
1978, blz.I 11-23 (USA). 
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In 1968 werden in een wijk van New York de crime 
control teams (CCT) operationeel. Het kenmerk van 
deze teams is, dat het lid van het team alleen de ver-
antwoordelijkheid draagt voor zijn onderzoek. Dit is 
nieuw, omdat gewoonlijk de verantwoordelijkheid bij 
het opsporingsonderzoek gedragen wordt door de 
politieman en zijn chef tezamen. 
De filosofie die hier achter zit verschilt fundamenteel 
van de traditionele benadering van de opsporing van 
criminelen. In dit artikel wordt de doelmatigheid 
van deze aanpak bij de politie vergeleken met de tra-
ditionele aanpak. 
Bij een vergelijking van het ophelderingspercentage 
blijkt dat de nieuwe organisatievorm tot aanmerkelijk 
meer opsporingsresultaten leidt. 

58 
Nordholt, E.E. en M.A. Straver, Controle over de 
politie. Zoeken naar nieuwe structuren of naar andere 
manieren van gezamenlijk functioneren. 
Het tijdschrift voor de politie, 40e jrg., nr. 5, mei 
1978, blz. 253-267. 

De schrijvers van dit artikel zijn medeauteurs van het 
rapport 'Politie in verandering', waaraan reeds enige 
beschouwingen werden gewijd. In een inleiding geven 
zij een korte beschouwing op artikelen van Van 
Outrive en Abspoel, in het Tijdschrift voor de Politie. 
Hierna gaan zij in op het politievraagstuk en benadruk-
ken hierbij dat dit vraagstuk in een brede context 
gezien dient te worden. Vervolgens geven ze aan wat 
zij verstaan onder 'controle over de politie' en weiden 
daar verder over uit. Zij tonen aan dat de wettelijke 
taakaanduiding van de politie uiterst vaag is en behan-
delen in dit verband de controlefilosofie. Zij komen 
dan tot de conclusie dat er slechts formeel een slui-
tend stelsel van controle bestaat. Nadat zij aangegeven 
hebben dat er een discrepantie bestaat tussen de 
regels en de realiteit, laten zij thema's als de functie 
van de politie, de rolverdeling tussen de politie en 
bevoegd gezag de revue passeren. De auteurs zijn van 
mening dat de politie een andere organisatorische op-
zet moet krijgen. Dit zal samenhangen met de vraag 
of de politie zal gaan functioneren vanuit andere op-
vattingen over de maatschappelijke bijdrage, die zij de 
maatschappij te leveren heeft. Tenslotte geven zij 
aan hoe de verhouding tussen justitie en politie, tussen 
gemeentebestuur en politie zich zou kunnen ontwik-
kelen en hoe de gezamenlijke beleidsvorming gestalte 
zou kunnen krijgen. 
Met literatuuropgave. 

59 
Krger, R. Der Polizeibeamte vor Gericht. 
Kriminalistik, 32e jrg., nr. 7, 1978, blz. 289-294 
(B.R.D.). 

Naast de opheldering van strafbare feiten is ook het 
voorkomen van gevaren een wettelijke opdracht voor 
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de politie. Dit vereist bepaalde eigen wetmatigheden 
en deze dragen ertoe bij dat de politiebeambte als 
getuige voor' het gerecht bijzondere moeilijkheden 
ontmoet. Dé schrijver laat dit zien aan de hand van 
meerdere geVallen van massadelinquentie, die naast 
het opsporingsonderzoek tevens de opdracht inhou-
den van het ,ioorkomen van gevaar. Hiernaast ge-
bruikt de auteur als illustratie het monsterproces en 
het proces rnet agressieve verdedigingsstrategie. Voorts 
wordt geween op de procesrechtelijk toegestane hulp 
om te voorklomen dat de daargelegen moeilijkheden 
ten nadele Werken voor de bewijsvoering ter terecht-
zitting. 	1  

60 
Rusinko, WT. , K.W. Johnson en C.A. Hornung. The 
importance of police contact in the formulation of 
youth's attitudes toward police. 
Journal of criminal justice, 6e jrg., nr. 1, voorjaar 
1978, blz. 53-67 (USA). 

In het onderzoek waarvan het artikel verslag doet 
stond de vraag centraal hoe verschillende contacten 
tussen de adolescent en de politie een verschillende 
houding tegenover deze autoriteit tot gevolg hadden. 
Bij dit onderzoek bleek, dat niet voor iedereen een 
positieve ervaring met de politie tot een welwillende 
houding tegenover deze leidde. De positieve ervaring 
had vooral bij jongeren met eerdere negatieve ervarin-
gen een effect op hun houding, terwijl de negatieve 
ervaringen voornamelijk bij blanken die nauwelijks in 
contact met de politie waren geweest tot een negatieve 
houding aanleiding gaven. Ook jongeren die nog niet 
eerder een positief contact met de politie hadden, 
bleken kwetsbaar voor zo'n negatieve ervaring. 
Dit soort gegevens moeten volgens de auteur worden 
gehanteerd in de opleiding van politiefunctionarissen 
ter verbetering van de communicatie met de bevolking. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

61 
Foucault, M. About the concept of the Dangerous 
individual'in 19th-century legal psychiatry. 
International journal of law and psychiatry, le jrg., 
nr. 1, februari 1978, blz. 1-18. 

Aan de hard van een voorbeeld laat de auteur in dit 
artikel zien', dat men in een juridisch proces van de ver-
dachte verWacht dat hij zichzelf verklaart, excuseert 
en verdedigt. 
Zo'n proceS kan niet echt gevoerd worden, als de ver-
dachte niet in staat is om zich echt te verdedigen bij-
voorbeeld in geval van een psychiatrische patiënt. Een 
misdaad wördt tegenwoordig volgens de auteur nog 
slechts bezien vanuit haar functie de dader tot mis-
dadiger te bestempelen. Hij onderscheidt hierbij twee 

■ 
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fasen van wat hij noemt de psychiatrisering van het 
criminele gevaar. Aanvankelijk werd de psychiatrie 
bij de verklaring van misdadig gedrag ingevoerd, als dit 
ook in een civiele rechtshandeling vanzelfsprekend was 
geweest. Vervolgens had een zuivere toepassing nog de 
beperking dat in zeer ernstige gevallen men niet snel 
een psychiatrische verklaring zocht. Met een uitge-
breide historische analyse laat de auteur vervolgens de 
verschillen in de relatie tussen recht en psychiatrie 
zien. Tot slot merkt hij op dat het duidelijk moet zijn 
dat de rechter de verdachte moet nemen zoals hij is 
en dat dit kan betekenen dat een proces onmogelijk is. 

62 
Dershowitz, A. The role of psychiatry in the senten-
cing process. 
International journal of law and psychiatry, le jrg., 
nr. 1, februari 1978, blz. 63-77. 

De invloed van de psychiatrie op de rechtspraak heeft 
volgens de auteur altijd ten nauwste samengehangen met 
de discretie van de rechter en zijn adviseurs. In tijden 
dat de rechter gewoon was zonder veel persoonsge-
richte overwegingen recht te spreken, had de psychia-
trie op de rechtspraak als geheel weinig invloed. De 
geschiedenis laat zien dat de tijden wat dat betreft 
nogal veranderen. Het blijft volgens de auteur dan 
ook onzeker welke invloed de psychiatrie in de toe-
komst zal hebben in de VS. Naar zijn mening is een 
afname van deze invloed te constateren. Een reden om 
eens diep na te denken en ons te bezinnen op de 
relatie tussen recht en psychiatrie aldus de auteur. Zo 
kan men zich volgens hem afvragen of verzachtende 
omstandigheden zoals geestesziekte, armoede en 
provocatie niet veeleer bij het vonnis in overweging 
moeten worden genomen, dan dat zij deel uitmaken 
van de vastgestelde misdaad of alleen in de verdedi-
ging een rol spelen. 
Met literatuuropgave. 

63 
Goudsmit, W. Opmerkingen over psycho-chirurgie. 
Delikt en delinkwent, 8e jrg., nr. 4, april 1978, blz. 
228-238. 

De toenemende belangstelling voor hersenoperaties 
— een toeneming die zowel in de medisch-psychia-
trische vakliteratuur als in de media merkbaar is — 
vormt aanleiding voor de auteur om feiten en pro-
blemen op een rij te zetten ter relativering van de in 
bepaalde landen al te propagandistische publiciteit 
en ter waarschuwing tegen al te snelle manipulatie 
met mensen. 
In een kort historisch overzicht van de hersenchirurgie 
sinds 1936 zowel in Europa als in Rusland en Amerika, 
komt hij tot de conclusie dat veelal te snel tot derge-
lijke ingrepen bijv. bij ernstige agressiviteit en sexuele 
gedragsstoornissen wordt besloten. De recente prak-
tijken in West-Duitsland worden daarbij met name 



genoemd. Over de mogelijkheden die er nu zijn toont 
de auteur zich terughoudend. Hij besluit zijn artikel 
met het expliciet aanduiden van de voorwaarden 
waaraan voldaan moet zijn. Als zodanig gelden: een 
grondig, midti-disciplinair verricht klinisch onderzoek, 
therapeutische begeleidingsmogelijkheid voor en na de 
operatie, de te verwachten baten mogen alleen in de 
'interesse-sfeer' van de patiënt liggen (de vrijwillig-
heid moet derhalve eenduidig vaststaan) en tenslotte 
moeten de feiten van de ingreep en de gevolgen daar-
van tot in details controleerbaar en voor wetenschap-
pelijk onderzoek beschikbaar blijven. 
Met literatuuropgave. 

64 
Kwast, S. vn der. Dwangverpleging en motivatie. 
Delikt en délinkwent, 8e jrg., nr. 5, mei 1978, blz. 
306-313. 

De auteur ij van mening dat een qua tijdsduur onbe-
perkte TBR-stelling niet motiverend is voor de betrok-
ken persoon om een hulpaanbod in de vorm van 
behandeling te aanvaarden. Omdat onderzoek ont-
breekt dat rechtstreeks op dit probleem toegespitst is 
tracht hij via indirecte weg — met behulp van gegevens 
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R. Schwitzgebel — zijn overtuiging te staven. Het 
betreft experimenten waarbij proefpersonen die niet 
intrinsiek g lemotiveerd waren tot het aanvaarden van 
een hulpaanbod, dat toch deden omdat andere facto-
ren in de situatie waarin het aanbod ingebed was eerst 
tot een vertrouwensrelatie tussen hen en therapeuten 
hadden geléid. Het feit dat de TBR-gestelden door 
beperking lian hun vrijheid gedwongen zijn tot contact 
met medewerkers lijkt de auteur een voldoende voor-
waarde om 'de gewenste situatie te doen ontstaan. 
Onbeperktheid van de TBR-maatregel zelf heeft zijns 
inziens geen enkele toegevoegde waarde. 

65 
Laurs, P. Ombudsmannen en onrecht in de psychiatrie. 
Maandbladi geestelijke volksgezondheid, 33e jrg., nr. 4, 
april 1978,blz. 235-250. 

De auteur analyseert in dit artikel de bestaande leem-
tes in de rechtspositie van de psychiatrische patiënten. 
Als één van de voornaamste oorzaken voor de gebre-
ken in deze rechtspositie wijst de auteur de gesloten, 
ontoegankelijke en oncontroleerbare behandeling in 
psychiatrisehe inrichtingen aan. Hij constateert dat 
er van een Voortdurende en nauwgezette controle op 
de inrichtingen door de Inspectie voor de Geestelijke 
Volksgezondheid niet veel terecht komt. Hij geeft een 
overzicht van de voorstellen van de Commissie van 
Wijk en voorziet deze voorstellen van commentaar. 
Hij wijst op de noodzaak van een kwaliteitstoetsing 
en een goed geregeld klachtenrecht voor de patiënt. 
Zo is het naar de mening van de auteur ook van het 
grootste belang dat de patiënten een goede voorlich- 
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ting krijgen wanneer zij de inrichting binnenkomen. 
Nadat hij zijn kritiek op de voorstellen van de Com-
missie van Wijk heeft toegelicht, schetst de auteur 
een perspectief waarbinnen de nodige veranderingen 
zouden moeten worden gezocht. Centraal hierbij 
staat de figuur van de door de Commissie zelf — feite- 
lijk zonder nadere toelichting — voorgestelde ombuds-
man die met een groot pakket ingrijpende bevoegd-
heden dient te worden toegerust om tot actie voor de 
individuele patiënt over te kunnen gaan. 
Met literatuuropgave. 

66 
Walker, N. Dangerous people. 
International journal of law and psychiatry, le jrg., 
nr. 1, februari 1978, blz. 37-49. 

De auteur begint zijn artikel met er op te wijzen, dat 
hij over gevaarlijke mensen spreekt als mensen die 
van gevaarlijk gedrag hebben blijk gegeven, door mede-
mensen persoonlijke schade te berokkenen. Uit het 
feit dat met gevaarlijke mensen ook anderen kunnen 
worden aangeduid blijkt volgens hem de relativiteit 
van het begrip 'gevaarlijk'. 
Na de ethische aspecten van gevaarlijk gedrag in be-
schouwing te hebben genomen, gaat de auteur na 
welke regels acceptabel en werkbaar zijn ter bescher-
ming van het individu. Hij stelt hierbij vast, dat in 
geval er een even effectieve bescherming mogelijk is 
zonder dat aan de dader zijn vrijheid wordt ontnomen 
men voor dit middel moet kiezen. Na te hebben over-
wogen wie zo'n beslissing zou moeten nemen, komt 
hij tot de naar zijn mening moeilijke keuze nl. de vorm , 
van het vonnis. Wie moet het laatste woord hebben? 
Tot slot gaat hij nog nader in op de mogelijke vrij-
heidsbeneming zonder voorafgaande rechtszitting. 
Met literatuuropgave. 

67 
Weisstub, D.N. The theoretical relationship between 
law and psychiatry. 
International journal of law and psychiatry, le jrg., 
nr. 1, februari 1978, blz. 19-35. 

Psycho-analisten, gedragstherapeuten etc. benadruk-
ken voortdurend dat het juridisch systeem de vrije 
ontwikkeling van de mens in de weg staat. Juristen 
zien psychiaters als de vertolkers van een bepaalde 
visie op de mens die geen enkel respect voor het wet-
telijk systeem inhoudt. De auteur is van mening dat 
de theoretische spanning tussen recht en psychiatrie 
van fundamentele aard is en nauwkeurig onderzoek 
verdient. Met een korte historische inleiding laat de 
auteur zien hoe het denken over de persoonlijke en 
onbewuste dimensies van het recht een essentieel 
deel vormt van de oorsprong van de westerse rechts-
theorie en dat het stamt uit de oude Israëlische en 
Griekse culturen. Met aanhaling van verschillende 
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rechtsfilosofische opvattingen laat hij zien dat op deze 
wijze de verhouding wel zo moest worden. 
Tot slot concludeert hij, dat een aantal van de meest 
belangrijke Oplossingen voor menselijke conflicten 
tussen de ps rychiatrie en het recht inliggen. Dit brengt 
een noodzaak tot onderlinge afstemming met zich 
mee. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbesèherming 

68 
Bullington, B., .1. Sprowls, D. Katkin e.a. A critique 
of diversionáry juvenile justice. 
Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 1, januari 1978, 
blz. 59-71 (U.S.A.). 

De laatste jaren wordt in Amerika veel aandacht be-
steed aan de mogelijkheden om delinquente jongeren 
buiten het formele kinderstrafrecht te houden, aange-
zien steeds duidelijker is geworden dat het bestaande 
systeem niet voldoet. Hoewel de schrijvers het met 
dit laatste eens zijn, hebben zij grote bezwaren tegen 
het opstellen van programma's waarin die nieuwe mo-
gelijkheden worden geregeld. In de eerste plaats me-
nen zij dat het tweeslachtig is om te proberen jeugdi-
gen buiten bet strafrecht te houden door daar weer 
nieuwe regels voor op te stellen, waardoor zij toch 
weer binnen een systeem terecht komen. Ten tweede 
is het volgens hen naïef te beweren, zoals de voorstan-
ders van dergelijke programma's doen, dat er daarbij 
geen sprake meerzou zijn van stigmatisering. Ten-
slotte wijzen zij op de mogelijke gevaren van ongelijke 
behandeling en misbruik, wanneer aan de wettelijk 
vastgestelde procedure wordt voorbijgegaan en waar-
door de rechten van het individu ernstig kunnen wor-
den geschaád. 
Met literattiuropgave. 

1 
69 
Cohen, L E. en J. R. Kluegel. Determinants of juve-
nile court dispositions. 
American sociological review, 43e jrg., nr. 2, april 
1978, blz. 1,62-176. 

Met een vergelijking van 2 rechtbanken, die bekend 
staan als onderling nogal verschillend inzake het tege-
moet treden van jeugdige delinquenten hebben de 
auteurs getracht zicht te krijgen op de factoren die 
bij de beoordeling van de jeugdige crimineel een rol 
spelen. 
Door deze factoren die feitelijk van belang blijken te 
zijn te onderzoeken, wordt het duidelijk welke 
slechts als stereotypen in omloop zijn. 
Voor de vergelijking  is gebruik gemaakt van de gege-
vens van bijna 7000 mannelijke jeugddelinquenten. 
Als techniek is de multivariate analyse op kwalitatieve 
gegevens volgens de methode van Goodman gehan- 
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teerd. In het algemeen blijkt uit de resultaten weinig 
ten aanzien van de veronderstelde invloed van ras en 
klasse bij de kinderrechtspraak. Dat andere onderzoe-
ken tot een tegengesteld resultaat komen is naar de 
mening van de auteurs het gevolg van de gebrekkige 
technieken die in dit soort onderzoek doorgaans ge-
hanteerd worden. Verder onderzoek zou volgens de au-
teur — met gebruikmaking van de in dit onderzoek ge-
hanteerde techniek — zich moeten richten op de varia-
belen die hier niet zijn meegenomen, zoals bijvoor-
beeld: de wijze van optreden en attitudes van het 
kind en de duidelijk eigen bijdrage van het kind. 
Met literatuuropgave. 

70 
Interimnota van de projectgroep Vroeghulp. 
Proces, 56e jrg., nr. 5, mei 1978, blz. 132-138. 

De projectgroep — ingesteld ter advisering van de 
Staatssecretaris van Justitie inzake de wijze waarop 
de vroeghulp aan minderjarigen gestalte moet worden 
gegeven — heeft deze nota als discussiebijdrage gepre-
senteerd. Na aanduiding van de strekking van artikel 
490a WvSv en de doelstelling van de projectgroep, 
formuleert ze de uitgangspunten van de vroeghulp. 
Vervolgens worden verschillende inhoudelijke ele-
menten van deze vorm van hulpverlening kort om- 
schreven gevolgd door een 'profiel' van de 'vroeghulp'. 
De werkgroep heeft zich uitgesproken voor het stand-
punt dat in principe elke minderjarige wordt bezocht 
en dat degene die de wens te kennen heeft gegeven 
van deze hulp gebruik te willen maken, daartoe de 
gelegenheid krijgt. Tenslotte buigt de werkgroep zich 
over de vraag welke instantie de hulp moet verlenen. 
De voorkeur gaat — op pragmatische gronden — uit 
naar de Raden van Kinderbescherming. 

71 
Kraan, K. J. en A. Rutten-Roos. Sociologisch onder-
zoek en de rechtspositie van minderjarigen. 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 17, 29 april 
1978, blz. 325-332. 

Reeds geruime tijd is een discussie gaande over de 
totstandkoming van een wettelijke regeling met 
betrekking tot de rechtspositie van minderjarigen. 
Mede op basis van het onderzoek op dit terrein is 
een wettelijke regeling toegezegd. In dit artikel wordt 
door de auteurs het onderzoek van het Instituut voor 
Toegepast Sociologisch Onderzoek besproken. Hierna 
geven de auteurs aan in de paragraaf sociologisch 
onderzoek en wetgeving, welke conclusies aan de re-
sultaten zouden kunnen worden verbonden. 
Naar de mening van de auteurs hangt dit in sterke 
mate af van het antwoord op de vraag in hoeverre de 
wetgevers instemmen met de in het onderzoek gehan-
teerde uitgangspunten over de functie van de wetge-
ving. 



Zij gaan daarna van de verschillende rechtsgebieden 
na, in hoeverre daar bij de wetgeving van sociologische 
onderzoeksresultaten gebruik gemaakt kan worden. 
In de conclusie stellen zij dat aan het sociologisch 
onderzoek van het ITS sterke argumenten te ontlenen 
zijn om niuwe wettelijke voorzieningen te treffen. 
Met literatuuropgave. 

■ 

72 
Nayman, L. en S. L. Witkin. Parentichild foster place-
ment: An alternate approach in child abuse and 
neglect. 
Child welfare, 57e jrg., nr. 4, april 1978, blz. 249-261 
(U.S. A.). 11 

In dit artikel stellen de auteurs een alternatieve strate-
gie voor tén behoeve van het scheiden van ouders en 
kinderen in gevallen van kindermishandeling en ver-
waarlozing. Met behulp van een voorbeeld lichten zij 
deze benadering toe. Volgens de auteur blijkt uit de 
onderzoeken, dat de belangrijkste factoren bij kinder-
mishandeling liggen in de psychische gebreken bij de 
ouders. Door anderen is in geval van kindermishande-
ling wel getracht het gezin bijeen te houden door 

97 	middel van het verstrekken van ambulante hulp op 
verschillende terreinen. Maar wat te doen als het kind 
in dergelijke gevallen toch serieus gevaar loopt? Voor-
al bij die gevallen is het voorstel van de auteurs een 
oplossing. Zij beogen het gedrag van de ouders gedu-
rende enige tijd direct te observeren en te evalueren, 
waarbij hét gezin voor een bepaalde tijd is onderge-
bracht in écn speciaal daartoe geschikte ruimte. De 
auteurs stellen vast dat verder onderzoek moet plaats-
vinden naar de behandelingsgevolgen van deze metho-
de. Het grote voordeel van deze behandelingswijze is 
de aangepastheid aan elke willekeurige situatie. 
Met literatuuropgave. 

73 
Schlesingér, S. E. The prediction of dangerousness in 
juveniles:la replication. 
Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 1, januari 1978, 
blz. 40-48 (U.S.A.). 

In Amerika wordt door de kinder- en gezinsrecht-
banken dikwijls gevraagd naar voorspellingen van het 
toekomstig gedrag van kinderen als hulp bij de be-
rechting. De schrijver tracht in dit artikel de betrouw-
baarheid Van dergelijke voorspellingen door middel 
van onderzoek vast te stellen. Daarbij maakt hij ge-
bruik van negen eerdere onderzoeken, waarin dertig 
verschillende factoren worden onderkend, die statis-
tisch in verband zouden staan met gewelddadig gedrag 
van kindéren. Daarnaast gebruikt hij een aantal varia-
belen die!door een gezinsrechtbank en de daaraan 
verbonden psychiatrische kliniek als zodanig werden 
geidentificeerd. Hij onderzoekt de gegevens van 122 
jeugdigen, die door de kliniek gedurende een half 
jaar op verzoek van de rechtbank werden geëva- 
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.lueerd, op de aan- of afwezigheid van de genoemde 
predictievariabelen. Door middel van chi-quadraat 
analyses bekijkt hij of er significante relaties bestaan 
tussen de predictievariabelen, de aanbevelingen van 
de kliniek aan de rechtbank en later gevolgd geweld-
dadig gedrag. Hij vindt deze niet. Hij geeft de redenen 
aan van de discrepantie tussen zijn eigen uitkomsten 
en die van de andere onderzoeken. Als een van de 
belangrijkste noemt hij, dat in die onderzoeken ge-
vaarlijkheid wordt gezien als een op zichzelf staand 
fenomeen en niet wordt geplaatst in de context van 
de situatie waarbinnen het gevaarlijke gedrag plaats-
vond. Hij is van mening dat, zolang het niet mogelijk 
is gevaarlijk gedrag op een betrouwbare manier te 
voorspellen, de huidige politiek uit het oogpunt van 
rechtvaardigheid zeer twijfelachtig is. 
Met literatuuropgave. 

74 
Wagner, R. The system listens but does not hear. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 15e jrg., 
nr. 4, februari 1978, blz. 431-441 (U.S.A.). 

Het idee waarop het bestaan van een instelling voor 
jeugdigen wordt gebaseerd, kan worden onderschei-
den in twee doelen of functies: a. De instelling biedt 
bescherming aan de maatschappij tegen jongeren die 
schade toebrengen aan de maatschappij en zichzelf; 
b. De instelling biedt een rehabilitatie programma. 
Uitgezonderd enkele 'maximum security units' falen 
de grote inrichtingen in het beschermen van de maat-
schappij. Rehabilitatie is niet mogelijk vanwege belet-
selen die inherent zijn aan dergelijke instellingen. Er 
wordt van verschillende kanten gevraagd om een ver-
andering in de behandeling van kinderen. Het is ech-
ter niet een probleem van inrichtingen alleen; de 
kern ligt dieper. Er is weinig begrip van systemen en 
instellingen en van oorzaken. Niet alleen de instellin-
gen, maar het gehele jeugdrecht moet betrokken zijn 
bij de zorg voor kinderen. 
Met literatuuropgave. 

75 
Wolters, W. H. G. en M. A. S. Dekker-Roelofs. Hulp-
verlening bij kindermishandeling. Een onderzoek naar 
de gang door de hulpverlening bij een groep van 25 
mishandelde kinderen. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 33e jrg., nr. 
4, april 1978, blz. 227-235. 

Volgens de auteurs bestaat er nog erg weinig zicht op 
de wijze waarop de behandeling van en hulpverlening 
aan kinderen en ouders verloopt in geval van kinder-
mishandeling en wat de resultaten van die behande-
ling zijn. Om een beeld van deze hulpverlening te 
krijgen hebben de auteurs een onderzoek gedaan 
naar 25 gevallen van kindermishandeling in Neder-
land. Vragen die bij dit onderzoek centraal stonden, 
zijn: welke instanties zijn bij de hulpverlening betrok- 



ken? Wie neemt de beslissingen daarin? Worden de 
beslissingen ook uitgevoerd? Met behulp van vragen-
lijsten is nagegaan hoe het hulpverleningsproces is 
verlopen vanaf het moment van mishandeling tot 
maximaal klrie jaar na de ziekenhuisopname. Bijna de 
helft van de ouderparen gaf zelf aan dat zij hun kind 
mishanderd hadden. De mishandeling kwam voor een 
klein deel door meldingen van de ouders aan het 
licht, maar liefst in 17 gevallen door het kind zelf, 
de buren of de huisarts. In slechts vijf gevallen had de 
Raad voor de Kinderbescherming vóór de mishande-
ling al contact met de ouders. De huisarts, de Raad 
en de vertrouwensarts waren in deze volgorde het 
meest bij het gezin betrokken na de mishandeling. 
In elf gevallen werd het kind na afloop van de behan-
deling weer thuisgeplaatst. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

76 
Sagel-Grande, 1. Die Neufassung des Opiumgesetzes in 
den Niederlanden. 
Zeitschrift f6r die gesamte Strafrechtswissenschaft, 

99 	28e jrg., rr. 1, 1978, blz. 286-308 (B.R.D.). 

Aanleiding voor de nieuwe Nederlandse opiumwet 
was de voortdurende toename van het drugrnisbruik. 
Doel van de nieuwe opiumwet blijft het bestrijden 
van de illegale handel in opium en andere verdovende 
middelen 'en het erop toezien dat het gebruik van deze 
middelen tot op medische en wetenschappelijke ter-
reinen beperkt blijft. Essentiële veranderingen in de 
Nederlandse opiumwet zijn: 1. Het onderscheid tussen 
de verschillende onder de opiumwet vallende stoffen. 
De redenen voor de invoering van dit onderscheid wor-
den door de auteur uiteengezet; 2. Het onderscheid 
tussen handelaren en consumenten; 3. Het onderscheid 
tussen cannabis- en opiumhandelaren; 4. Het onder-
scheid tussen nationale en internationale handel; 
5. Het reclameverbod. De Bundesrepublik Deutsch-
land kent geen onderscheid tussen de verschillende ver-
dovende middelen. De auteur pleit ervoor dit onder-
scheid in te voeren. Het onderscheid tussen handelaren 
en consurnenten hanteert men in de B.R.D. ook. Het 
verdient naar de mening van de auteur overweging of 
het onderscheid tussen cannabis- en opiumhandelaren 
in de B.RiD. ingevoerd moet worden. Tot slot behan-
delt de auteur in het kort de achtergrond van het drug-
gebruik. 
Met literatuuropgave. 
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Met ingang van 1 december 1978 zal het WODC 
gehuisvest zijn in het nieuwe gebouw van het 
Ministerie van Justitie aan de Schedeldoeks-
haven te 's-Gravenhage, en wel op de zesde 
etage van de hoogbouw. 

Bezoekadres: Schedeldoekshaven 100 
's-Gravenhage 
tel.: 070-707911 

Postadres: 	postbus 20301 
2500 EH 's-Gravenhage 



Redactie 
mr. M.R. DuintjerTKleijn 
mr. P.F. van der Heijden 
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Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatie-
centrum, Boogaard-Centre, 
Sir Winston Churchilllaan 366, Rijswijk 

Voor inlichtingen én adreswijzigingen 
Telefoon 94 93 83, toestel 137 

Druk 
Staatsdrukkerij 's-Oravenhage 

Opname in dit blad betekent niet, dat de 
inhoud van het artikel het standpunt van de 
Minister van Justitie weergeeft. 
Het wetenschappelijk onderzoek- en 
documentatiecentrium wil slechts uw aandacht 

• vestigen op hetgeen in de vakliteratuur leeft. 
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