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Voorwoord 

Draagt — al dan niet verplichte en/of betaalde — 
arbeid in de gevangenis bij tot resocialisatie 
van gedetineerden? 
Of staat zij deze juist in de weg en moet arbeid 
daarom voornamelijk worden gezien als tijd-
verdrijf? Deze en dergelijke vragen komen aan 
de orde in dit themanummer over arbeid in de 
gevangenis. 
De korte inleiding wordt gevolgd door een 
uitgebreid literatuuroverzicht. Verder vindt U 
drie buitenlandse artikelen over verschillende 
aspecten van arbeid in de gevangenis, en gezien 
de raakvlakken van het thema arbeid met dat 
van onderwijs en vorming voor gedetineerden, 

3 	is in aansluiting daarop ook een Amerikaans 
artikel opgenomen over studieverlof voor 
gedetineerden. Tot slot een overzicht van de 
soorten bedrijven in Nederlandse gevangenissen, 
en hun bezetting. 

Door onvoorziene omstandigheden is het uit-
komen van dit nummer enigszins vertraagd. 
De redactie biedt hiervoor haar verontschul-
digingen aan. 



Arbeid in de gevangenis 
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door mr. P.F. van der Heijden 

'Het hele systeem is volkomen infantiliserend. 
Wat je ook voorstelde, altijd werd er gezegd: 
Dat doen we hier nooit. Dat schept precedenten. 
Ik moest enveloppen vouwen, daar werd ik gek 
van. Laat me dan aan de breimachine, zei ik. 
Nee, dat moest me geleerd worden en omdat 
ik tekort bleef loonde het de moeite niet. 
Vreselijk star systeem, griezelig, afschuwelijk. 
En er is niet veel veranderd'. Aldus dr. 
Brongersma, lid van het Nederlandse parlement 
over zijn gevangeniswerkervaring (Vrij Neder-
land, 2 september 1978). 
Op zoek naar opvattingen van gedetineerden 
over de arbeid in detentie komt men in het 
bekende werk van Rijksen (1961) meningen 
tegen die dezelfde sfeer ademen als bovengeci-
teerde opmerking van Brongersma: betutteling, 
het werk zien als louter tijdspassering en/of 
ordehandhavingsmechanisme, de onmogelijk-
heid om d.m.v. een verdiend loon het gezin te 
ondersteunen, soorten werk die alle lust tot 
arbeid al snel de kop indrukken. 
Haaks op deze ervaringen staat het belang-
rijkste ideaal en de eerste doelstelling met 
betrekking tot de arbeid in de gevangenis: 
resocialisatie. Het is welbekend: artikel 26 van 
de Beginselenwet Gevangeniswezen (1952) 
geeft de opdracht om de gedetineerde — met 
behoud van het karakter van de straf — te 
resocialiseren, weer gereed te maken voor een 
non-crimineel bestaan als geïntegreerd lid van 
de samenleving. Met name de arbeid zou 
geschikt zijn om tot de verwezenlijking van dit 
ideaal bij te dragen. 
In de Gevangenisnota van 1964 staat als eerste 
doelstelling van de gestichtsarbeid resocialisatie 
genoemd. (De twee andere doeleinden zijn 
volgens die nota bevordering van orde door 
voorkoming van ledigheid en bevordering van 
vakbekwaamheid.) In het jaarverslag van het 
Gevangeniswezen over 1975 lezen we onder 
het hoofdstuk arbeid: 'De arbeid heeft primair 
als doel de terugkeer van de gedetineerde in de 



vrije maatschappij mede voor te bereiden'. 
De Gevangenisnota van 1976 stelt dat de 
dagelijkse bezigheden in de inrichtingen 
(genoemd worden als zodanig: arbeid, onder- 
wijs, vorming en vrijetijdsbesteding) bij moeten 
dragen tot de uitvoering van de wettelijke 
opdracht de gedetineerde voor te bereiden op 
terugkeer in de samenleving. 
De arbeid en het arbeidsloon zijn in de 
Beginselenwet Gevangeniswezen (art. 32-38) 
en in de Gevangenismaatregel (art. 49-62) niet 
stiefmoederlijk behandeld. Ook in deze 
wettelijke regelingen is door het opnemen van 
bepalingen als art. 37 en 38 Beginselenwet 
(arbeidsduur zoals in het vrije bedrijf en arbeid 
in het teken van het verwerven van 
vakbekwaamheid) en artikel 50 en 51 Gevange-
nismaatregel (arbeidsprestatie zoals in het 
vrije bedrijf en ontwikkeling van vakbekwaam-
heid) aan resocialisatie een belangrijke plaats 
gegeven. Heijder (1963) stelt ook dat het 

6 	beoogde doel van gestichtsarbeid resocialisatie, 
de voorbereiding van de terugkeer van de 
gedetineerden in het maatschappelijk leven is. 
In deze korte inleiding zal aandacht worden 
gegeven aan de hierboven al gesignaleerde 
discrepantie tussen enerzijds resocialisatie en 
anderzijds het bezighouden van gedetineerden 
om orde te bewaren en ledigheid te voorkomen. 
Dat ook in de Engelse situatie sprake is van 
conflicterende doelstellingen moge worden 
afgeleid uit het artikel van Cooper en King 
(blz. 29 e.v. van dit nummer). 

Meningen over arbeid in de gevangenis 

De wegbereider voor de Beginselenwet 
Gevangeniswezen 1952, de commissie Fick, 
geeft reeds in zijn eindrapport (1947) een 
beschouwing over arbeid in de gevangenis. 
Men doet voorstellen om te komen tot een 
soort gevangenis-industrie die georganiseerd 
is volgens de methoden van moderne onder-
nemingen. Efficiency, goede outillage, verho-
ging arbeidsloon, verhoging van het peil van 
het gevangenispersoneel, dat zijn de belang-
rijkste wensen. 
Hoewel de gevangene niet 'integraal het loon 
van het vrije bedrijf hoort te ontvangen' pleit 
de commissie ervoor de vergoeding voor 



verrichte arbeid zodanig te laten zijn dat de 
gedetineerde in ieder geval gedeeltelijk zijn 
gezin kan ondersteunen. Men wil werktuigen 
en machinerieën die goed in orde zijn en 
geplaatst in een tot werken inspirerende omge- 
ving. Hoewel men natuurlijk ook wel problemen 
ziet is er toch een sterk vertrouwen, dat de 
arbeid in de gevangenis aan de resocialisatie 
een belangrijke bijdrage kan leveren. Dit 
resocialisatieconcept is in de Beginselenwet 
overgenomen. 
In meer recente literatuur over dit onderwerp 
komt men een dergelijk vertrouwen niet meer 
tegen. Koch (1969) meent dat arbeid wel een 
bijdrage tot resocialisatie kan zijn maar dat 
men er zeker niet al te veel van moet verwach-
ten. De verhouding van mensen tot hun arbeid 
en beroep is tegenwoordig vaak problematisch 
geworden door de eentonigheid van de moderne 
industriearbeid en door de toename van de 
vrije tijd. Voor de gevangene komt daar nog 

7 	bij dat de materiele beloning die hij voor het 
werk ontvangt in geen verhouding staat tot 
datgene wat in de maatschappij gebruikelijk 
is. Bovendien moet volgens Koch niet onder-
schat worden welke de negatieve invloed het 
leven in de subcultuur die een gevangenis-
gemeenschap uitmaakt op de gedetineerde 
heeft; aan de ene kant krijgt men daardoor 
het effect dat de gevangenen, eenmaal vrijge-
laten, niet meer weten hoe ze zelfstandig moe-
ten leven: binnen de gevangenismuren werd 
immers alles voor ze geregeld. Anderzijds 
zijn er gevangenen die de dagelijkse arbeid 
als een zo zware dwang hebben ervaren dat ze 
eenmaal vrij, van het leven willen genieten als 
het even kan zonder inspanning vragend werk. 
De resocialiserende werking van de arbeid 
wordt nogal overschaduwd door het leven in 
de gevangenissituatie, vindt Koch. 
Legge (1978; zie ook haar artikel elders in dit 
blad) wijst erop dat er een aantal omkerings-
processen waar te nemen valt bij het 
beschouwen van de arbeid in de gevangenis. 
Wat voor werk een gedetineerde krijgt hangt 
niet zozeer af van zijn capaciteiten, maar wel 
van de factoren die samenhangen met zijn 
detentie. Ook in Nederland wordt bij de 
selectie van de veroordeelden niet gekeken naar 
's mans arbeidscapaciteiten (Gevangenisnota 



1976). Bij vrouwen vindt helemaal geen 
selectie plaats; voor hen is er slechts één 
instituut. Gevangenen kennen, aldus Legge, 
aan baantjes vaak een andere status toe dan 
de gevangenisautoriteiten. Verder is er door de 
geringe beloning en de geringe arbeidsmotivatie 
geen verplichting om prestaties te leveren. 
Prestatie-inversie noemt Legge dat. Tenslotte 
worden beloningen in de vorm van loftuitingen 
door het gevangenispersoneel door de mede-
gedetineerden met argwaan bekeken. Hier 
worden aldus binnen de zeer bijzondere gemeen-
schap die de gedetineerden binnen de muren 
van een gevangenis vormen een aantal processen 
van omkering van waarden gesignaleerd. Waar-
den die buiten de gevangenisgemeenschap een 
belangrijke rol spelen bij de dagelijkse arbeid 
van mensen. 
Dawson (1975; zie ook haar artikel elders in 
dit blad) heeft werkmeesters en gevangenen 
gevraagd naar hun mening over de resocialise- 

8 	rende werking van arbeid in drie soorten 
'training prisons': een gevangenis voor zeer lang 
gestraften, een gevangenis van recidivisten met 
straffen tussen 18 en 24 maanden en een met 
mensen die een eerste gevangenisstraf van 
tussen de 6 en 12 maanden hadden opgelegd 
gekregen. Alle werkmeesters werden geïnter-
viewd. Van hen vond 71% dat arbeid alleen 
diende om de gedetineerden bezig te houden en 
23% dacht dat het werk zelfs deze functie niet 
vervulde. Slechts 6% meende dat werkprogram-
ma's bijdragen leverden aan verandering van 
levenswijze na vrijlating. Van de werkende 
gevangenen werd 44% geïnterviewd. Hiervan 
zei 72% te menen dat ervaring met gevangenis-
arbeid geen effect had op de houding tegenover 
of verwachting van werk na vrijlating. Toch 
wilden de meesten (81%) liever werken dan in 
hun cel te blijven, voornamelijk (ter 
voorkoming) van verveling. Eén van Dawson's 
conclusies uit dit onderzoek is dat zeer weini-
gen, zowel uit de gevangenispopulatie als van 
het gevangenispersoneel geloven dat de 
gevangenisarbeid in de bestaande vorm 
(die in Engeland op veel punten niet afwijkt 
van die in Nederland) een betekenisvolle bij-
drage tot rehabilitatie kan leveren. 
Sierksma en Buitelaar (1972) menen dat de 
gevangenisarbeid voor de gevangene twee 



functies vervult: deze doodt gedeeltelijk de 
tijd en levert geld op waarvoor tabak e.d. 
gekocht kunnen worden. Ondanks deze 
functies wordt het werk negatief gewaardeerd 
vanwege de routinematigheid en het gebrek 
aan creativiteit. En vanwege de onderbetaling 
die sterk als uitbuiting wordt geïnterpreteerd. 
Het eventuele gebrek aan vermogen tot regel-
matige arbeid en tot arbeid in samenwerking 
met anderen wordt alleen maar vergroot. 
Heijder (1966) meent dat de gevangenisarbeid 
als middel gebruikt wordt om twee verschillende 
doeleinden te bereiken: continuering der 
gestichtsorganisatie en resocialisatie. Deze 
doelen zijn volgens deze schrijver gelijktijdig na 
te streven door een zelfde bundel activiteiten. 
Al naar gelang men de prioriteit bij het ene of 
bij het andere doel legt zal ook het oordeel over 
de arbeid in de gestichten verschillen. Als het 
resocialisatiedoel prioriteit heeft, rijst o.a. de 
vraag of dit middel wel voor alle gedetineerden 

9 even geschikt is en of arbeid wel zo gewichtig 
is dat vaak andere activiteiten daarvoor moeten 
wijken. Ook de kwestie van de beloning speelt 
hierbij een rol. 
We zien aldus dat velen twijfelen aan de 
resocialiserende werking van arbeid binnen de 
gevangenismuren, het (zoals boven uiteengezet) 
primaire doel van deze gevangenisactiviteit. 

Een project: het 'free venture model' 

Iets anders dan de meeste van bovengenoemde 
auteurs (behalve misschien de commissie Fick) 
kijkt Glaser tegen het probleem aan. Volgens 
deze onderzoeker kan het enkele feit van de 
gewenning aan constructieve en lonende 
arbeid een bijdrage leveren aan de resocialisatie 
van de gedetineerde. 
In het verlengde van deze gedachte lijkt een 
voorstel te liggen m.b.t. arbeid in de gevangenis 
zoals neergelegd in het verslag van een omvang-
rijke studie naar de economische en rehabili-
terende aspecten van de gevangenisindustrie in 
de Verenigde Staten. Met als uitgangspunt dat 
zolang men mensen blijft opsluiten bij wijze 
van straf er programma's voor hun resocialisatie 
moeten worden bedacht en uitgevoerd, stelt 
men voor de gevangenisindustrie te organiseren 
volgens het 'free venture model' (het vrije onder- 



nemings-model). De doeleinden van een 
dergelijk zeer serieus opgezet plan worden als 
volgt omschreven: 1. Een realistische werkom-
geving scheppen inhoudende a) een volledige 
dag werken, b) lonen gebaseerd op werkpres-
tatie, c) produktiemaatstaven vergelijkbaar met 
die in de vrije samenleving, d) aanstellings- en 
ontslagprocedures binnen de grenzen van een 
behoorlijke rechtspositie en e) scholing in vaar-
digheden die voor het werk vereist zijn; 2. 
Gedeeltelijke terugbetaling door de gevangenen 
aan de staat van kosten voor onderhoud en 
bewaring alsook terugbetaling aan slachtoffers; 
3. Gefaseerde voorbereiding van de gevangenen 
op hun vrijlating; 4. De samenleving verantwoor-
delijk stellen voor het geven van werk aan 
gevangenen na hun vrijlating; 5. Financiële 
prikkeling van de industrie om te komen tot 
succesvolle integratie van gevangenen na vrij-
lating; en 6. Een 'selfsupporting' of winstma-
kende gevangenisindustrie. 

10 	Een dergelijk plan past in de Amerikaanse 
traditie van gevangeniswerk dat van stonde af 
aan als een commerciële industrie is opgezet. 
Niettemin kan men het ontwerpen van een 
dergelijk plan zien als een consequente poging 
om het resocialisatie-ideaal te verwezenlijken. 
Immers als men werk binnen de gevangenis-
muren wil met resocialisatie als eerste doel, 
organiseer het dan op vrijwel dezelfde wijze 
als buiten de gevangenismuren. Het blijft 
evenwel waarschijnlijk dat de hierboven aan-
gegeven negatieve invloed van de gevangenissub-
cultuur op het hele bestaan van de gedetineerde 
ook bij een sterke industriematige opzet van de 
arbeid geheel aanwezig blijft. 

De situatie in Nederland 

Afgezien hiervan lijkt een dergelijk plan in de 
Nederlandse situatie niet haalbaar. In Neder-
land zijn dagelijks gemiddeld ca. drieduizend 
mensen gedetineerd. Ongeveer veertienhonderd 
daarvan zijn preventief gehecht in afwachting 
van hun berechting en ongeveer zestienhonderd 
zijn veroordeelden die zich in een van de 
gevangenissen, in het selectie instituut of in 
afwachting van plaatsing nog in het Huis van 
Bewaring bevinden. In de Huizen van Bewaring 
treft men voornamelijk preventief gehechten 
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aan, voor wie arbeid niet verplicht is, wier 
verblijf vaak kort is, die onder dikwijls zeer 
grote spanning staan wegens de onzekerheden 
die hun situatie met zich meebrengt en door 
wie voornamelijk werk voor particuliere 
opdrachtgevers wordt gedaan. Dit werk bestaat 
hoofdzakelijk uit eenvoudige produktiearbeid 
als het maken van wasknijpers, het monteren 
van stekkers, sorteerwerk en vlechtwerk. Verder 
is er de huisdienst hetgeen werk inhoudt als 
schoonmaken, hulpwerkzaamheden in de 
keuken en dergelijke. 
In de gevangenissen worden behalve boven-
genoemde werkzaamheden voor particuliere 
opdrachtgevers activiteiten ten behoeve van de 
overheid verricht zoals grafische arbeid (zo 
wordt het blad van het Gevangeniswezen 
'Balans' in de gevangenis te Alkmaar gedrukt), 
houtbewerking, metaalbewerking, zeilmakerij, 
zakken stoppen en boekbinden, (zie overzicht 
op blz. 56/57). Ook hier zijn er de 'baantjes' als 
werkzaamheden in de keuken, in de bibliotheek 
en in de kantine. Het overzicht van de in de 
Nederlandse strafinrichtingen uitgevoerde 
werkzaamheden ziet er niet erg inspirerend 
uit: het saaie en monotone produktiewerk 
overheerst de meer creatieve activiteiten. 
De moeilijkheden die het Gevangeniswezen 
heeft met het bereiken van wettelijke doel- 
stellingen zoals het zoveel mogelijk dienstbaar 
maken van de arbeid aan het onderhouden, 
vergroten of verwerven van vakbekwaamheid 
(art. 38 Beg. wet), het aanpassen van de arbeids-
duur en -prestatie aan die van het vrije bedrijf 
(art. 37 Beg. wet), de gedetineerde mede door 
arbeid voorbereiden op zijn terugkeer in de 
samenleving (art. 26 Beg. wet) zijn legio. 
Het blijkt moeilijk (Gevangenisnota 1976) de 
arbeid als regiemsonderdeel goed af te stemmen 
op de overige regiemsactiviteiten. Belemmerin-
gen zijn gelegen in de korte gemiddelde 
detentieduur in de meeste inrichtingen. Daar-
door is de gelegenheid voor opleiding en in-
structie veelal onvoldoende (zie ook citaat van 
Brongersma in het begin van deze inleiding). 
Daar komt nog bij — blijkt uit de gevangenis-
nota — dat de selectie van gedetineerden voor 
een bepaalde inrichting niet bepaald wordt door 
hun arbeidscapaciteit en dat gedetineerden 
meestal nauwelijks ervaring hebben met gere- 



gelde en geschoolde arbeid, terwijl ook de 
ambitie ontbreekt om zich die regelmaat en 
scholing eigen te maken. Het vinden van 
interessante werkobjecten wordt belemmerd 
doordat de inzet en het werktempo van de 
gedetineerde onvoldoende zijn om aan de 
gestelde levertijden en produktie-eisen te vol-
doen. 
Een relatie tussen het soort werk en de beloning 
ervoor enerzijds en de gesignaleerde feilen van 
de gedetineerden anderzijds, wordt ook in de 
Gevangenisnota vermoed. Men wil desondanks 
blijven zoeken naar meer aantrekkelijke vormen 
van arbeid. 
Door bovengenoemde kwantitatieve en kwali-
tatieve oorzaken is een gevangenisindustrie-
systeem op vrije ondememingsbasis in Neder-
land niet haalbaar. 

Slotopmerkingen 

12 	Uit de beleidsstukken en de bespreking daarvan 
in het parlement blijkt ook dat men een derge-
lijk concept niet wenselijk acht. In de huidige 
tijd van economische malaise, grote werkloos-
heid, roep om arbeidstijdverkorting en relative-
ring van arbeid als levenszingeving is een 
'industrieoplossing' van het resocialisatiepro-
bleem niet voor de hand liggend. 
Het is ondanks vele diepgaande studies over het 
probleem (zie de hierachter opgenomen uit-
gebreide literatuurlijst) niet waarschijnlijk dat 
een oplossing gevonden wordt waarbij arbeid 
binnen de gevangenismuren werkelijk een 
resocialiserend effect op de gedetineerden 
heeft. De verandering van artikel 76 van de 
Gevangenismaatregel waarbij onderwijs en 
vorming ook tijdens de arbeidsuren mogelijk 
wordt gemaakt en gelijk arbeid kan worden 
betaald geeft een mogelijke richting aan die de 
moeite van onderzoek en experiment waard is. 
Een groot gedeelte van de inrichtingspopulatie 
is jong, ongeschoold en ongevormd. Het door 
middel van vorming en scholing op gang 
proberen te zetten van een emancipatieproces 
bij deze mensen waardoor ze makkelijker aan-
sluiting kunnen vinden bij een maatschappij 
die deze waarden hoog in haar vaandel heeft 
geschreven — onderwijs en vorming vormen 
het leeuwendeel van de staatsuitgaven — lijkt 



meer zoden aan de dijk te zetten dan het
experimenteren met hogere zakgelden (zie het
artikel van Smith e.a.) Dezelfde negatieve
effecten die het bestaan in een totale institutie
met zich meebrengt op het gebied van de arbeid
binnen de gevangenismuren kunnen zich echter
ook doen gelden bij vormings- en scholings
activiteiten. Het tweesporige karakter van onze
geldende straffilosofie als verwoord in artikel
26 Beginselenwet leidt immer tot deze botsing
tussen resocialisatie en de straf van vrijheids
beneming.
Ondanks aanhoudende pleidooien voor
fundamentele verandering van dit karakter
(Coornhertliga, BWO) of zelfs voor het
algehele afschaffen van de gevangenisstraf,
lijkt het evenwel gezien de politieke (on)moge
lijkheden daartoe realistischer om door te
gaan met het opzetten van programma’s ter
mitigering van de ongewenste effecten die dit
karakter teweeg brengt.
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Gevangenisarbeid: het 
omkeringsproces* 

door K. Legge 

In dit artikel wordt op basis van literatuurstudie 
de aard van arbeid door gedetineerden in geslo-
ten gevangenissen geanalyseerd vanuit een 
bedrijfssociologische invalshoek. Hopelijk werpt 
deze analyse enige vragen op omtrent enkele 
penologische veronderstellingen over wat 
'normale' werkomstandigheden en -praktijken 
zijn en de mogelijkheid om ze over te brengen 
naar de gevangenissituatie. 

Methode van analyse 

De analyse is gebaseerd op vier begrippen: de 
voornaamste taak van de gevangenis, status, 

17 	arbeidsprestatie en beloning. 
De voornaamste taak is de taak welke de 
organisatie moet vervullen om te blijven voort-
bestaan in de huidige vorm. 
Status. Als een individu zich aansluit bij een 
organisatie, krijgt hij een etiket dat zijn status 
of positie in relatie tot de doelstelling van de 
organisatie definieert. Het geeft aan wat hij is 
of wat hij doet. De status kan ook aangeven 
hoe zo'n positie is gerangschikt ten opzichte 
van andere posities in een gegeven context. 
Prestatie. Wanneer een individu zich aansluit 
bij een organisatie, leert hij spoedig welke 
prestatie van hem wordt gevraagd om te voldoen 
aan zowel de formele als de informele organisa-
torische eisen van zijn lidmaatschap, inclusief 
de eisen van zijn werk. Er wordt in verschil-
lende mate een beroep gedaan op de tijd, 
energie en bekwaamheden van een individu. 
Beloning kan refereren aan materiële belonin-
gen, zoals loon, of aan immateriële beloningen, 
zoals aanzien en invloed. Individuen interpre-
teren deze beloningen echter niet alleen op 
verschillende wijze, maar geven er ook ver- 

* Dit is een verkorte weergave van: Work in prison: 
the process of inversion. 
Uit: Britisch journal of criminology, 18e jrg., nr. 1, 
januari 1978, blz. 6-22. 



schillende waarden en prioriteiten aan. Promo-
tie wordt derhalve niet altijd als beloning 
gezien. 
De functie van arbeid in de gevangenis zal nu 
onderzocht worden aan de hand van de onder-
linge relaties tussen het hoofddoel, status, 
prestatie en beloning, zoals deze hier zijn 
gedefinieerd. 

De voornaamste taken van de gevangenis en de 
organisatie van arbeid 

Evenals in de meeste Westerse gevangenis-
systemen zijn de voornaamste taken van het 
gevangeniswezen in Engeland en Wales: 
bewaring en resocialisatie. Hier schuilt het 
latente conflict dat leidt tot veel penologische 
problemen. 
Er zullen moeilijkheden ontstaan wanneer 
gevangenisbesturen een gelijke prioriteit 
trachten te geven aan de taken die de diverse 

18 	sectoren van de samenleving eisen van een 
strafsysteem. In verband hiermee hebben de 
verschillende gevangenissen in de praktijk de 
neiging zich te specialiseren in overeenstemming 
met de opvattingen van de autoriteiten over de 
aard van hun potentiële cliënten en de behoef-
ten van de samenleving. In gesloten gevange-
nissen heeft bijvoorbeeld de bewaringstaak 
vaak de hoogste prioriteit. 
In het gevangenissysteem van Engeland en 
Wales wordt arbeid gezien als een belangrijk 
punt van een resocialisatie-programma. Het 
werk van een gevangene moet altijd op een 
bepaalde manier de basis van zijn training 
vormen. Het werk moet zinvol en interessant 
zijn en er moeten mogelijkheden zijn om 
bekwaamheden te verwerven, welke later op 
de arbeidsmarkt gebruikt kunnen worden. 
Deze verlangens stroken niet altijd met andere 
doelen van gevangenisarbeid. Het Home Office 
heeft bijvoorbeeld de opvatting dat arbeid de 
gedetineerde in staat stelt de grootst mogelijke 
bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Een 
adviescommissie op het terrein van gevangenis- 
arbeid is van mening dat het streven naar 
economische en resocialisatiedoelen niet 
onderling tegenstrijdig is, daar efficiënt werk 
een goede training op zichzelf is. Dit gaat in 
praktijk voorbij aan de beperkingen welke 



worden opgelegd door het economische 
• milieu waarin de westerse gevangenissystemen 
moeten functioneren. 
Ten eerste is het aanwenden van belasting-
gelden voor het handhaven en functioneren 
van gevangenissystemen niet erg populair bij 
de kiezers, met als gevolg verouderde en over-
bevolkte gestichten. Vanuit resocialisatie-oog-
punt kunnen verscheidene bezwaren rijzen 
tegen door de gevangene te verrichten werk, 
welke het karakter hebben van besparing, 
zoals schoonmaken, koken etc. Daarnaast zal 
de noodzaak op grote schaal gevangenisarbeid 
aan te wenden voor het laten functioneren van 
de gevangenis, een gelijkschakelingsproces 
tussen personeel en gevangenen op gang 
brengen welke het gezag van de gevangenis-
beambten mogelijk ondermijnt. Gevangenis-
beambten cultiveren in zulke omstandigheden 
defensieve en bewakende houdingen ten 
opzichte van activiteiten van gevangenen en 

19 verlenen prioriteit aan een referentiekader 
waarbinnen het bewakingsaspect benadrukt 
wordt. 
Ten tweede is het, geheel los van de hiervoor 
bedoelde werkzaamheden, aanvechtbaar 
of gevangenisindustrieën werkelijk efficiënt 
kunnen zijn. Veel gevangenisindustrie steunt 
op het verkrijgen van contract-werk, voor-
namelijk uit de publieke sector, voor hetzelfde 
tarief als de contractant moet betalen aan zijn 
eigen personeel. Omzetting van het gemiddelde 
tarief per productie-eenheid in een tarief per 
man-uur geeft een directe maatstaf voor 
gevangenisefficiëntie. Men moet erkennen dat 
het management van een gevangenisindustrie 
dat naar efficiëntie streeft, geconfronteerd 
wordt met verscheidene hardnekkige problemen. 
Deze kunnen als volgt worden samengevat: 
1. Het feit dat de meerderheid van de werk-
plaatsen er niet speciaal voor gebouwd zijn, 
betekent dat zij in het algemeen te klein zijn 
om de schaalvoordelen mogelijk te maken die 
de concurrenten wel hebben. Afgezien van de 
financiële beperkingen bij het vervangen van 
oude werkplaatsen door meer passende 
gebouwen, is het twijfelachtig of de gevangenis-
leiding grote en economische eenheden wenst, 
gezien de mogelijke bewakingsproblemen welke 
deze met zich mee kunnen brengen. 



2. Het contractsysteem heeft aanzienlijke 
bezwaren wanneer men een efficiënte 
produktie-eenheid wil ontwikkelen. Niet alleen 
is de stroom van orders in goede tijden onregel-
matig, maar in periodes van economische 
regressie droogt zij, bij dit systeem, als eerste op. 
Beide factoren leiden tot een slechte aanwen-
ding van de bestaande arbeid. 
3. Dit probleem wordt verergerd door de 
plicht van het gevangenissysteem om te zorgen 
voor werk voor alle gevangenen, uitgezonderd 
de medisch ongeschikten. Dit betekent dat in 
een periode dat de orders beperkt zijn, het 
werk niet naar één werkplaats kan gaan of 
naar de meest efficiënte groep arbeiders. 
Bovendien blijft men werk dat eenvoudig 
gemechaniseerd kan worden, met de hand doen. 
Wanneer mechanisatie geihtroduceerd is, is de 
kwaliteit van de arbeid niet geschikt om het 
lonend te maken. 
4. De budgettering-procedures die de kapitaal- 

20 	investering in machines en uitrusting contro- 
leren, zijn ongeschikt voor een economische 
onderneming. Daar er weinig of geen overschot 
is waaruit nieuwe of aanvullende machines 
gefinancierd kunnen worden, moeten zij uit de 
gewone begroting komen. 
Afgezien van deze 'objectieve' barrières, bestaat 
er een belemmering in termen van algehele 
betrokkenheid. Hoewel het gevangeniswezen 
formeel het standpunt dat efficiënt werk een 
goede training is, accepteert, brengt het een 
andere opvatting in de praktijk, nl. 
'Delinquenten komen niet in de gevangenis 
omdat ze gefaald hebben als arbeider en de 
taak van de gevangenis is de hele man te 
verbeteren: een gevangenis is daardoor niet in 
de eerste plaats een fabriek en mag dit ook niet 
zijn.'. 
In de kledingindustrie bijvoorbeeld is de 
methode waarbij iemand het hele kledingstuk 
maakt, vervangen door lopende-bandwerk. 
In situaties waarbij veel absenteïsme en een 
groot verloop is, kan lopende-bandproductie 
tekort schieten, tenzij de betrokken arbeid 
flexibel wordt gebruikt. In gevangeniswerk-
plaatsen bestaat niet alleen een groot verloop 
van arbeid om redenen welke niet onder con- 
trole van de gevangenisstaf zijn, maar ook 
omdat het verloop binnen de werkplaatsen 



wordt aangemoedigd ten einde interesse en 
moraal in stand te houden. Bovendien is er 
veel absenteisme als gevolg van vaste onderbre-
kingen voor bezoek, sport etc. gedurende de 
'werkdag'. In praktijk geeft de methode waar-
bij iemand het hele product maakt minder 
organisatorische problemen. Wanneer de 
gevangenisleiding echter overtuigd zou zijn van 
het resocialiserende effect van efficiënt werk, 
zou zij haar prioriteiten moeten herzien. 
Samengevat: de verwarring die bestaat bij het 
definiëren van de belangrijkste taak van het 
gevangeniswezen, wordt gerefiekteerd in het 
gebied van de doeleinden en de organisatie van 
de arbeid in gevangenissen. 
Ten eerste moet uitgemaakt worden of het 
belangrijkste doel bewaring of resocialisatie is. 
In gesloten gevangenissen heeft bewaring vaak 
de prioriteit. Voor de organisatie van het werk 
kan dit betekenen dat aan 'vluchtgevaarlijke' 
of 'lastige' gevangenen, ongeacht hun kennis 

21 	en bekwaamheden, baantjes worden gegeven 
welke 't minst gelegenheid geven last te veroor-
zaken. Er bestaat dan de tendens niet alleen de 
resocialisatie-effecten, maar ook de werkeffi-
ciëntie te verminderen. 
Ten tweede is er verwarring hoe de resociali-
satie-doeleinden in overeenstemming gebracht 
moeten worden met de economische doeleinden 
van het werk door gedetineerden. Terwijl 
resocialisatie kan eisen dat de wensen en 
plannen van de gevangenen meespelen bij toe-
wijzing van werk en opleiding, wordt vaak voor-
rang gegeven aan de economische doelen, 
zoals zelf-voorziening en een hoge geldelijke 
opbrengst. 
Ten derde blijft er verwarring bestaan omdat, 
zelfs wanneer geaccepteerd wordt dat deze 
doelen verenigbaar zijn, het gevangeniswezen 
zich niet duidelijk uitspreekt over hetgeen zij 
onder economische efficiëntie verstaat en welke 
waarde zij daaraan toekent. Aan de ene kant 
zegt het Home office dat op de meest econo-
mische manier gebruik gemaakt moet worden 
van gevangenisarbeid. Aan de andere kant wordt 
officieel erkend dat het twijfelachtig is of wel 
van gevangenisindustrieën verwacht kan worden 
dat zij een even hoge standaard van efficiëntie 
kunnen bereiken als een gewone, goed georga-
niseerde fabriek. Dit geldt dan als een excuus 



voor stafleden die de eis voor het invoeren van 
nieuwigheden niet accepteren, in het bijzonder 
wanneer dit risico's en onzekerheden voor 
hun bewarende rol met zich meebrengt.. 
Het blijkt dat de tegenstrijdigheden, ondanks 
het streven naar normale werkomstandigheden, 
ertoe leiden dat in de praktijk de gevangenis-
context het tegenovergestelde vormt van de 
'normale' werkomstandigheden en -gedragingen. 

Status-inversie 

In tegenstelling tot 'gewoon' werk, hangt het 
werk in de gevangenis vooral af van de selectie 
van de gevangene en niet van zijn arbeidsver-
leden. Gevangenen worden geselecteerd naar 
leeftijd, sexe, eerdere veroordelingen, strafblad 
en de lengte van de straf. De laatste drie ken-
merken beinvloeden door het aangeven van de 
veiligheidsstatus, de keuze van het type 
gevangenis waar de gevangene naar toe gezonden 
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	wordt en daardoor ook de voorhanden zijnde 
werkmogelijkheden. 
De criteria voor plaatsing in een gevangenis 
binnen een bepaalde categorie zijn minder 
duidelijk en factoren welke irrelevant zijn voor 
de arbeidsmogelijkheden van de gevangene, 
zoals afstand naar zijn huis, schijnen hier van 
belang te zijn. De basis voor selectie is derhalve 
tegengesteld aan het 'normale' bedrijfsdoel van 
efficiëntie. Wanneer het doel een efficiënte 
industrie is, moeten de gevangenissen bedrijfs-
matig gedifferentieerd worden en moet het 
werk verdeeld worden in overeenstemming met 
criteria met betrekking tot werkmogelijkheden, 
een gang van zaken die duidelijk niet bestaat. 
Eenmaal in de gevangenis, hangt de toewijzing 
van een baantje af van de werkzaamheden die 
voorhanden zijn evenals van de mogelijke 
controleproblemen die de gevangene zelf geeft. 
Gevangenen proberen enige invloed uit te 
oefenen op dit proces, binnen het beperkte 
terrein van de voorhanden zijnde arbeids- 
mogelijkheden. Deze komen voort, zoals 
bij een normaal bedrijf, uit de arbeidsverdeling 
die weer het resultaat is van het streven van de 
organisatie naar zijn hoofddoel, in dit geval 
zelf-supporting. Er bestaat een door de staf-
leden van de gevangenis opgestelde hiërarchie 
van werkzaamheden. Daarnaast hebben de 



gevangenen hun eigen hiërarchie, die niet 
exact hoeft te corresponderen met de hiërarchie 
van de stafleden. Veel gevangenen ordenen de 
wenselijkheid van gevangenisbaantjes niet 
zozeer in termen van plezierige werkomstandig- 
heden of niveau van bekwaamheden of 
verantwoordelijkheid, als wel in termen van de 
'illegitieme kansen structuur' die zij verschaffen. 
De gevangenen hebben een hoge waardering 
voor de gevangenisbaantjes die toegang tot en 
controle over de verdeling van goederen en 
diensten verschaffen of die toegang tot en 
controle over informatie verschaffen. 

Het schijnt echter dat de ordening van de 
begeerlijkheid van een werkzaamheid door 
een gevangene volgens de hiërarchie van de 
staf of volgens de hiërarchie van de gevangenen, 
afhangt van zijn mate van aanpassing aan het 
gevangenisleven, hetgeen weer beïnvloed schijnt 
te worden door zijn eerdere criminele status. 

23 	Voor een minderheid van gevangenen zijn 
baantjes met een hoge status, baantjes die hen 
beloningen verschaffen, die hen in staat stellen 
een hoog aanzien onder medegevangenen te 
bereiken. Dat kunnen de werkzaamheden zijn 
die ook volgens de gevangenisautoriteiten een 
hoge status hebben, maar ze worden door de 
gevangenen om andere redenen gewaardeerd, 
zoals de mogelijkheid het vertrouwen en de 
verantwoordelijkheid die dat met zich mee- 
brengt, uit te buiten voor materiële en 
'politieke' doeleinden. Sommige baantjes die 
ogenschijnlijk een lage status hebben, omdat 
ze geen bekwaamheden of verantwoordelijk-
heid eisen, kunnen gewaardeerd worden door 
de illegitieme mogelijkheden die zijn scheppen. 

Het kan verdedigd worden dat deze inversie 
onvermijdelijk zijn oorsprong vinden in hetgeen 
door de gevangenisautoriteiten zelf gesanctio-
neerd wordt, nl. dat bij het geven van een 
baantje aan een individu zijn verleden meer 
gewicht in de schaal legt dan zijn werkervaringen 
en werkmogelijkheden. Bovendien wordt dit 
principe versterkt wanneer de gevangene de 
gevangenis verlaat en de opleiding die hij heeft 
verkregen minder meetelt dan zijn status als 
ex-gedetineerde. 



Prestatie-inversie 

Het lijkt logisch te veronderstellen dat de 
economische en resocialisatie-doelen van het 
gevangeniswerk een beroep doen op inspanning 
respectievelijk op bekwaamheid. Hier ligt 
duidelijk een mogelijkheid voor een conflict. 
Verdient het de voorkeur om een gevangene 
een lange tijd één simpele werkzaamheid te 
laten doen om het werktempo te optimaliseren 
of om roulatie van werkzaamheden aan te 
moedigen, met het risico van een lagere 
productiegraad, om gevangenen in staat te 
stellen een grotere hoeveelheid bekwaamheden 
te verkrijgen? In praktijk degenereert de 
inspanningsprestatie in een tijdsprestatie en de 
meest verspreide oefening in bekwaamheid 
komt naar voren bij de manipulatie van 
onwettige mogelijkheden. 
Ten eerste brengen produktiecijfers een 
apathische houding van de gevangenen aan het 

24 	licht. Zonder twijfel is dit gedeeltelijk te wijten 
aan de veranderde betekenis van tijd binnen de 
gevangenis. Het bewakingsaspect van de hoofd-
zaak van een gesloten gevangenis leidt tot een 
strakke tijdsindeling en bovendien lijkt daardoor 
iedere dag op de voorafgaande dagen. Wanneer 
tijd zijn betekenis verliest, verliest het zijn 
waarde en houdt het op een artikel te zijn wat 
men zo effectief mogelijk aanwendt. 
Ten tweede hebben gevangenisautoriteiten 
weinig methoden om tot hoge prestatieniveau's 
aan te zetten. Werkzaamheden worden met 
zo'n laag tarief per uur betaald, dat er geen 
betekenisvolle geld-prikkel bestaat. De 
verschillen in beloning tussen de diverse baantjes 
en tussen de prestatieniveau's binnen een baan, 
zijn daardoor erg gering. 
Ten derde leidt een grote gevangenispopulatie 
en een tekort aan personeel tot een inefficiënte 
supervisie van het werk, daar de staf geen 
beschikking heeft over middelen om deze 
activiteit te ondernemen, in samenhang met de 
bewakingstaak. Zelfs wanneer zij de middelen 
wel zou hebben, zou zij vanwege haar norma-
tieve houding, toch falen op dit gebied. Ook een 
civiele bedrijfsstaf zou geen oplossing brengen 
door gebrek aan steun van de zijde van het 
bewakend personeel. 



Ten slotte ontbreekt het de gevangenisautori-
teiten aan effectieve negatieve sancties ter voor-
koming van lage produktieniveau's. In een 
'normale' bedrijfsorganisatie kan een slechte 
arbeidsprestatie gesanctioneerd worden met 
ontslag. In de context van de gevangenis is deze 
praktijk echter tegengesteld, daar het de 'goede' 
arbeider is die de meeste kans maakt b.v. via 
voorwaardelijke invrijheidsstelling het systeem 
te verlaten, terwijl de lastige of inefficiënte 
arbeider langer wordt vastgehouden. 
De meest efficiënte sanctie is waarschijnlijk 
de interne overplaatsing, d.w.z. het overplaatsen 
van de luie of lastige gevangene naar een baantje 
dat hij beschouwt als van een lagere status, of 
het voorkomen van overplaatsing naar een 
hogere statusbaan. Deze oplossing is echter 
meer schijn dan werkelijkheid. In praktijk 
heeft de groep gedetineerden voor wie er 
weinig mogelijkheden zijn en te veel concurren-
tie, weinig of geen met het werk verband 
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	houdende privileges te verliezen door slechte 
prestaties. 
Gegeven deze combinatie van omstandigheden 
lokt het werk, dat buiten de gevangenis 
gekarakteriseerd wordt als een inspannings-
prestatie alleen een tijdsprestatie uit. Bij de 
meerderheid van de werkzaamheden worden 
lage prestatieniveau's geinstitutionaliseerd en 
getolereerd. Daarnaast laat de arbeidsstructuur 
in de meeste gevangenissen geen uitgebreide 
ontwikkeling van bekwaamheden toe. 
In de context van de gevangenis vindt prestatie-
inversie plaats, omdat de voor economische en 
resocialiserende doeleinden verlangde energie 
en competenties worden aangewend op een 
geheel andere, irrelevante en disfunctionele 
wijze. 

Beloningsinversie 

Er zijn twee typen van tastbare beloningen voor 
de gevangenisarbeider: de beloningen die zorgen 
voor een vervroegde vrijlating, zoals voorwaarde-
lijke invrijheidsstelling en strafvermindering 
en de beloningen die het leven in de gevangenis 
verbeteren. Niet alle gevangenen beschouwen 
deze beloningen als 'echt' en vaak hangen zij 
niet alleen van het werk af. 
De dominantie van de status als gevangene 



boven die als arbeider, komt in het bijzonder 
tot uitdrukking bij de beloningen die in een 
vervroegde vrijlating voorzien. Veel gevangenen 
zien de mogelijkheid van voorwaardelijke 
invrijheidsstelling niet zozeer als beloning, maar 
meer als een verzwaring van de moeilijke tijd, 
waarin de beslissing in angstige spanning 
afgewacht moet worden. 
Omdat vervroegde vrijlating implicaties heeft 
voor het hele patroon van aanpassing aan het 
gevangenisleven van de gedetineerde, zal zij 
voornamelijk nagestreefd worden door die 
gevangenen die erop uit zijn hun straf uit te 
zitten met een minimum confrontatie met 
gevangenisautoriteiten. 
Buiten de gevangenis is loon een belangrijke 
extrinsieke beloning, maar binnen de gevangenis 
heeft loon het grootste deel van zijn betekenis 
verloren. Daar in de meeste van de eerste 
levensbehoeften van de gevangene automatisch 
wordt voorzien en omdat zijn maximale loon 

26 	nog minder dan twee procent van het gemiddel- 
de inkomen buiten de gevangenis bedraagt, is 
loon in werkelijkheid 'zakgeld'. 
Zakgeld heeft als beloning voor volwassen 
arbeiders een negatieve bijklank, daar het de 
ontvanger terugbrengt naar de status van een 
kind, zonder het recht om grote sommen te 
bezitten en erover te beschikken. 
De gedetineerde ontbeert zowel het recht op 
werk (in de zin van de vakbonden) als het recht 
op loon. Gedetineerden kunnen zonder recht 
van beroep overgeplaatst worden naar werk dat 
lager wordt betaald en er kan loon worden in-
gehouden als disciplinaire maatregel (het Britse 
systeem) of wanneer de behoeften van de 
gevangenis dit vereist (het Amerikaanse 
systeem). Bovendien bestaat het probleem dat, 
met inadequate werkplaatsen en lage prestatie-
niveau's, veel van het bestaande contractwerk 
oneconomisch zou zijn wanneer hogere lonen 
zouden worden betaald. 
Privileges hebben oppervlakkig gezien een 
materiële vorm (bijvoorbeeld televisie kijken 
etc.), maar de waarde voor de gedetineerde 
is, dat zij hem een geringe mate van autonomie, 
variatie en discretie verschaffen. In hun relatie 
tot de werkprestatie worden privileges niet 
zozeer als beloning gezien, maar als potentiële 
sancties. 



Door een goede werkprestatie kan de 
gedetineerde niet meer privileges verdienen, 
maar door een slechte werkprestatie kan hij 
ze verliezen. 
Immateriële beloningen (arbeidssatisfactie, 
aanzien en invloed) zijn wellicht in de 
gevangenissituatie nog schaarser. In theorie 
moet selectie helpen bij het vaststellen van 
de opleiding welke past bij de individuele 
gevangene, met het oog op het aanmoedigen van 
zelf-respect en verantwoordelijkheidsgevoel. In 
praktijk wordt echter bepaalde gevangenen een 
etiket opgeplakt als bijvoorbeeld 'gevaarlijk' en 
wordt op deze basis een baantje met een lage 
scholing en een lage status, maar met een hoge 
vieligheid aan hem toegewezen. 
Daarnaast zullen goede selectiebedoelingen ten 
onder gaan aan het doel van zelf-voorziening van 
de gevangenis. De gevangenisbaantjes met 
ongeschoolde of halfgeschoolde functies, missen 
de kenmerken die kunnen leiden tot intrinsieke 

27 	arbeidssatisfactie. Deze beletselen voor de 
gedetineerde om arbeidssatisfactie te bereiken, 
worden verstrekt door zijn eigen normen. 
Officiële promotie verlaagt de status van de 
gevangene tussen zijn medegevangenen. Boven-
dien heeft promotie nog een ander averechts 
gevolg. Hoewel een 'lastige' gevangene in het 
algemeen niet snel een baan met een hoge 
status zal verkrijgen, wijst de leiding een 
dergelijke gedetineerde soms een goede baan 
toe om 'the big man' aan te zetten zich aan te 
passen aan de activiteiten van de werkplaats. 
De omgekeerde situatie bestaat dan, dat een 
slechte werkhouding beloond wordt, terwijl 
een goede prestatie, door de relatieve 
deprivatie, impliciet bestraft wordt. 
Het kan worden verdedigd dat satisfactie in 
gevangenisarbeid het resultaat is van het 
gebruiken van bekwaamheden om een baantje 
te krijgen en te houden dat in de ogen van de 
gevangene 'echte' beloningen oplevert, 
ongeacht of deze illegitiem zijn of niet. Het 
is dit aspect van gevangeniswerk dat van de 
gevangene echte inspanning en bekwaamheden 
vraagt en dat de mogelijkheid van beloningen 
voor de gevangene biedt. 
Onder deze omstandigheden wordt beloning 
het omgekeerde. Wat officieel gezien wordt 
als beloning, zien de gevangenen als poten- 



tiële sancties. Het hele begrip beloning staat 
op gespannen voet met het feit dat de 
uiteindelijke betekenis van de gevangenis, 
straf is. 

Conclusie 

De status-, prestatie- en beloningsinversies die 
de werkomstandigheden van de gevangene 
kenmerken, komen voort uit de verwarringen 
welke ontstaan zijn uit de onverenigbare doelen 
van arbeid in de gevangenis (economische en 
resocialisatiedoelen), welke versterkt worden 
door de conflicterende aard van de voornaamste 
taken van de gevangenis, bewaring en 
resocialisatie. Waar de voornaamste taak van de 
meeste bedrijven betrekking heeft op de arbeid 
van de meerderheid van de werknemers, hebben 
de taken van de gesloten gevangenis, bewaring 
en resocialisatie, slechts betrekking op het werk 
van dat deel der gevangenen dat in het arbeids- 

28 proces wordt opgenomen, en vormen zij voor 
de bezigheden der overige gevangenen alleen 
maar een belemmering. 
De status van gevangene maakt veel van de 
normale arbeidsrechten onmogelijk. Het recht 
zich te organiseren en te onderhandelen over 
arbeidsomstandigheden als gevangenisarbeider, 
kan niet bestaan in een situatie waar veel van de 
arbeidsvoorwaarden niet door de gevangene 
kunnen worden beïnvloed. Een gedetineerde kan 
niet verwachten dat selectie voor werk of 
promotie gebaseerd wordt op zijn arbeidspres-
tatie. 
Onder deze omstandigheden is men in Groot 
Biittannië nog ver verwijderd van het ideaal 
waarbij gevangenisarbeid vergelijkbaar is met 
arbeid buiten de gevangenis. 



Sociale en economische 
problemen bij arbeid 
door gedetineerden* 

door M.H. Cooper en R.D. King 

Dit onderzoek naar de aard, de doeleinden en 
de resultaten van arbeid door gedetineerden is 
onder andere het gevolg van uitlatingen van de 
Britse regering dat het productieproces in 
gevangenissen even efficiënt zou moeten zijn 
als in het particuliere bedrijfsleven. 
Het is het doel van dit artikel om de implicaties 
van een dergelijke mening aan te geven. Deze 
visie betekent immers een breuk met de 
traditionele en naoorlogse opvattingen over 
het nut van arbeid tijdens het uitzitten van een 

29 	gevangenisstraf. De verschillende doelstellingen, 
die in de loop der tijden aan het werken door 
gedetineerden gegeven zijn, zullen op een 
rijtje gezet worden, waarna wordt ingegaan 
op de geboekte resultaten en de daarmee 
samenhangende problemen en beperkingen. 
Het meeste onderzoek werd verricht in 
Maidstone, een gesloten regionale inrichting 
die beschikt over vier verschillende arbeids-
afdelingen. 

Historische achtergrond 

Verschillende, en vaak conflicterende, doel-
stellingen hebben de tewerkstelling van 
gevangenen beheerst. In de meeste gevallen 
zijn de opvattingen hierover een weerspiege-
ling van de doeleinden die men aan de gevange-
nisstraf zèlf toekent. 
In 1863 werden als zodanige doeleinden 
erkend: vergelding en preventie. 'Hoe harder 
en onproductiever het werk, des te beter', 
redeneerde men. Bentham overwoog echter 
al in 1778 dat mensen in de gevangenis een 

* Dit is een verkorte weergave van: `Social and econo-
, mic problems of prisoners vork', In: The sociological 
review monograph, nr. 9, juni 1965, blz. 145-173. 



bepaalde vakbekwaamheid moesten leren waar 
zij bij vrijlating wat aan zouden hebben. Nuttig 
werk zou de gedetineerden leren dat 'arbeid 
adelt' en hun afkeer ervoor verminderen. Dit 
was bevorderlijk voor de hervorming van de 
gedetineerde en voor zijn veilige bewaking, de 
voornaamste oogmerken van de gevangenisstraf 
in die dagen. 
Met de `Departmental Home Office Enquiry' 
van 1933 werden de doelstellingen van de arbeid 
door gedetineerden uitgebreid met de wens de 
delinquent te resocialiseren. Geschikt werk was 
de belangrijkste factor in de fysieke en morele 
ontwikkeling van de gevangene. Het rapport 

' stelde: 'Het voornaamste doel van de tewerk-
stelling in gevangenissen is niet de exploitatie 
van arbeid om de Staat inkomsten te verschaffen, 
maar de rehabilitatie van de gevangene'. 
Na de laatste wereldoorlog en met name door 
de publikatie van drie rapporten van de 
'Advisory Council on the Employment of Priso- 

30 	ners' (1961-1964), is de nadruk op de resociali- 
satie enigszins verschoven naar het principe van 
de 'efficiënte bedrijfsvoering' binnen de 
gevangenis. De beste therapie voor de gevangene 
is het werken in omstandigheden die zo nauw 
mogelijk aansluiten bij de gang van zaken in het 
particuliere bedrijfsleven. Twee argumenten 
ondersteunen deze gedachtengang. In de eerste 
plaats zijn veel mensen van mening dat 
gedetineerden best zelf een bijdrage kunnen 
leveren in de kosten van hun gevangenhouding. 
In de tweede plaats zou het een verspilling 
betekenen om de duizenden voorhanden zijnde 
arbeidskrachten in gevangenissen ongebruikt te 
laten. 

De huidige situatie 

Rond de vijftiger jaren is het beleid met betrek-
king tot de arbeid door gedetineerden afgestemd 
op de resocialisatie. De wijze waarop in concreto 
gewerkt zou moeten worden is echter niet 
duidelijk. Verschillende vragen rijzen: Op welke 
manier worden goede werkeigenschappen en 
een verantwoordelijkheidsbesef bij de gevangenen 
aangekweekt? Op grond van welke criteria 
kunnen we het succes van een trainingsprogram-
ma meten? Welke gedetineerden zijn geschikt 
om ondergebracht te worden in een open in- 



richting of om een beroepsopleiding te volgen? 
Alleen door experimenten en onderzoek kunnen 
deze vragen beantwoord worden. 
Hoe verschillend is de visie in 1961 van de 
'Advisory Council on the Employment of 
Prisoners'! In haar eerste rapport noemt zij 
drie doelstellingen voor de gevangenisarbeid: 
1. 'de voornaamste reden waarom gedetineerden 
zouden moeten werken is het feit dat iedereen 
zoveel mogelijk moet bijdragen tot de gemeen-
schap'. 
2. 'geschikt werk, mits goed georganiseerd, is 
een belangrijke factor in de training van de 
delinquent'. 
3. 'gedetineerden vormen een belangrijke 
arbeidsmacht die niet verspild mag worden'. 
De punten 1 en 3 worden in het rapport niet 
verder uitgewerkt. Impliciet blijkt ten aanzien 
van punt 2 dat 'geschikt werk' industrieel, 
competitief en 100% efficiënt moet zijn. 
Alhoewel het rapport benadrukt dat 'we niet 

31 	pleiten ten gunste van efficiëntie met het doel 
een maximale productie te bereiken in de 
gevangenissen', is de hele teneur van het werk 
dat, als efficiënt werk een goede training voor 
de gedetineerde is, dat dan de efficiëntie voorop 
zal staan. 
Deze redenering is moeilijk te accepteren. 
Efficiëntie zal altijd op het tweede plan moeten 
komen om de eenvoudige reden dat men over 
een gevangenis spreekt en niet over een fabriek. 
Mensen worden niet ingesloten omdat ze 
gefaald hebben als arbeider; de gevangenis 
heeft te maken met de totale mens. Volgens 
Howard vraagt efficiëntie om grotere gevange- 
nissen, de penologie eist juist kleinere. 
De onvoorwaardelijke aanvaarding van de visie 
van de Council door de pers en de regering 
heeft ervoor gezorgd dat de belangrijkste 
vraag — is efficiënt werk de beste vorm van 
training voor de gedetineerde — niet in 
discussie is gebracht. Een afweging van deze 
doelstelling tegen mogelijke alternatieven heeft 
niet plaatsgevonden. Om het gevaar te keren 
dat verwarring zal blijven bestaan over de 
betekenis van arbeid door gedetineerden zullen 
verschillende doelstellingen die ten grondslag 
kunnen liggen aan de tewerkstelling van 
gevangenen op een rijtje worden gezet en ver-
volgens besproken. Deze doelstellingen vinden 



hun plaats naast doeleinden van de gevangenis-
straf zelf, zoals veilige bewaking, opvoeding, 
groepstherapie etc. 

Penologische doelstellingen: 
1. 'Ledigheid is des duivels oorkussen', 
gedetineerden moeten aan het werk gezet 
worden om kwaad te voorkomen. 
2. Nuttig werk is goed voor de karaktervorming 
en geeft de delinquent een gevoel van 
verantwoordelijkheid. 
3. Goede werkeigenschappen moeten aange-
kweekt worden, de delinquent moet vertrouwd 
raken met het arbeidsproces. 
4. De gevangene moet een beroepsopleiding 
volgen om zich te kunnen voorbereiden op zijn 
vrijlating. 

Economische doelstellingen: 
1. Iedereen moet bijdragen in de kosten van 
zijn eigen bewaring. 

32 	2. Iedereen moet zijn eigen familie kunnen 
onderhouden en zelf de consequenties dragen 
van zijn eigen beslissingen. 
3. Niemand mag zijn economische schuld aan 
de gemeenschap vergroten door niets te doen. 
4. Gevangenen moeten een economische bij-
drage leveren aan de restitutie van hun criminele 

• schuld. 
5. Ongebruikte arbeidskrachten vormen een 
economische verspilling. 
6. Als het werk in gevangenissen niet produk-
tief is, is dat een economische verspilling van 
het geinvesteerde kapitaal. 
De verschillende doelstellingen en enkele 
fundamentele problemen die daaraan verwant 
zijn, zullen nu worden besproken. 

Het probleem van selectie 

Van groot belang voor zowel de penologische 
als de economische doelstellingen is het 
selectieproces. Het probleem van selectie 
bestaat uit het plaatsen van de juiste gedeti-
neerde op de juiste arbeidsplaats. De selectie 
van gevangenen voltrekt zich in drie verschil-
lende fases. 
De eerste fase, geheel buiten de invloed van het 
gevangeniswezen, vindt plaats bij de rechter. 
De hierboven geformuleerde doelstellingen 



spelen in deze fase geen enkele rol. Geen 
rechter zal iemand de gevangenis insturen 
omdat hij daar een bepaald beroep kan leren. 
Veeleer wordt de gevangenisstraf gehanteerd 
als een laatste middel, wanneer geen alterna-
tieven meer open staan. 
De tweede fase, deze begint wanneer de 
gedetineerde aankomt in de locale gevangenis 
na zijn veroordeling. Hier wordt besloten welke 
inlichting uiteindelijk het meest geschikt voor 
hem zal zijn. In feite is deze beslissing nogal 
grof omdat de vaak ouderwetse gevangenissen 
weinig ruimte tot differentiatie laten. De keuze 
tussen open, halfbewaakte en maximaal 
beveiligde inrichtingen lijkt soms eerder het 
gevolg te zijn van administratieve gemakzucht 
dan dat zij totstand komt na een weloverwogen 
afweging van faciliteiten en doelstellingen. 
Een eerste classificatie van de gevangenen 
geschiedt op grond van leeftijd, sexe en het 
aantal eerdere veroordelingen. Van de over- 

33 	blijvende selectiecriteria is de lengte van de 
gevangenisstraf van belang, omdat het aan-
nemelijk is dat een zeer korte straf weinig 
ruimte laat voor een systematische vorming 
of werkprogramma voor de veroordeelde. Een 
tweede classificatie vindt plaats naar de mate 
van gevaarlijkheid en karakter van de delinquent. 
Pas nadat deze selectieprocessen plaatsgevonden 
hebben komt de vraag van de ontvankelijkheid 
van de veroordeelde voor een bepaalde training 
en zijn arbeidscapaciteiten naar voren. Maar 
ook dan blijft alles erg vaag en criteria worden 
zelden expliciet genoemd. 
Als een efficiënte bedrijfsvoering het doel van 
het werken door gedetineerden vormt, dan 
ligt het voor de hand dat ongeschikte of onwil-
lige arbeidskrachten het bereiken van dit doel 
kunnen blokkeren. Ook wanneer andere doel-
einden prioriteit hebben dan zullen zij nader 
omschreven moeten worden zodat het selectie-
proces hierop kan inspelen. Op dit moment is 
het proces nog tamelijk willekeurig. 
Bij het onderzoek in de maximaal beveiligde 
Maidstone gevangenis werden de dossiers van 
31 nieuw binnengekomen 'correctieve trainees' 
onderzocht. In 15 gevallen was impliciet of 
expliciet een reden aangegeven voor hun komst 
naar Maidstone. Van deze 15 gedetineerden 
hadden er drie te kennen gegeven dat ze een 



bepaalde baan ambieerden en negen wilden een 
beroepsopleiding volgen. 
Over de andere categorieën gedetineerden die 
overgeplaatst werden naar Maidstone is nog 
minder te zeggen. Duidelijk werd in ieder geval 
dat het opgeven van een voorkeur voor een 
bepaalde beroepsopleiding of baan van invloed 
kan zijn op het selectieproces. Het biedt echter 
beslist geen garantie dat men ook daadwerkelijk 
in de inrichting van zijn keuze belandt. 
Een onderzoek werd ook ingesteld naar de 
activiteiten van de selectiecommissie van de 
Wormwood Scrubs gevangenis. De nabijheid 
van een inrichting bij de woonplaats van de 
delinquent bleek het voornaamste selectie-
criterium te zijn. Geen bijzondere aandacht 
werd gegeven aan iemands geschiktheid voor 
verschillende vormen van werk. 
De derde fase speelt zich af binnen de 
gevangenis, wanneer de verschillende arbeids-
taken verdeeld moeten worden. Bij het onder. 

34 	zoek in de Maidstone gevangenis is gebleken 
dat de medische geschiktheid het voornaamste 
selectiecriterium binnen de inrichting is. De rol 
van andere criteria is moeilijk vast te stellen 
omdat expliciete redenen voor iemands plaat-
sing zelden schriftelijk vastgelegd worden. 
Bij de helft van het aantal plaatsingen werd de 
tewerkstelling van de gedetineerde van weinig 
belang geacht. De oorzaak van hun crimineel 
gedrag lag niet in het falen in een werksituatie 
maar in gezinsmoeilijkheden, persoonlijkheids-
structuur, de keuze van vrienden etc. Bij slechts 
twintig procent van de gevallen werden de 
werkcapaciteiten van de delinquent als het 
voornaamste probleem beschouwd. 
Men constateerde dat veelvuldig meningsver-
schillen tussen de stafleden van de gevangenis 
ontstaan over de betekenis van de arbeid door 
gedetineerden. Sommigen zien het als hun 
plicht de gevangenen een specifieke beroeps-
opleiding te geven waaraan ze in de toekomst 
wat zouden hebben, anderen beschouwen een 
regelmatige afwisseling van baantjes van groter 
belang. 
Zowel de gedetineerden als de staf kennen een 
bepaalde status toe aan de verschillende baantjes. 
Zo hebben binnen de verschillende produktie-
afdelingen de gevangenen die kleding fabriceren 
het minste aanzien omdat het werk als 



inspannend en 'onwaardig' voor mannen wordt 
beschouwd. Daarentegen hebben de lassers een 
hoge status omdat dat werk uitgesproken 
mannelijk werk is en een grote vrijheid biedt. 
Het lijkt erop dat in Maidstone overwegingen 
als: het separeren van onruststokers, het 
plaatsen van kleurlingen op afdelingen waar 
leiding wordt gegeven door gekleurde instruc-
teurs en het plaatsen van gedetineerden bij die 
instructeur van wie te verwachten valt dat zijn 
opstelling de meeste invloed zal hebben op de 
delinquent, van meer belang zijn dan de 
arbeidscapaciteiten van de gevangenen. 
Het selectieproces is afgestemd op de totale 
persoonlijkheid van de gedetineerde en is er 
duidelijk niet op gericht om de arbeid te 
verdelen op grond van voor de efficiëntie 
relevante criteria. Dit is misschien wel een van 
de grootste verschillen tussen het werk in een 
gevangenis en dat daarbuiten. De 'Advisory 
Council' heeft aan dit probleem te weinig 

35 	aandacht geschonken. 

Penoloffische doelstellingen 

Aan de eerste penologische doelstelling, dat 
gedetineerden werk om handen moeten hebben 
omdat zij dan niet zo gauw onrust zullen 
veroorzaken, wordt in Maidstone voldaan. 
Door de gevangenen wordt 37 uur per week 
gewerkt, alhoewel verschillende onderbrekingen 
voor bezoeken, gesprekken met de staf 
etcetera de werkelijke arbeidstijd doen 
verkorten. In de locale gevangenissen is de 
situatie veel minder rooskleurig. Daar is het 
vaak de opzet van de instructeurs het werk 
uit te smeren zodat niemand op het eind van de 
week met lege handen komt te staan. 
Over de tweede penologische doelstelling, de 
karaktervorming, is zeer weinig te vertellen. 
Het is zeer moeilijk om methoden te vinden 
die de invloed van arbeid op betrouwbare wijze 
kunnen vaststellen. Men zou zich echter kunnen 
voorstellen dat de vanuit dit gezichtspunt beste 
werkzaamheden zeer waarschijnlijk niet de 
meest economische zullen zijn. Hoog 
gekwalificeerde arbeid vormt een grote uit-
daging voor de delinquent, het is echter niet 
het meest rendabele gevangeniswerk. 
De derde doelstelling pleit voor het aankweken 



van goede werkeigenschappen om de kansen 
van de delinquent na diens vrijlating te 
vergroten. Van essentieel belang, ook vanuit 
economisch oogpunt, is daarom het aantal 
overplaatsingen van de ene naar de andere 
werkafdeling te beperken. Zonder stabiliteit 
in het werk kan niemand zich vertrouwd maken 
met de loop van het arbeidsproces buiten de 
gevangenis. 
Deze factoren kunnen vrij objectief onder-
zocht worden. Van 68 ex-gedetineerden uit 
Maidstone werd onderzocht hoe stabiel zij in 
hun werk waren vóór en tijdens het uitzitten 
van hun straf. Het bleek dat de gemiddelde 
gevangene in de burgermaatschappij niet langer 
dan 30 maanden een betrekking wist te houden. 
De zogenaamde `corrective trainees'*) zelfs 
niet langer dan gemiddeld 12 maanden. Tijdens 
het uitzitten van hun straf bleek, na vanzelf-
sprekend correcties toegepast te hebben op de 
duur van de straf, dat de gemiddelde gevangene 

36 	niet langer dan 6 maanden hetzelfde werk in de 
inrichting deed terwijl de `corrective trainees' 
het gemiddeld niet langer dan 3,5 maand uit-
hielden. De vraag roept zich op of in zulke 
korte perioden iemand zich wel goede werk-
eigenschappen kan verwerven. 
Driëentwintig `corrective trainees' werden na 
hun vrijlating nog enkele maanden gevolgd. 
Nadat zij gemiddeld 6,4 maanden in vrijheid 
waren hadden zij gemiddeld al 1,6 betrekking 
gehad! Ook voor de andere categorieën van 
gestraften lijkt dit beeld op te gaan. 
De vierde en laatste penologische doelstelling 
benadrukt het belang van het volgen van een 
beroepsopleiding. Evenals voor het slagen van 
de vorige doelstelling is stabiliteit enorm belang-
rijk. Als men er van uit gaat dat 6 maanden de 
minimumtijd is waarin men met succes een 
beroepsopleiding kan voltooien, dan blijkt dat 
in Maidstone 50% van de drukkers en timmer-
lieden er niet in slagen deze tijd vol te maken. 
Bij de Ideermakers is er een afval van 80% 
binnen 6 maanden. Deze cijfers zijn nog minder 
bemoedigend wanneer men bedenkt dat de 
resultaten in andere inrichtingen nog slechter 
zijn. 

* Recidivisten die bij herhaling in de gevangenis 
terecht komen. 



Een ander onderzoek richtte zich naar de 
huidige werksituatie van 75 ex-gedetineerden. 
Bij hun beoordeling werd van succes gesproken 
wanneer zij een beroep uitoefenden dat zij in 
de gevangenis hadden geleerd of als zij ten 
gevolge van betere algemene arbeidseigenschap-
pen een stabielere betrekking hadden gevonden. 
Van de 45 kortgestraften voldeed 17,7% aan dit 
succescriterium, van de 7 langgestraften 28,6% 
en van de `corrective trainees' 34,8%. 
Om het vermoeden te staven dat in Maidstone 
meer de nadruk gelegd werd op het produktie- 
proces dan op de mogelijkheden om een 
beroepsopleiding te volgen, werd tweemaal, 
met een tussenperiode van 6 maanden, de 
spreiding van de gevangenen over de verschil-
lende afdelingen opgenomen. Het bleek dat 
terwijl de totale gevangenisbevolking van 410 
tot 349 was gedaald, het aantal gedetineerden 
dat deelnam aan het productieproces constant 
was gebleven. Daarentegen was het aantal dat 
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	een beroepsopleiding volgde van 51 gedaald 
tot 21, hetgeen de eerdere indruk bevestigt. 

Economische doelstellingen 

De zes economische doelstellingen, die hiervoor 
al op een rijtje zijn gezet, draaien allemaal rond-
om de efficiëntie en rentabiliteit van het werken 
in de gevangenis. In plaats van ze afzonderlijk 
te bespreken, zullen de economische prestaties 
van de 'gevangenisindustrie' en haar toekom-
stige mogelijkheden worden onderzocht. 
Van de 27.734 voor arbeid geschikte gevangenen 
waren er in 1963 12.710 bij het produktieproces 
betrokken. Van hun totale produktie was 30% 
bestemd voor eigen gebruik, 55% werd verkocht 
aan andere overheidsinstellingen, 10% aan niet 
tot de overheid behorende instellingen en 4% 
werd verkocht aan de private sector. 
Terwijl het werk voor de private sector in 
kwantitatief opzicht van weinig belang is, 
kunnen hier de beste vergelijkingen met het 
werken in en buiten de gevangenis worden 
gemaakt. Het gaat hier meestal om ongeschoold 
werk zoals het repareren van metalen. 
Het bedrijf dat de hulp van een gevangenis 
inroept, zal een verklaring van de minister van 
arbeid moeten overleggen dat er buiten de 
gevangenen geen andere arbeiders voor het 



werk in aanmerking komen. Bovendien zal het 
bedrijf hetzelfde stukloon moeten betalen dat 
zij aan haar eigen arbeiders geeft. Of het 
gevangeniswezen accoord zal gaan met een 
bepaalde opdracht, zal afhangen van: 
a. de mate waarin men om werk verlegen zit. 
b. de prijs die betaald wordt. 
c. het type gedetineerde dat het werk zal 
moeten verrichten. 
d. de mogelijkheid om meerdere contracten 
veilig te stellen. 
e. de mogelijkheid om de prestaties van de 
gedetineerden in de toekomst te verbeteren. 
De verplichte goedkeuring van de minister van 
arbeid is in feite een overbodige zaak omdat de 
gevangenissen toch al een slechte concurrentie-
positie bezitten. Particuliere bedrijven moeten 
immers het normale stukloon betalen, terwijl 
de produktiviteit en kwaliteit in de gevange-
nissen over de gehele linie lager is dan daar-
buiten. Binnen de inrichtingen bestaat name- 

38 	lijk een enorm verschil in produktiviteit tussen 
de gedetineerden binnen een afdeling en tussen 
verschillende afdelingen in het geheel. Op een 
afdeling zijn meestal wel enkele goede geschool-
de krachten te vinden maar doorgaans slagen 
zij er niet in het gemiddelde omhoog te trekken 
omdat een groot gedeelte van de gevangenen 
totaal ongeschikt is voor dat werk. Ook is het 
zinloos om werk dat het minst winstgevend is 
af te stoten omdat er vaak toch geen ander 
werk voorhanden is. 
Bij het werk voor de publieke sector worden 
door het gevangeniswezen meestal alleen de 
kosten van de grondstoffen plus een kleine 
percentuele toeslag in rekening gebracht. Ook 
wanneer voor een groot bedrag geinvesteerd 
moet worden in produktiemiddelen, verandert 
men deze calculatiemethode niet. Het 
gevangeniswezen is duidelijk niet geinteresseerd 
in het maken van winst, het is hen te doen om 
de werkgelegenheid voor de gedetineerden. 
Dit blijkt ook uit het feit dat men zelden 
achteraf de werkelijke produktiekosten uit-
rekent, om vast te stellen of het zin heeft het 
contract te beëindigen. Vanwege hun calculatie-
methode zullen de gevangenissen dus de meeste 
opdrachten krijgen vanuit arbeidsintensieve 
industrieën met hoge investeringen in machines 
en gereedschappen. 



Over de produktie voor eigen gebruik zijn 
weinig gegevens bekend. De algemene indruk 
is echter dat deze produkties het gevangenis-
wezen een flinke besparing bezorgen. Een 
andere vraag is natuurlijk of deze activiteiten 
een ideale training voor de gedetineerden 
vormen. De exacte economische resultaten van 
het totale gevangeniswerk in Groot Brittannië 
zijn onbekend. De schaarse cijfers die bekend 
zijn, o.a. uit het onderzoek in Maidstone, 
wettigen de conclusie dat in het gunstigste 
geval de produktiekosten worden goedgemaakt. 
Het is beslist niet zo dat de gedetineerde door 
te werken de kosten van zijn bewaring aan de 
gemeenschap terugbetaalt. Om te komen tot 
een efficiënt produktieproces verhinderd door 
name de burocratische structuur van het 
gevangeniswezen moeten veranderen. Een 
spreiding van de verantwoordelijkheid over 
gevangenisdirectie, departement, minister en 
parlement is namelijk niet bevorderlijk voor 

39 	de efficiëntie. Binnen de inrichtingen wordt 
een efficiënt produktieproces verhinderd door 
het feit dat de arbeidscapaciteiten van de 
gevangenen meestal niet afgestemd zijn op de 
eisen die het gevangeniswerk stelt. Omdat er 
vaak te weinig tijd is om een gedetineerde goed 
in te werken, beheerst hij slechts een klein 
onderdeel van het produktieproces. De arbeids- 
krachten zijn daarom onderling slecht verwissel-
baar, zodat bij het uitvallen van sommigen, 
hetgeen in een gevangenis geregeld voorkomt, 
het hele arbeidsproces spaak loopt. Ook de 
motivaties om te werken lopen onder de 
gedetineerden sterk uiteen, waardoor er grote 
verschillen in produktiviteit optreden. 
Een oplossing voor dit laatste probleem zou 
het verhogen van de beloningen kunnen zijn. 
Vanzelfsprekend moet de delinquent dan wel 
voldoende mogelijkheden hebben om zijn geld 
uit te geven. 

Conclusies 

De doelstellingen die de tewerkstelling van 
gedetineerden omringen zijn tot nu toe zeer 
verward gebleven. De 'Advisory Council on 
the Employment of Prisoners' komt de eer 
toe dat zij deze zaak heeft aangepakt. Helaas 
moet echter geconstateerd worden dat zij zich 



slechts geconcentreerd heeft op één specifieke 
doelstelling: dat arbeid door gedetineerden 
efficiënt moet zijn. Zij gaat daarmee totaal 
voorbij aan het feit dat voor de gevangenen 
deelname aan het arbeidsproces ook om niet-
economische redenen van belang kan zijn. 
Het onderzoek naar de huidige situatie van het 
gevangeniswerk biedt genoeg informatie om 
ernstig te twijfelen of één van de onderscheiden 
doelstellingen wel wordt bereikt. Van een 
duidelijk selectieproces dat gericht is op de 
verschillende arbeidscapaciteiten van de 
gedetineerden is geen sprake. Kenmerkend voor 
het werken in de gevangenissen is dan ook een 
sterke instabiliteit. Van het ontwikkelen van 
goede werkeigenschappen, het succesvol volgen 
van een beroepsopleiding, het leveren van een 
eigen bijdrage door de gevangene in de kosten 
van zijn bewaring etcetera komt weinig terecht. 
De oorzaak van deze problemen bij de arbeid 
door gedetineerden zal niet weggenomen 

40 	kunnen worden alvorens er overeenstemming 
. 	bestaat over haar doelstellingen. Het is dus 

geboden dat er opnieuw wordt nagedacht over 
deze materie en bovendien meer tijd wordt 
gestoken in uitgebreid en systematisch onder-
zoek. 



Macht en invloed in 
gevangeniswerkplaatsen* 

door S. Dawson 

In dit artikel wordt een analyse gegeven van 
macht en invloed in industriële werkplaatsen 
in Engelse trainingsgevangenissen. Van belang 
hierbij is de wederzijdse relatie tussen de 
gevangenen en de werkmeesters. De manier 
waarop gevangenen en werkmeesters zich tot 
elkaar verhouden wordt onderzocht en ik 
plaats deze relatie binnen het geheel van de 
gevangenisstructuur en betrek daarbij het 
vasthouden aan het geloof in systemen, het 
hechten aan doelstellingen die verschillend door 
de een of de ander gewaardeerd of niet gewaar- 

41 	deerd worden, de houding van het overige 
gevangenispersoneel en de invloed vanuit het 
beleid ten aanzien van de ideeën over straffen. 
Als men de mening is toegedaan dat een 
gevangenis een instelling is waar, als straf en 
als afschrikmiddel, aan iemand de vrijheid 
en alle rechten worden onthouden, dan zou 
men kunnen denken dat een analyse van 
macht en invloed onnodig is; immers 
gevangenen hebben geen macht en personeel 
en bestuur hebben alle macht in handen. In 
dit artikel wordt een ander standpunt 
ingenomen over de aard van het gevangenis-
leven en over het begrip macht. Dit is niet 
iets nieuws, sociologen en criminologen hebben 
zich hier al eerder mee bezig gehouden. 
Ik probeer hier aan te tonen dat de relatieve 
machtsspreiding en invloed in werkplaatsen erg 
gecompliceerd is. In het eerste deel van het 
artikel wordt achtergrondinformatie gegeven 
over de bronnen waaruit de gegevens verkregen 
zijn, een korte samenvatting over de historie 
en over het huidige beleid ten aanzien van werk- 

* Dit is een verkorte weergave van: Power and 
influence in prison workshops. 
Uit: Organisations as bargaining and influence systems. 
Ed. by P. Abell, Londen, Heinemann 1975, Hfdst. 7, 
blz. 151-187. 



plaatsen en een beschrijving van de werkplaat-
sen in Engeland. In het tweede deel worden de 
verschillende machts- en invloedssituaties 
geanalyseerd. In het derde deel worden de 
processen waardoor potentiële machtsbronnen 
worden verkregen in een breder kader 
geplaatst, nl. binnen de organisatiestructuur 
van gevangenissen. 

1. Industrie-arbeid in Engelse trainingsgevange-
nissen 

1. 1 Bronnenmateriaal 

Dit artikel is voornamelijk gebaseerd op bevin-
dingen van een recent uitgevoerd onderzoeks-
project in drie Engelse gesloten trainingsgevan-
genissen: een gevangenis waar mensen met 
straffen van meer dan drie jaar zaten, een 
gevangenis van recidivisten met straffen tussen 
18 en 48 maanden en een met mensen die een 

42 	eerste gevangenisstraf van tussen 6 en 12 
maanden hadden opgelegd gekregen. De 
selectie vond plaats met als doel het verkrijgen 
van een representatieve groep van de gevange-
nispopulatie binnen de verschillende gevange-
nisregiems. Er werden case-studies gemaakt 
van 10 werkplaatsen, waar 6 verschillende 
soorten arbeid plaats vonden; 166 gevangenen 
(44% van iedere werkplaats), 35 begeleiders, 
werkmeesters, directie en overig gevangenis-
personeel werden geïnterviewd. 
De onderzoekers, die zes opeenvolgende weken 
in iedere gevangenis doorbrachten, maakten 
gedetailleerde observaties van de activiteiten 
in de werkplaatsen en van de vergaderingen die 
hierop betrekking hadden. 

1.2 Beleid en structuur 

Onder druk van het toenemend aantal 
gevangenen zien we een verandering ontstaan 
in de ideeën over straf. In verband hiermee 
kunnen drie belangrijke functies van de 
gevangeniswerkplaats aangegeven worden: 
— het bezighouden van gevangenen zodat de 

rust en vrede bewaard blijven; 
— het drukken van de onderhoudskosten van 

gevangenen door een gevangeniswerkplaats 
commercieel op te zetten; 



— een bijdrage leveren in training en rehabili-
tatie door de gevangenen in staat te stellen 
te wennen aan regelmatig werken, en hun 
eventueel vaardigheden te leren die ook 
buiten de gevangenis te gebruiken zijn. 

Doelen worden opgesteld door het ministerie 
van justitie. De uitvoering van dit beleid en de 
directe verantwoordelijkheid ervoor komt via 
controlefunctionarissen en via de regionale 
directies bij de gevangenisbesturen. Elke 
gevangeniswerkplaats staat onder de 
verantwoordelijkheid van een werkmeester. 
Algemene beleidsbesluiten worden van hoger-
hand opgesteld en bijgesteld. De werkplaatsen 
waar deze besluiten moeten worden uitgevoerd 
hebben hier geen directe invloed op en zijn over 
het algemeen ook niet in staat flexibel te 
reageren op veranderde ideeën aangaande 
arbeid in de gevangenis. Hierbij komen dan ook 
nog de invloed van het plaatselijk beleid, 

43 	bepaalde in stand gehouden attitudes en van 
oudsher aanvaarde condities, die in elke 
gevangenis de overhand hebben. 

1.3 De werkplaatsen 

De arbeid in de werkplaatsen is meestal 
gebaseerd op groepsproduktie, waarbij de 
gevangenen voor het merendeel het onge-
schoolde machinewerk doen of als inpakkers, 
schoonmakers e.d. een bijdrage leveren en 
er maar een kleine minderheid in geschoold 
technisch werk bezig kan zijn. Het zakgeld 
dat iedere werker wekelijks ontvangt is laag. 
Het is de taak van de werkmeester zorg te 
dragen voor de uitvoering van het officiële 
beleid: de gevangenen moeten aan het werk 
worden gehouden, met als doel het behalen 
van een bepaald produktiepeil, het verkrijgen 
van een positieve attitude ten aanzien van 
werken in het algemeen en het zo mogelijk 
zich scholen in bepaalde vaardigheden. 
Uit onderzoek is gebleken dat de produktie-
eisen zelden volledig worden bereikt en dat, 
volgens de werkmeesters, aan de rehabilitatie-
eisen nauwelijks aandacht wordt besteed. Van 
de werkmeesters is 71% van mening dat de 
arbeid voor de gevangenen alleen maar de 
betekenis heeft van bezig zijn; 23% gelooft dat 



het zelfs deze functie niet vervult; slechts 6% 
denkt dat dit werk een bijdrage kan leveren in 
de levenshouding van een gevangene na zijn 
vrijlating. 
Dit scepticisme wordt over het algemeen ook 
aangetroffen bij de gevangenen zelf. Van hen 
denkt 72% dat hun ervaring met gevangenis-
arbeid geen effect heeft gehad op hun houding 
tegenover of verwachting van werk na vrijlating. 
Toch wilden de meesten (81%) liever werken 
dan in hun cel blijven, vnl. ter voorkoming van 
verveling. Dit betekent dan echter niet dat de 
meesten van hen zich geroepen voelen hard te 
werken wanneer ze in de werkplaats zijn. Het 
idee dat sociale druk hierop weinig invloed 
heeft wordt versterkt door de antwoorden van 
de gevangenen. Bijvoorbeeld 67% zegt het werk-
tempo zelf te bepalen en dit niet te wijzigen 
onder invloed van factoren die uit de werksitu-
atie voortkomen. Maar 15% zegt dat het tempo 
beïnvloed wordt door de wens van de werkmees- 

44 ters of van de medegevangenen of door de 
mechanische of technische omstandigheden 
van het werk. 
Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat er, in ver-
band met het wel of niet onder druk staan om 
te werken, twee verschillende invloeden zijn te 
onderscheiden, nl. de aard van het crimineel 
verleden en de reacties op en ervaring met de 
individuele werktaken in de gevangenis. Hoe 
zwaarder de straf en hoe strenger de strafin-
stelling, des te minder technische en sociale 
factoren zijn van invloed op het werk. En hoe 
meer routinematig het werk is, des te minder is 
de werkdwang van invloed. 
Deze bevindingen worden ondersteund door het 
feit dat bijna de helft van de ondervraagde werk-
meesters zeiden het gevoel te hebben geen macht 
of invloed te kunnen uitoefenen op de gevange-
nen wanneer er werk gedaan moest worden 
tegen de zin van de gevangenen in. Er is echter 
geen sprake van een eenduidige relatie tussen de 
zich machteloos voelende werkmeester en de 
zich vrij van dwang voelende gevangene. Bij de 
werkmeesters speelt het idee van zich onder-
steund voelen door het overige gevangenisper-
soneel een belangrijke rol voor het zich niet 
machteloos voelen ten aanzien van de gevange-
nen. 



Hierdoor wordt duidelijk dat een werkplaats 
niet een op zich zelf staand geheel is, maar is 
ingebed in een groter verband en functioneert 
als onderdeel van een breed opgezette organi-
satie. 
Kort samengevat kan gezegd worden dat 
gevangenisarbeid in een daartoe ingerichte 
werkplaats met als doel rehabilitatie, scholing 
en bezig houden van de gevangenen nauwelijks 
succes heeft, dat de invloed van de werkmeesters 
op de werksituatie in de meeste gevallen erg 
klein is te noemen en dat tegelijkertijd veel 
gevangenen zich in de werkplaatsen minder 
afhankelijk voelen van restricties en druk om 
zich aan te passen en te produceren dan de 
arbeiders in de industrie buiten de gevangenis-
sen. 

2. Potentiële machtsbronnen 

We komen nu toe aan het analyseren van het 
45 	probleem dat het, in tegenstelling tot wat men 

verwacht, een groot deel van de werkmeesters 
ontbreekt aan macht en invloed en dat het 
merendeel aangeeft zich machteloos te voelen 
ten opzichte van de gevangenen. Uit het voor-
gaande is gebleken dat zowel de gehele gevange-
nisstructuur als de houding en de verwachtingen 
van de gevangenen als de houding van het 
gevangenispersoneel hierin een rol spelen. 
Eerst worden nu drie potentiële machtsbronnen 
aangegeven waarover een werkmeester zou 
kunnen beschikken. 

2.1 Het aanvaarden van autoriteit door de 
werkers op grond van de persoonlijkheid 
van de werkmeester, van zijn beroep, zijn 
vaardigheden of op grond van de doelen of 
tradities van het werk 

Alle gevangenen zitten onvrijwillig opgesloten 
en alleen al op grond daarvan kunnen ze weinig 
sympathie opbrengen voor het gehele gevange-
nisgebeuren. Gegeven deze situatie lijkt het 
uitermate onwaarschijnlijk dat veel gevangenen 
de persoon of het beroep van de werkmeester 
of de doelen of tradities van het gevangeniswerk 
vrijwillig accepteren en hieraan hun volledige 
medewerking en inzet verlenen. 
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2.2 Negatieve sancties 

Werkmeesters kunnen altijd gebruik maken van 
de disciplinaire procedures die het gevangenis-
systeem tot zijn beschikking heeft. Dat kan 
leiden tot het onthouden van ontspanningsac-
tiviteiten zoals film en televisie kijken, verwij-
deren uit de werkplaats, e.d. 
Hoewel deze machtsbron gemakkelijk te 
gebruiken is zijn veel werkmeesters (75% 
van de geinterviewden) afkerig van deze 
methode: rapportage resulteert zelden in het 
verwijderen van de gemelde werker uit de werk-
plaats, het heeft vaker tot gevolg het onthouden 
van ontspanningsactiviteiten en de combinatie 
van deze omstandigheden veroorzaakt onrust 
in de werkplaats. Het gebruik van negatieve 
sancties is niet bevorderlijk voor de samen-
werking in de werkplaatsen en voor het zich 
inzetten van de gevangenen. 

2.3 Positieve sancties 

Tussen gevangenen en bewakers kan op grond 
van een stilzwijgende overeenkomst een 
bepaalde consensus ontstaan, die de basis kan 
vormen voor een rustige samenwerking. Bij de 
werkmeesters ligt dit echter anders: in hun 
werkplaats is, willen zij aan bepaalde eisen vol-
doen, een actieve inzet en samenwerking nodig 
binnen een produktieve arbeidsonderneming, 
waar de arbeid van de werkers beloond moet 
worden. Veel werkmeesters hebben op grond 
van hun idee over straffen moeite met het 
belonen van een gevangene en bovendien hebben 
zij niet de beschikking over goede belonings-
middelen. Verder wordt beloning door het 
andere personeel meestal als onnodig 
beschouwd. 
In de discussie over beloning zijn drie punten 
van belang: wat heeft een gevangene nodig, hoe 
kan hij dat krijgen en kan een werkmeester 
hierin meewerken of tegenwerken. 
Hieronder wordt puntsgewijs een aantal zaken 
waar de gevangenen prijs op stellen aangegeven, 
en bekeken in hoeverre ze hierin afhankelijk 
zijn van de steun van de werkmeesters. 
— Arbeid vormt de enige mogelijkheid om zak-
geld te verdienen, waarmee bepaalde goederen 



gekocht kunnen worden. Volgens de meeste 
gevangenen kunnen de werkmeesters geen in-
vloed uitoefenen op het verhogen of verlagen 
van het bedrag aan zakgeld. Zij beschouwen het 
zakgeld als iets waar iedere gevangene recht op 
heeft en ze zien dit niet zo direct gerelateerd 
aan het werk. 
— Ofschoon werken door de meeste gevangenen 
gezien wordt als een middel om de verveling 
tegen te gaan wordt het daartoe de gelegenheid 
krijgen niet gezien als een onderhandelingsmo-
gelijkheid met de werkmeester. Werken is een 
soort verkregen recht en hoort automatisch bij 
het gevangen zitten. Dit recht kan volgens de 
gedetineerden alleen ontnomen worden na een 
formele procedure n.a.v. zeer ernstige misdra-
gingen, die niet per se binnen de werkplaats 
hoeven plaats te vinden. Werkmeesters alleen 
hebben hiertoe niet de bevoegdheid. Het is de 
taak van de werkmeesters de werkverdeling 
te regelen. Er is echter zo weinig variatie 

47 	binnen het beschikbare werk dat ook hierin 
de werkmeesters weinig mogelijkheden hebben 
om die te gebruiken als een soort beloning of 
straf voor de gevangenen. En vaak worden de 
betere baantjes aan de lastigste gevangenen 
gegeven bij wijze van aanmoediging. 
— Het goed je best doen in de werkplaats, het-
geen door directie en personeel positief gewaar-
deerd wordt, is meestal niet bevorderlijk voor 
het opgenomen worden in de groep. Op het 
sociaal geaccepteerd worden van een gevangene 
kan een werkmeester dan ook maar weinig 
invloed uitoefenen. 
— Geen enkele gevangene wil de gevangenisau-
toriteiten tegen zich hebben in verband met een 
eventueel verlies van bepaalde privileges. Dit 
zou voor de werkmeester een machtsmiddel 
kunnen zijn, ware het niet de meesten van hen 
er weinig voor voelen een officiële procedure 
in gang te zetten wanneer een gevangene zich 
alleen maar schuldig maakt aan het slecht uit-
voeren van zijn werk (zie hiervoor ook onder 
punt 2.2). 
— De meeste gevangenen hebben recht op 
kwijtschelding van een derde deel van de op-
gelegde straf. Dit recht kan hun ontzegd worden 
als straf voor wangedrag in de gevangenis. Aan 
de andere kant kan een gevangene niets doen 



om zich zeker te stellen van dit recht. Het 
besluit tot eerdere voorwaardelijke invrijheids-
stelling wordt gebaseerd op grond van een 
ingewikkelde evaluatieprocedure, waarbij de 
bereidheid tot werken ook betrokken wordt. 
Goed gedrag en ijver worden echter niet per 
definitie beloond met een eerdere invrijheids-
stelling. Bij de gevangenen is dit alom bekend 
en zij beschouwen dit als zeer onrechtvaardig, 
hetgeen zeker niet bevorderlijk is voor de 
werksituatie. 
— Maar weinigen zien in de werkervaring, op-
gedaan tijdens het verblijf in de gevangenis, 
een positieve bijdrage tot het voorkomen van 
moeilijkheden wanneer ze weer vrij zijn: het 
blijkt nl. maar zelden van invloed te zijn op 
het vinden van leuk werk in de burgermaat-
schappij. 
Al met al blijkt dus dat de werkmeesters 
weinig gebruik kunnen maken van de drie 
genoemde machtsbronnen en het is dan ook 

48 	wel begrijpelijk dat meer dan de helft van de 
ondervraagde werkmeesters zich relatief mach-
teloos voelt ten opzichte van de gevangenen, 
en dat daar tegenover de gevangenen, met 
name de langgestraften, zich relatief vrij voelen 
om wel of niet te werken, om zelf het werk-
tempo te bepalen en om zich wel of niet te 
onderhouden met de andere gevangenen. 

3. Macht binnen organisatiestructuur en 
normenbestand 

Het is gebleken dat machtsuitoefening in de 
werkplaatsen in zekere mate gerelateerd is aan 
het vermogen tot manipuleren en aan het 
gebruik kunnen maken van beloningsmiddelen. 
Hoe dit precies in zijn werk gaat is meer een 
sociologische vraag en het is praktisch gezien 
hier nu van belang om de theoretisch beschik-
bare machtsbasis te analyseren en dit te doen 
door middel van een discussie over de positie 
van de werkmeester en de gevangenen en de 
mogelijkheden tot het vinden van een basis 
voor samenwerking en overeenstemming, 
geplaatst binnen het bredere verband van 
organisatie- en normenstructuren van de 
Engelse trainingsgevangenissen. 



3.1 De positie van de werkmeesters 

Werkmeesters maken geen deel uit van de 
bewakings- en behandelingsstaf en ze hebben 
ook geen directe toegang tot de directie. De 
ideeën en normen die bestaan rondom de 
arbeid in de gevangenis benadrukken de aparte 
positie van de werkmeesters. De bewakers 
vinden de bijdrage die de werkmeesters leveren 
ter verlichting van hun taak niet groot en 
weinigen geloven dat de arbeid een belangrijke 
bijdrage levert aan de rehabilitatie van de 
gevangenen. De meesten zijn dan ook niet 
geneigd en bereid om zich hiervoor in te 
zetten en zeker niet wanneer zij het ervaren 
als in strijd met hun eigen belangen. 
De werkmeesters vormen als het ware een 
groepje apart. Zelf identificeren ze zich het 
meest met het bewakerspersoneel, waarmee 
ze dagelijks het meeste contact hebben en 
waar ze historisch gezien het dichtst bij staan. 

49 	Echter vanuit het bewakerspersoneel wordt 
weinig toenadering gezocht en de werkmeesters-
groep ondervindt nauwelijks sympathie en/of 
steun voor haar bezigheden met de gevangenen. 
Het is niet verwonderlijk dat de werkmeesters 
zich geïsoleerd voelen: ze spelen immers een 
marginale rol in het geheel en krijgen weinig 
of geen steun, nauwelijks begrip en ze hebben 
ook geen stem in beslissingen, ook niet in zaken 
die specifiek betrekking hebben op de werk-
plaatsen. 
De verhouding ten aanzien van de gevangenen 
kan voor een groot deel worden verklaard 
vanuit de positie die de werkmeesters binnen 
de gehele organisatie innemen: zij worden er 
niet hoog aangeslagen. 

3.2 De positie van de gevangenen 

De gevangenen zijn zich over het algemeen 
bewust van de vrij machteloze positie van de 
werkmeesters en van hun eigen 'machtige' 
positie. 
De situatie in de gevangeniswerkplaats zien we 
echter niet terug op andere plaatsen binnen de 
gevangenis. Het is van belang om bij het zoeken 
naar een verklaring hiervoor rekening te houden 
met het geheel van normen, doelstellingen en 
ideeën rondom de gevangenis en met de 
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heersende opvatting dat gevangenisarbeid niet 
van groot belang is. Er kan dan ook gesteld 
worden dat de doelstellingen van gevangenis-
werkplaatsen alleen bereikt kunnen worden 
wanneer de positie die de werkplaatsonder-
neming in het geheel inneemt fundamenteel 
verandert. 
Binnen de werkplaats houdt de relatie met de 
gevangene meer in dan het alleen maar rustig 
houden. Er wordt, zoals al eerder beschreven, 
om een actieve samenwerking gevraagd. Dit 
wordt steeds moeilijker doordat de gevangenen 
de werkplaats gaan gebruiken om er hun 
ongenoegens te uiten. Men moet hierbij wel 
bedenken dat de macht van de gevangenen 
in de werkplaats heel betrekkelijk is omdat deze 
macht niet verder reikt dan die plaats en omdat 
het hun ontbreekt aan een zich gezamenlijk 
bewustzijn van hun positie aldaar. 
Nemen we alle bovengenoemde factoren die 
betrekking hebben op de positie van werk-
meesters en gevangenen in ogenschouw, dan 
wordt het paradoxale van de situatie duidelijk, 
namelijk dat de werkmeesters afhankelijk zijn 
van de gevangenen, die op hun beurt hun 
machtspositie niet verder effectief kunnen 
gebruiken binnen het gehele gevangenissysteem. 

3.3 Mogelijkheden tot verbetering van de 
situatie 

Wanneer men een situatie wil verbeteren dan is 
het nodig dat alle betrokken partijen daar 
belang bij hebben en dat de na te streven 
doelen in ieder geval complementair zijn. 
Partijen moeten zich bewust zijn van het 
belang en bereid zijn actief samen te werken. 
Aan deze voorwaarden voldoen de werkplaatsen 
niet. De belangen van werkmeesters vallen 
niet samen met die van de gevangenen en ze 
vullen elkaar ook niet aan. Bovendien hebben 
we hier niet te maken met een machtsrelatie 
binnen één systeem, maar tussen verschillende 
systemen, zodat een basis voor samenwerking 
vrijwel onbestaanbaar is te noemen. 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de macht van 
een gevangene beperkt blijft tot de werkplaats- 



situatie en dat de relatie die er bestaat tussen 
werkmeester en gevangene noch te vergelijken 
is met die van het overige gevangenispersoneel 
met de gevangene, noch met de arbeidsver-
houding die buiten de gevangenis bestaat. 
Als de belangrijkste factoren die naar voren 
zijn gekomen voor het begrijpen van de 
relatieve machtspositie van de betrokkenen 
in de werkplaatsen, kunnen worden aangegeven: 
— het verweven zijn in een brede organisatie-
structuur; 
— de invloed van het bestaande normenpatroon; 
— de bestaande ideeën over doelstellingen van 
de werkplaatsen en de mate van overeenstem-
ming hierin; 
— het al of niet zich gezamenlijk bewust zijn 
van de huidige situatie. 
Het is niet de bedoeling geweest een volledige 
analyse te geven van alle factoren die een rol 
spelen rond macht en invloed in de gevangenis-
werkplaatsen. Het is een aanzet tot verdere 

51 bestudering en dit onderwerp lijkt van cruciaal 
belang voor een beter algemeen begrip van het 
handelen binnen organisaties. 



Studieverlof in het 
Amerikaanse 
gevangeniswezen* 

door R.R. Smith, J.M. McKee en M.A. Milan 

Steeds vaker wordt aan gedetineerden toestem-
ming gegeven de penitentiaire inrichting te 
verlaten teneinde deel te nemen aan scholing 
en beroepsopleidingen in de vrije maatschappij. 
Men zoekt naar alternatieven voor programma's 
binnen de gevangenismuren, omdat recente 
misdaadverslaggeving erop wijst dat dergelijke 
programma's niet voldoende zijn uitgerust en 
er daardoor niet in slagen om de gedetineerden 
voor te bereiden op hun eventuele terugkeer 
naar de maatschappij. 
Het toestemming geven voor het volgen van 

52 	onderwijs en beroepsopleidingen buiten de 
gevangenis heeft twee voordelen. Ten eerste 
wordt de mogelijkheid geboden voor een 
rijkere vorming en ontwikkeling, d.w.z. de 
kwaliteit van het gebodene zal waarschijnlijk 
beter zijn, de uitrusting moderner en de 
omgang met klasgenoten en leraren uit de vrije 
maatschappij zal Mogelijk positieve effecten 
hebben. Ten tweede is het zo dat via deze weg 
tal van bestuurlijke problemen kunnen worden 
omzeild: men hoeft niet dubbelop te werken 
door afzonderlijke krachten aan te trekken voor 
binnen de gevangenismuren, of door daar 
speciale leslokalen en werkplaatsen in te richten. 

Het onderzoek 

Hoewel het idee van studieverlof in het gevange-
niswezen een aantrekkelijk alternatief lijkt te 
bieden voor — ofwel een aanvulling op — de 
bestaande opleidingsmogelijkheden, is er tot nu 
toe weinig informatie verzameld over hoe 
wijdverbreid en hoe succesvol het eigenlijk is. 
Dit hebben wij daarom eens willen nagaan ten-
einde misschien aanbevelingen te kunnen doen 

* Dit is een verkorte weergave van: Study-release 
policies of American correctional agencies: a survey. 
In: Journal of criminal justice, 2e jrg., 1974, 
blz. 357-364. 



voor een eventuele uitbreiding van het toe-
passen van dergelijke programma's. Vandaar 
dit onderzoek, waarvan we in het nu volgende 
verslag uitbrengen. 

Methode en procedure 

We stuurden een vragenlijst met elf vragen toe 
aan de directies Gevangeniswezen van 50 ver-
schillende staten, aan de leiding van het gevan-
geniswezen in het district Columbia en aan het 
Federale Bureau van het gevangeniswezen. 
De vragen hadden betrekking op het jaar 1971. 
Alle 52 aangeschrevenen respondeerden. 

Resultaten 

Aantal studieverlof-programma's en hoe ze 
geregeld worden. Van de respondenten 
antwoordden er 42 dat ze studieverlofprogram-
ma's toepasten. Hiervan waren er 20 wettelijk 

53 	geregeld; 8 maakten deel uit van een bepaald 
beleidsplan en in 14 was er sprake zowel van 
wettelijke regeling als van opname in een 
beleidsplan. 
Aanvang van het studieverlof en wie er deel-
nemen. Van de 42 studieverlofprogramma's 
was er één gestart in 1959, één in 1965,25 in de 
periode 1966-1970 en 14 in 1971 (één 
respondent antwoordde niet op deze vraag). 
Alle programma's op vier na waren bestemd 
voor zowel mannen als vrouwen. In drie staten 
namen alleen mannen deel; in één staat was 
deelname alleen aan vrouwen toegestaan. 
De bezochte opleidingsinstellingen. In 38 staten 
verleende men studieverlof voor het bezoeken 
van 'college '-programma's. Tal van staten 
meldden een veelheid aan programma's, waar-
onder beroepsopleidingen (32 staten), high 
schools (8 staten), basisopleidingen voor vol-
wassenen inclusief avondlessen (7 staten), han-
delsonderwijs, en kappersscholen (3 staten). 
Het grootste aantal gedetineerden volgde een 
beroepsopleiding (in totaal 1400 mannen en 
vrouwen). Iets minder dan 400 mannen en 
vrouwen gingen naar een high school, en meer 
dan 700 naar een 'college'. Ongeveer 300 
mannen en vrouwen volgden basisopleidingen. 
De directie Gevangeniswezen van het district 
Columbia meldde dat er in de verslagperiode 



250 mannen naar 'college' gingen en dat er 
112 een beroepsopleiding volgden. 
Factoren betreffende de selectie van studie-
verlof-kandidaten. Factoren waaruit de respon-
denten de keus kregen waren soort misdrijf, 
uitgezeten deel van de straftijd, intensiteit van 
de bewaking, behoefte aan opleiding, en een 
categorie 'anders'. Negen respondenten vonden 
de bewakingsgraad de belangrijkste factor; 
zeven de behoefte aan opleiding; zes de tijd die 
men al in detentie zat; en vier het soort misdrijf. 
In negen staten woog men elk van deze factoren 
mee, maar niet in een bepaalde volgorde van 
belangrijkheid. In alle andere staten werd geen 
vastgestelde selectieprocedure toegepast, hoewel 
de meeste wel met één of meer van de boven-
genoemde factoren rekening hielden. Voor 14 
staten behoefde geen van de factoren een 
verhindering voor deelname aan een studie-
verlofprogramma te betekenen. De overige 
staten allerlei verschillende belemmeringen, te 

54 	weten zware criminaliteit (11 staten), seksuele 
delicten (11 staten), delicten in de sfeer der 
verdovende middelen (6 staten) en in de sfeer 
van alcohol (4 staten). Columbia gaf alleen 
studieverlof aan degenen die binnen 6 maanden 
v.i. zouden krijgen; overigens vond men daar niet. 
aan deelname aan een studieverlofprogramma in 
de weg staan. Het Federale Bureau van het 
gevangeniswezen beschouwde alle personen op 
een individuele basis. Aan niemand werd enkel 
op grond van het gepleegde misdrijf deelname 
ontzegd. 
Voor 24 respondenten kan men pas in aanmer-
king komen voor studieverlof wanneer men aan 
de lichtste graad van bewaking is onderworpen. 
Zeven respondenten vinden middelzware bewa-
king de grens en voor vier respondenten speelt 
de graad van bewaking in het geheel geen rol 
voor de selectie. 
Afvalpercentages. Iets meer dan 2% van alle 
3000 deelnemers aan verschillende vormen van 
studieverlof liet het gemiddeld tijdens de ver-
slagperiode afweten. Het afvalpercentage in 
Noord-Carolina was hoger (8%) en daar was 
ook het aantal deelnemers het grootst, maar in 
Pennsylvania, waar het aantal deelnemers op 
één na het grootst was, viel slechts minder dan 
1% af. 



Opvattingen binnen de directies Gevangenis-
wezen over studieverlof Van de respondenten 
waren er 40 van mening dat het geven van 
studieverlof bijdroeg aan de resocialisatie. Geen 
enkele staat beweerde dat het niet zou helpen. 
Twee staten wisten het niet, en één staat vroeg 
zich af wat dan wèl zou helpen als dit niet hielp. 

Slotopmerking 

Als kan worden aangetoond dat studieverlof-
programma's een goed alternatief bieden voor 
institutionele programma's, dan zou aan meer 
gedetineerden de kans kunnen worden gegeven 
om eraan deel te nemen. De bestaande pro-
gramma's stellen de beleidsinstanties in de 

° gelegenheid om te evalueren en te experimen-
teren, teneinde de meest(efficiénte en effectieve 
beleidslijn te ontwikkelen. 
Naar wij hopen zijn de hier gepresenteerde 
Amerikaanse gegevens stimulerend genoeg om 
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	een aanvang te maken met zo'n systematische 
beleidsmatige aanpak. 



Overzicht van de bezetting der bedrijven in de 
Nederlandse gevangenissen per 1-7-1978 

Plaats 	Inrichting 	Bedrijf 	Feite- Arbeids- 
lijke moge-
bezet- lijkhe-
ting den 

voor: 

Alkmaar Gevangenis Grafische arbeid 34 
'Schutters- Houtbewerking — 
wei' Particuliere 

arbeid* 	13 
Reinigingsploeg 7 

Amster- Pen. Inrich- Wasserij 	13 
dam 	tingen voor • Wasserette 	2 

Vrouwen  Confectiebedrijf 5 
Reinigingsploeg 8 
Particuliere 
arbeid* 	5 

Breda 	Gevangenis Metaalbewer- 
'De Bosch- king 	10 	12 
poort' 	Houtbewerking 10 	20 

Snijafdeling 	1 	2 
Tricotage-/con- 

56 	 fectiebedrijf 	11 	16 
Zeilmakerij 	9 	11 
Particuliere 
arbeid* 	47 	** 

Doetin- Pen. Vor- 	Houtbewerking, 
chem 	mingsinr. 	incl. schilders- 

Nederheide bedrijf 	9 	18 
Land- en tuin-
bouwbedrijf 	4+9 20 
Particuliere 
arbeid* 	14 	** 

Grave 	Gevangenis Buitenarbeid 	43 
'De Raam' Particuliere 

arbeid* 	8 
's-Graven- Gevangenis Boekbinderij 	4 	12 
hage 	 Particuliere 

arbeid* 	18 	** 
Hoorn 	Gevangenis Houtbewerking 11 	20 

	

Oostereiland Zakkenstopperij 8 	17 
Particuliere 
arbeid* 	19 	** 

Sevenum Gevangenis Tuinbouw 	17 
'Ter Peel' 	Houtbewerking 13 

Particuliere 
arbeid* 	— 

Veen- 	Gevangenis Wasserij 	17 	23 
huizen en R.W.I. 	Tuinbouw/ 

'Groot 	bosarbeid 	73 
Bankenbosch' 

* Bijvoorbeeld: wasknijpers of lampekappen maken; 
vouwwerk; wielen spaken; inpakken etc. 
** De hoogst mogelijke bezetting is slechts vermeld 
ten aanzien van de voor de produktie van belang 
zijnde vakbedrijven. 
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Plaats 	Inrichting 	Bedrijf Feite- Arbeids-
lijke moge-
bezet- lijkhe-
ting den 

voor: 

Veen- 	Gevangenis Metaalbedrijf, 
huizen 	en R.W.I. 	incl. moffel- 

Esserheem afdeling 	25 	50 
Betonbedrijf 	3 	5 
Houtbedrijf, 
incl. schilders- 
bedrijf 	18 	35 

Veen- 	Gevangenis Zeilmakerij/ 
huizen 	en R.W.I. 	snijafdeling 	15 	8 

	

Norgerhaven Zakkenstopperij 4 	12 
Grafisch bedrijf 17 	25 
Particuliere 
arbeid* 	15 	** 
I.B.A. 	11 

Vught 	Gevangenis Metaalbedrijf, 
Nieuw 	incl. 
Vosseveld 	moffelafdeling 17 	40 

Houtbedrijf, 
incl. schilders- 
bedrijf 	21 	40 
Brocheerdcrij 	28 	35 

Winscho- Gevangenis Leerbewerking 	8 	9 
ten 	'Noorder- 	Houtbewerking 7 	10 

schans' 
Zutphen Bijzondere Houtbewerking, 

Gevangenis excl. vakopl. 
voor Jonge incl. schilderen 	2 	15 
Mannen 	Metaalbewer- 

king, excl. 
vakopl. 	— 	12 
Tuin 	 5 	10 
Particuliere 
arbeid* 	 ** 
Reinigingsploeg 6 
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58 	Van de artikelen, die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kan een kopie worden aan-
gevraagd bij het Wetenschappelijk Onder-
zoek- en Documentatie Centrum van het 
Ministerie van Justitie, Schedeldoekshaven 
100, Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage, 
tel. 070-706555. 

Algemeen 

1 
Baumrind, D., Reciprocal rights and responslbilities 
in parent-child relations. The journal of social 
issues, 34 jrg., nr. 2, 1978, blz. 179-196. 

Bij de discussie rond de opvoeding van kinderen 
wordt wel een onderscheid gemaakt tussen het 
vergroten van de bescherming van het kind en het 
versterken van hun rechten. De auteur kiest voor de 
laatste benadering en betoogt in dit artikel dat de 
rechten van de kinderen voor een belangrijk deel 
worden verbeterd door de verantwoordelijkheden 
van de ouders te vergroten. Dit betekent volgens de 
auteur dat de verbetering van de rechtspositie zeer 
wel mogelijk is in een afhankelijke relatie ten op-
zichte van de ouders. In tegenstelling tot veel andere 
afhankelijkheidsrelaties is hier geen sprake van een 
prijsgeven van rechten bij het in ontvangst nemen 
van hulp, aldus de auteur. 
Met literatuuropgave. 
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2 
Berg, L, M. Consterdine, R. Hullin e.a. The effect 
of two randomly allocated court procedures on 
truancy. 
British journal of criminology, 18e jrg., nr. 3, 
juli 1978, blz. 232-244. 

Door de kinderrechter werden 96 kinderen met een 
gemiddelde leeftijd van dertien jaar, die wegens 
spijbelen met de kinderrechter in aanraking waren 
gekomen, aangewezen voor verdaging of supervisie. 
De rechter bekeek van de verdaagde groep herhaal-
delijk de vooruitgang in het schoolbezoek. De andere 
groep werd toevertrouwd aan het maatschappelijk 
werk en kreeg supervisie van één van de maatschap-
pelijk werkers of reclasseringsambtenaren. De eerste 
zes maanden na het eerste contact met de rechter 
ging de verdaagde groep tevredener naar school en 
zij beging minder criminele daden. Beide groepen 
waren vergelijkbaar wat betreft een aantal achter-
grondsvariabelen en wat betreft items om de 
psychische gestoordheid gerelateerd aan de aan-
passing aan school te meten. De verdagingsprocedure 
lijkt de beste resultaten op te leveren. 
Met literatuuropgave. 

3 
Bikson, T.K. The status of children's intellectual 
rights. 
The journal of social issues, 34e jrg., nr. 2, 1978, 
blz. 69-86. 

Bij de opleiding van kinderen in de U.S. wordt naar 
de mening van de auteur te weinig rekening gehouden 
met hun intellectuele vermogens. Het kind wordt 
opgeleid op een manier die het zelf niet kiest voor 
een doel waarom het evenmin gevraagd heeft. 
Volgens de auteur krijgt het niet de gelegenheid zich 
autonoom in de samenleving te oriënteren en zich 
zo zelf te scholen. De intellectuele rechten van de 
kinderen worden ontkend. Bij elke opleiding worden 
zij in de rol van antwoord geven gedwongen. 
Intellectuele onderzoeksdrang werd niet erkend en 
creativiteit wordt op deze manier snel de kop 
ingedrukt. 
Met literatuuropgave. 

4 
Feshbach, S., and N.D. Feshbach, Child advocacy and 
family privacy. 
The journal of social issues, 34e jrg., nr. 2, 1978, 
blz. 168-178. 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op de spanning 
die bestaat tussen de maatschappelijke bemoeienis 
en met het kind en het gezin en de relatie tussen het 
kind en de ouders. De privacy is hier naar hun mening 
steeds meer in het spel. Er moet een open duscussie 
tussen kind, ouders en samenleving mogelijk zijn, 



maar dit kan volgens hen uitsluitend op vrijwillige 
basis. In het laatste hoofdstuk van hun artikel geven 
zij in grote lijnen een strategie aan hoe een derge-
lijke discussie kan worden gevoerd. Als een belang-
rijke voorwaarde wijzen zij op de eis om bij een 
behandeling van problemen van het kind de ouders 
te betrekken. 
Met literatuuropgave. 

5 
Griend, P.C. van de. Over enkele kenmerken van de 
raio-opleiding en hun consequenties. 
Trema, le jrg., nr. 1, april 1978, blz. 25-30 (N.). 

De auteur schetst een aantal processen die in de 
werkelijkheid van de raio-opleiding optreden. De 
opleidingssituatie van de raio eist van hem dat hij 
terreinverkennend bezig is met relatiepatronen en 
maatschappelijke banden zonder zich daarin al te zeer 
vast te leggen of meer definitieve verantwoordelijk-
heid te aanvaarden. De anomalie ligt hierin dat de 
raio de levensfase van de adolescent achter zich heeft 
gelaten en in de privé-sfeer vaak al wel definitieve 
verantwoordelijkheid heeft aanvaard. De auteur 
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	pleit er daarom voor de raio's een 'onechte' opleiding 
te geven waar meer plaats is voor vérantwoordelijk- 

, heid. Verder dient men o.a. te streven naar een proces 
van toenemende integratie tussen alle rechtstreeks 
bij de raio-opleiding betrokkenen en tussen verschil-
lende niveau's, zoals die van beleidsvorming en uit-
voering, van cursus en praktijk. Wanneer men raio's 
wil vormen in enig opzicht dat niet juridisch is, dan 
is het noodzakelijk dat deskundigen-niet juristen 
voldoende ruimte krijgen om tot een nadere concre-
tisering van deze projecten te komen. 

6 
Jolles, H.M. Beleid en sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek; kanttekeningen bij een meerjarenplan. 
Beleid en maatschappij, Se jrg., nr. 9, september 
1978, blz. 227-235 (N.). 

De schrijver bespreekt kritisch de Nota Meerjarenplan 
van minister Pcijnenburg. Het plan is bedoeld voor 
een periode van ca. 5 jaar, en opgebouwd uit vier 
projecten, waarvan de eerste drie onder toezicht 
staan van een begeleidend interdepartementaal staf-
orgaan. De overheid is hier dus zelf partner en partij, 
hetgeen de auteur verwondert en verontrust. De 
geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de 
overheid als experimentator staan hier volgens hem op 
het spel. Als het tot de plichten behoort - in een goed 
samenspel tussen sociaal onderzoek en beleid - steeds 
te kunnen aangeven wat hierin onderzoek en wat 
beleid is, en wie voor wat verantwoordelijkheid 
draagt, dan voldoen de genoemde drie projecten niet 
aan die eis. M.b.t. de relatie onderzoekbeleid van 
dichtbij gezien zegt de schrijver dat zowel sociaal 
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wetenschappelijk onderzoek als beleid omgang met 
onzekerheid betekent. Beleid echter vindt onder aan-
merkelijk slechtere omstandigheden plaats, en 
sociaal onderzoek is daarbij zeker niet zonder meer 
altijd welkom. Eerder is het zèlf weer een complice-
rende factor, dan smeerolie in de beleidsmachine. 
Al met al noemt de auteur zijn verkenning van het 
meerjarenplan weinig opwekkend. Toch zou hij het 
niet zonder meer in zijn geheel willen verwerpen. Wel 
beveelt hij een viertal noodzakelijke correcties aan. 
Met literatuuropgave. 

7 
Lewis, R.G., en J.R. Greene. Implementation evalua: 
tion: A future direction in project evaluation. 
Journal of criminal justice, 6e jrg., nr. 2, zomer 
1978, blz. 167-176. 

Bij het evalueren van projecten op het gebied van de 
strafrechtspleging dient meer aandacht te worden 
geschonken aan een mogelijk gebrekkige uitvoering. In 
het algemeen zien organisatie-onderzoekers, evaluatie-
specialisten, beleidsvoerders en programontwikkelaars 
de uitvoering van een project over het hoofd. De 
auteurs geven drie redenen voor het uitblijven van 
resultaten van een nieuw project: le overdreven 
verwachtingen; 2e een onjuiste theoretische onder-
bouw; 3e een gebrekkige uitvoering die niet strookt 
met de oorspronkelijke opzet. Zij benadrukken het 
belang van organisatorische factoren en van de 
betrekkingen tussen zowel individuen als organisaties 
voor een succesvolle uitvoering en tot standkoming 
van projecten. De gegevens zijn ontleend aan een 
onderzoek van pro-actieve politie-eenheden, dat wordt 
uitgevoerd in samenwerking met Michigan Office of 
Criminal Justice Programs. De auteurs bespreken vier 
hoofdthema's in het uitvoeringsproces: 1. doel van 
het project en duidelijkheid in doelstelling; 2. over-
eenstemming over het doel; 3. onderlinge afhanke-
lijkheid van gevestigde belangen; 4. locale beweeg-
redenen en het verkrijgen en gebruiken van federale 
steun. De resultaten werpen fundamentele vragen op 
omtrent de redenen waarom projecten worden 
gefinancierd, de manier waarop ze ontwikkeld worden 
en de wijze van evalueren. De auteurs geven tot slot 
vier suggesties welke direct verband houden met de 
uitvoering van projecten. 
Met literatuuropgave. 

8 
Van Liere, K.D., en R.E. Dunlap. Moral norms and 
environmental behavior: an application of Schwartz's 
norm-activation model to yard burning. 
Journal of applied social psychology, 8e jrg., nr. 2, 
april-juni 1978, blz. 174-188. 

Het doel van deze studie was een aantal voorwaarden 
te onderzoeken waaronder morele normen, zoals bijv. 
rekening houden met de gezondheid van je medemens, 
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die van invloed zijn op milieuverontreinigend gedrag. 
Nagegaan werd of er verband bestond tussen op de 
hoogte zijn van de gevolgen, het te verwachten ver-
antwoordelijkheidsgevoel en het verbranden van afval 
in de tuin. Verwacht werd dat degenen die op de 
hoogte waren van de onaangename gevolgen die het 
verbranden voor anderen had, en die de verantwoor-
delijkheid voor hun daden accepteerden, minder 
geneigd waren hun afval te verbranden dan zij die hier-
van niet op de hoogte waren. Er worden verschillende 
significante verbanden gevonden, de resultaten worden 
besproken, evenals de vraag of dit model bruikbaar is 
voor onderzoek naar ander milieuverontreinigend 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 

9 
Wright, C.W., en S.C. Randall. Contra sting concep-
tions of deviance in sociology: functionalism and 
labelling theory. 
British journal of criminology, 18e jrg., nr. 3, juli 
1978, blz. 217-232. 

De controverse tussen theorieën die afwijkend 
gedrag willen verklaren vanuit anomie of vanuit 
etikettering lijkt op een communicatiestoornis. De 
oorzaak voor dit gebrek aan communicatie lijkt de 
schrijvers te zijn gelegen in drie fundamentele ver-
schillen tussen de algemene paradigma's waarop de 
theorieën van het afwijkend gedrag gebaseerd zijn, 
resp. het etiologisch functionalisme en het interac-
tionisme. Achtereenvolgens worden besproken het 
tijdselement bij het begrip afwijkend gedrag, het 
belangrijke maar zelden erkende verschil tussen 
norm en regel, en de vraag of er al dan niet een 
kwalitatief verschil tussen afwijkende en niet-afwij-
kende gedragingen bestaat. Deze wezenlijke ver-
schillen en hun gevolgen worden geanalyseerd om 
wat Kuhn (1970) noemt 'het proces van vertaling 
tussen schijnbaar onmeetbare gesprekswerelden' te 
vergemakkelijken. 
Met literatuuropgave. 

10 
Zacharias, F.C. Exhaustion of administrative reme-
dies - A synthesis of the law and a pro posed statute 
for federal prison cases. 
New England journal on prison law, 4e jrg., nr. 1, 
herfst 1978, blz. 5-48 (U.S.A.). 

Toen administratieve organen dagelijkse overheids-
functies begonnen te controleren, ontstond de leer 
dat een aanklager die een uitvoerende macht aan-
spreekt eerst de administratieve rechtsmiddelen moet 
uitputten. Diverse rechtvaardigingen liggen aan dit 
idee ten grondslag. Gerechten verzuimden echter te 
overwegen of in het gegeven geval de administratieve 
middelen uitgeput waren. Gerechten die dit wel over-
wogen, hebben gefaald in het opstellen van richt- 
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snoeren. De auteur geeft allereerst een samenvatting 
van de common law op dit gebied en de regels en 
doctrines welke ontstaan zijn. Daarnaast komen de 
doeleinden, de rechtvaardigingen, de uitzonderingen 
en de door de gerechten gevestigde ondersteunende 
doctrines aan de orde. De omstandigheden waar-
onder habeas corpus zaken ontstaan worden 
beschreven, evenals de pogingen ter distillering van 
de speciale voorwaarden welke een wet over zulke 
zaken in aanmerking moet nemen. De auteur doet 
dan een wetsvoorstel, waarbij het mogelijke effect 
van de voorgestelde habeas corpus wet op de rechts-
middelen wordt aangegeven. Dit wetsontwerp kan 
gekarakteriseerd worden als een codificatie van de 
common law. Deze codificatie is een nieuw en 
belangrijk feit. De auteur zegt tot slot dat de wet 
bedoeld is om de interactie van gevangenen en 
instellingen en van wetgevers en rechtbanken te 
vergemakkelijken. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

11 
Bard, J.F. The ure of simulation in criminal justice 
policy evaluation. 
Journal of criminal justice, 6e jrg., nr. 2, zomer 
1978, blz. 99-116. 

Het strafrechtelijk systeem wordt op het locale 
niveau door verscheidene onafhankelijke instel-
lingen en departementen uitgevoerd, vaak zonder 
rekening te houden met elkaars doelen en ten koste 
van de effectiviteit. In het onderzoek wordt 
geprobeerd een verband te leggen tussen het doel 
'crime control' en een reeks beleidsalternatieven 
verdeeld over elke strafrechtelijke sector. De auteur 
ontwikkelt een simulatiemodel, gebaseerd op de 
technieken van 'industrial dynamics', om combinaties 
van beleid te evalueren. Om het model te valideren 
wordt gebruik gemaakt van gegevens van strafrechte-
lijke instellingen van het District of Columbia. De 
resultaten van de analyse laten zien dat het systeem 
niet gevoelig is voor kleine verstoringen, maar wel 
voor grote veranderingen in de normale werkzaam-
heden. Dit volgt niet zozeer uit de opzet als uit de 
omstandigheden. De auteur is van mening dat 
continuering van bestaande praktijken en beleid zal 
leiden tot verslechtering van de situatie. Tot slot 
merkt de auteur op dat het onderzoek een inleidend 
karakter heeft, daar veel van de kwalitatieve en 
speculatieve aspecten van het systeem niet in het 
model zijn opgenomen. Er wordt nog gewerkt aan een 
uitgebreide parametrische analyse waardoor meer 
inzicht zal worden verkregen in de gevoeligheid 
van het systeem op de verschillende punten waar 
wordt ingegrepen. 
Met literatuuropgave. 
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12 
Haersholte, R.A.V. van, Politieke verdediging . . . in 
rechte 
Prakken, T., Janse de Jonge, H. Repliek 
Haersholte, R.A.V. van, Dupliek 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 29, 
2 sept. 1978, blz. 603-608. 

De schrijvers discussiëren naar aanleiding van het 
artikel Politieke verdediging van Prakken en Janse 
de Jonge in NJB 1978, nr. 18 (Zie excerpt nr. 7 in 
Justitiële Verkenningen nr. 8, 1978). Van Haersholte 
maakt onderscheid tussen de wetsovertreder, de 
crimineel als persona miserabilis, iemand die binnen 
het systeem een zwakke positie inneemt en de echte 
terrorist die niet af te schrikken en niet 
resocialiseerbaar is. Vanwege het feit dat de terrorist 
geen persona miscrabilis is, moet hij ten volle als 
dominus litis worden beschouwd. Prakken en Janse 
de Jonge maken bezwaar tegen de impliciet in deze 
stelling gelegen opvatting over de rol van de advocaat 
bij 'gewone' delinquenten. Of de verdachte dominus 
litis is hangt niet af van de aard van zijn delict of zijn 
motieven, maar van de manier waarop cliënt en 
advocaat tot hun beslissing inzake de verdediging 
komen. In de praktijk zal de verdedigingsstijl van de 
advocaat de doorslag geven. Van Haersholte meent in 
zijn dupliek dat hij met zijn opvatting slechts 
refereerde aan die van de postklassieke strafrechts-
scholen, die hij t.a.v. politieke delinquenten absurd 
vindt Een tweede punt van discussie is 
Van Haersholte's mening dat een raadsman niet het 
recht heeft de onderlinge solidariteit van zijn cliënten 
daadwerkelijk of als verbale tussenpersoon te 
bevorderen. Dat zou misbruik in de zin van 
détournement de pouvoir zijn. De raadsman heeft 
volgens hcm zijn bijzondere vrijheden alleen gekregen 
om tussen verdachte en justitie als tussenpersoon op 
te treden. Prakken en Janse de Jonge gaan hier 
uitgebreid op in. Zij menen o.a. dat het recht op 
verdediging een grondrecht is en dat geen misbruik 
mogelijk is op grond van de bewering dat een grond- 
recht wordt gebruikt voor doelen die de staat niet 
welgevallig zijn. Een advocaat als controleur van het 
staatsoptreden heeft het recht, zo niet de plicht de 
overschrijding door de staat van bevoegdheden aan het 
licht te brengen. Van Haersholte meent dat het 
misbruik buiten de sfeer van het, overigens door hem 
erkende, grondrecht ligt. 

13 
Hainan, P. Di version and decriminalisation of road 
traffic offences. 
Criminal law review, augustus 1978, blz. 456-462 
(G. Br.). 

De rechterlijke macht in Groot-Brittannië zou veel 
winnen aan tijd en mankracht als het aantal te 
behandelen verkeersdelicten zou dalen. De auteur 
bespreekt in de eerste plaats enkele middelen die 
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momenteel gehanteerd worden om tot een dergelijke 
daling te komen, zoals het afdoen van een zaak met 
een schriftelijke of mondelinge waarschuwing, het 
voorstellen van een transactie door de rechterlijke 
macht 'en het vaststellen van vaste tarieven als 
sancties. In de tweede plaats worden enkele 
alternatieve methoden besproken die een 
decriminaliserend effect kunnen hebben, zoals 
bijvoorbeeld het instellen van speciale verkeers-
gerechten en het invoeren van de mogelijkheid om ook 
de politie transacties te laten afsluiten. De auteur kan 
echter nauwelijks enige voordelen ontdekken aan 
deze alternatieven. Meer verwacht hij van een 
vereenvoudiging in de behandeling van verkeers-
delicten (o.a. het voegen van meerdere strafbare 
feiten) en enkele wetswijzigingen. Een 
vanzelfsprekende oplossing is ook het zoveel mogelijk 
voorkomen van strafbare feiten zelf. Hiertoe zal meer 
onderzoek worden gedaan. Hoe meer verkeersdelicten 
worden gedecriminalisecrd, hoe meer de noodzaak 
ontstaat het publiek gedurig op de hoogte te houden 
en een verantwoordelijke houding bij te brengen. 
Dit zal wel kostbaar zijn maar zeker lonend. 

14 
Heijder, A. Tegen de doodstraf 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 30, 9 september 
1978, blz. 621-624 (N.). 

Na het artikel van Voetelink dat invoering van de 
doodstraf voor terroristen bepleit (zie excerpt nr. 22), 
tracht de auteur enkele tegenargumenten te geven. 
Hij bespreekt in de eerste plaats het internationale 
veld waar juist een beweging tot inperking en 
afschaffing van de doodstraf op gang komt. In de 
discussie worden twee groepen argumenten 
gehanteerd: crimineel-politieke en rechtswijsgerige. 
Ouder het hoofd van de eerste groep worden 
besproken: de niet bewezen generaal-preventieve 
werking van de doodstraf, de onherstelbaarheid 
ingeval van rechterlijke dwaling en het desperado-
argument hetgeen wil zeggen dat hoe zwaarder de te 
verwachten straf is, des te groter zal de motivatie tot 
verzet bij de aanhouding zijn. Als principieel argument 
voert de auteur aan dat juist bij grote misdrijven 
meestal van een brok collectieve (politieke) mede-
schuld van de maatschappij of van de staat sprake is. 
Omdat de verwijtbaarheid hier geen honderd procent 
is (en dat ook in andere gevallen nooit is) kan ook 
niet de zwaarste straf die wij kennen, de doodstraf, 
worden toegepast 

15 
Lamer, A. Criminal justice — a total look. 
Canadian journal of criminology, 20e jrg., nr. 2, 
april 1978, blz. 126-141 (Can.). 

In dit artikel, oorspronkelijk als rede uitgesproken op 
een criminologisch congres in 1977, gaat de schrijver 



in op het Canadese strafrechtssysteem. In de zes jaar 
dat hij zich daarmee heeft beziggehouden is hij tot de 
conclusie gekomen dat iedere hervorming op het 
gebied van het strafrecht achterwege moet blijven, 
zolang er geen duidelijk samenhangentle, de 
verschillende deelgebieden omvattende strafrech ts-
politiek bestaat en niet vastgesteld is wat het doel 
van die politiek moet zijn. Het enige deelgebied dat 
een uitzondering daarop vormt is dat van de 
rechtbankprocedures, omdat daar volgens hem wel 
sprake is van een aanwijsbare politiek, hetgeen evenwel 
een praktische en noodzakelijke verbetering van die 
procedures niet uitsluit. Hij noemt daarom enkele 
belangrijke veranderingen die er zijns inziens bij die 
procedures noodzakelijk zijn. Hij wijst erop, dat het 
de taak is van het Canadese parlement om ervoor te 
zorgen dat de verschillende delen van het strafrechts-
systeem die nu afzonderlijk opereren, worden 
gebundeld door middel van een formele strafrechts-
politiek. Zonder dat ziet de Commissie voor 
Wetshervorming — waarvan de schrijver voorzitter 
is — geen mogelijkheid om tot voorstellen voor 
zinvolle, ingrijpende herzieningen te komen. 

66 	16 
Nauw, A. de De politieke verantwoordelijkheid voor 
het vervolgingsbeleid in België. 
Delikt en Delinkwent, 8e jrg., nr. 4, april 1978, 
blz. 239-252. 

Nadat door Th.W. van Veen in een vorige aflevering 
van dit tijdschrift over de Nederlandse situatie is 
geschreven, schetst de auteur de situatie in België. 
In het eerste deel van de bijdrage worden vier 
verschillen in de vervolgingsstelsels in Nederland en 
België aangestipt. 1. In Nederland kan de Minister 
van Justitie het O.M. bevelen een of meer bepaalde 
zaken al dan niet te vervolgen; in België is alleen 
een positief bevel mogelijk. 2. Wordt in Nederland 
de vraag naar de leiding van het O.M. beantwoord 
met een verwijzing naar de Minister, in België berust 
deze bij de Procureur-Generaal bij het hof van beroep. 
3. Gegeven het feit dat in Nederland het 
opportuniteitsbeginsel grondig is uitgewerkt en dus 
criteria ontwikkeld zijn met behulp waarvan kan 
worden nagegaan of vervolging geboden is, kan het 
O.M. als een beleidvoerend orgaan worden gezien. 
In België is dat in mindere mate het geval. 4. In 
tegenstelling tot de situatie in Nederland, bezit in 
België het O.M. niet dezelfde monopoliepositie op 
het terrein van vervolging. In België heeft de 
benadeelde de bevoegdheid om strafvordering aan 
te brengen buiten het initiatief en zelfs tegen de wil 
van het O.M. in. In het tweede deel ontleedt de 
auteur het beleid van de Minister en het O.M. in 
België. Het feit dat het O.M. aldaar een ietwat meer 
zelfstandige positie heeft t.o.v. de Minister, het 
daaruit voortvloeiende gegeven dat de politieke 
verantwoordelijkheid van de Minister voor de daden 
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van het O.M. grondig verschilt van die t.o.v. zijn 
departementsambtenaren en de relatief grote 
zelfstandigheid van het O.M. t.o.v. de 
volksvertegenwoordiging; het zijn alle aanwijzingen 
die tot één conclusie leiden: het O.M. in België 
bepaalt primair zelf haar beleid. 
Met literatuuropgave. 

17 
Poelt, J.P.G. Dekriminalisering en de sancties in het 
wegenverkeers-strafrecht. 
Verkeersrecht, 26e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 1978, 
blz. 149-158 (N.). 

De auteur onderscheidt drie vormen van 
decriminalisering: 1. het schrappen van een 
strafbepaling; 2. het overbrengen van bepaalde 
gedragingen van het strafrechtelijk handhavings-
systeem naar een ander juridisch controle-stelsel; 
3. mitigering, d.w.z. door verbeteringen binnen het 
strafrecht de schadelijke effecten van dat stelsel 
zoveel mogelijk tegengaan. De schrijver behandelt 
achtereenvolgens de ontzegging van de rijbevoegdheid, 
de invordering en inhouding van het rijbewijs, het 
rijverbod en de storting van maximaal f 3.000,— 
in het Waarborgfonds Motorverkeer. Tot slot doet 
de auteur enkele voorstellen tot wetswijziging die 
behoren tot het mitigeringsproces. 
Met literatuuropgave. 

18 
Quadt, T. Fhrungsaufsicht — eine neue Massregel 
der Besserung und Sicherung. 
Zeitschrift ftir Strafvollzug und Straffëlligenhilfe, 
27e jrg., nr. 1, feb. 1978, blz. 36-40 

Met de invoering van het begeleidingstoezicht is naar 
de mening van de auteur een wezenlijk nieuwe 
aanpak in de strafwet ingevoerd. Deze 'Fllhrungs-
aufsicht' is volgens hem wezenlijk anders dan de 
'B ewëhrungshilfe'. Beide worden weliswaar slechts 
met een veroordeling tot een vrijheidstraf opgelegd, 
de 'Fhhrungsaufsicht' biedt echter veel meer 
mogelijkheden. Bij deze begeleiding wordt gedacht 
aan recidivisten in uiteenlopende delicten. Het gaat 
hier dan volgens de auteur om de moeilijkste daders 
die zich niet gemakkelijk vrijwillig zullen laten 
behandelen. Zowel verslaafden als gestoorden, van 
hoge of lage leeftijd bevinden zich onder de doel-
groep. Deze vragen om een verstrekkende behandeling 
waartoe met name de 'Flihrungsaufsicht' de 
gelegenheid biedt. 

19 
Remschmidt, H. Junge Volijarige im Kriminalrecht. 
Monatschrift flir Kriminologie und Strafrechts-
reform, 61e jrg., nr. 2, april 1978, blz. 79-94 
(B.R.D.). 
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De schrijver houdt een op de ontwikkelings-
psychologie gebaseerd pleidooi voor het toepassen 
van het kinderstrafrecht op jonge volwassenen, die 
daar in Duitsland door het verlagen van de meerder-
jarigheidsgrens tot achttien jaar niet meer onder 
vallen, omdat er naar zijn mening geen verschillen 
bestaan tussen deze door de wet gedefinieerde 
leeftijdsgroepen, die een verschillende gerechtelijke 
behandeling rechtvaardigen. Hij gaat in op de 
specifieke problemen die de adolescentie met zich 
meebrengt, zoals de fysiologische veranderingen, 
het vinden van de eigen identiteit en de ontwikkeling 
van de sexuele rijpheid. Ook noemt hij enkele 
veranderingen in de maatschappij, waardoor de 
adolescent in een vacuüm terechtkomt, zoals het 
feit dat er op het moment duidelijk sprake is van 
een verlies van tradities en dat de maatschappij 
steeds sneller verandert. Hij wijst op enkele groepen 
die naar zijn mening in het bijzonder gevaar lopen 
om tot criminaliteit te geraken: werkloze jongeren, 
soldaten, kinderen van gastarbeiders, druggebruikers 
en jonge mensen met persoonlijkheidsstoornissen. 
Na te zijn ingegaan op de taak en de rol van de 
psychiatrisch-psychologisch deskundige doet hij 
nog enkele voorstellen die een sterker sociaal-
pedagogisch-therapeutisch georiënteerd strafproces 
voor jonge volwassenen mogelijk maken. 
Met literatuuropgave. 

20 
Sallmann, P. Victim compensation in Australia: the 
Victorian experience. 
International journal of criminology and penology, 
6e jrg., nr. 3, augustus 1978, blz. 203-219. 

In december 1972 nam het parlement van Victoria 
de 'Criminal Injuries Compensation Act' aan, 
waardoor het voor slachtoffers van bepaalde criminele 
feiten mogelijk werd bij een speciaal tribunaal om 
een geldelijke vergoeding te verzoeken. De auteur 
geeft in de eerste plaats een overzicht van de 
verschillende (voornamelijk strafrechtelijke) 
mogelijkheden die slachtoffers hadden voordat 
deze wet tot stand kwam. Vervolgens gaat hij in op de 
activiteiten van de interdepartementale commissie 
die de wet heeft voorbereid en op de wet zelf. 
Opvallend is dat de beslissingsmacht gegeven is aan 
een van de rechterlijke macht onafhankelijk 
eenmanstribunaal. De schrijver bespreekt onder 
andere welke schaden worden vergoed en in welke 
omvang, de problemen in verband met de bewijs-
voering en de verdere procedurevoorschriften. 
Tenslotte worden de resultaten besproken van de 
eerste vier jaren na de inwerkingtreding van de wet 
De jaarlijkse rapporten, die het tribunaal verplicht is 
aan het parlement uit te brengen, bieden echter 
weinig informatie. De rapporten zouden aan 
nuttigheid winnen wanneer over verschillende door 
de schrijver voorgestelde onderwerpen geregeld 
gegevens zouden worden opgenomen. Ze zouden een 
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stimulus kunnen vormen voor waardevol onderzoek 
op dit terrein. 
Met literatuuropgave. 

21 
Spiro, B.E. 71ze future course of corrections. 
Social Work, 23e jrg., nr. 4, juli 1978, blz. 315-321. 

Naar de mening van de auteur wordt wel 
herhaaldelijk door verschillende schrijvers het 
rehabilitatie-model van de strafrechtspleging 
ondergraven, maar een analyse van de praktijk van 
het strafbeleid moet naar zijn mening toch tot een 
bevordering van die rehabilitatie leiden. Vooral door 
te verwijzen naar de vele mislukte rehabilitatie-
pogingen heeft men deze opvatting vaak in diskrediet 
gebracht. Ondanks dit beperkt succes zijn er toch 
ook verschillende hoopvolle voorstellen gedaan. 
Deze bespreekt de auteur en hij komt dan tot de 
conclusie dat in feite op dit moment nog geen 1% 
van het hele justitiële budget voor rehabilitatie wordt 
uitgetrokken. In een laatste hoofdstuk gaat hij vrij 
uitgebreid op de kosten en opbrengst van het 
gevangenis- en behandelingssysteem in. Hij besluit 
met de conclusie dat voortgebouwd moet worden op 
het weinige dat t.a.v. de rehabilitatie van de 
veroordeelde al bereikt is. 
Met literatuuropgave. 

22 
Voetelink, H.M. Verdienen terroristen de doodstraf? 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 30, 9 september 
1978, blz. 617-621 (N.). 

Na een korte uiteenzetting van het terreur-verschijnsel 
gaat de auteur in op de afschaffing voor het 
commune strafrecht van de doodstraf in 1870. De 
argumenten, door de minister in die dagen aangevoerd, 
worden door hem besproken en getoetst aan de 
actualiteit van vandaag de dag. Ook de gevolgen van 
de gedeeltelijke wederinvoering van de doodstraf 
in 1943 komen ter sprake. Tenslotte buigt de auteur 
zich over de vraag of terroristen in principe de 
doodstraf verdienen en of wederinvoering daarvan 
om praktische redenen achterwege dient te blijven. 
De doodstraf kan volgens de schrijver een signaal-
functie vervullen, het legt de nadruk op de 
strafwaardigheid van een bijzonder delict. Dat 
terroristen, die een of meer gegijzelden willens en 
wetens van het leven beroven, op grondslag van een 
speciaal daartoe omschreven delict voor doodstraf 
als zwaarste sanctie in aanmerking behoren te komen, 
verdient zijns insziens ernstig in overweging te worden 
genomen. 
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Criminologie 

23 
Allen, V.L., en D.B. Greenberger. An aesthetic 
theory of vandalism. 
Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 3, juli 1978, 
blz. 309-321. 

De theorie over vandalisme op school die de auteurs 
ontwikkelen, gaat ervan uit dat de variabelen die de 
vreugde bij sociaal aanvaarde esthetische ervaringen 
veroorzaken, op dezelfde wijze verantwoordelijk zijn 
voor het plezier dat vernielingen vergezelt. Factoren 
die plezier geven bij esthetische ervaringen zijn onder 
meer het nieuwe, de gestructureerdheid, het ver-
wachtingspatroon. Deze zelfde factoren zijn in het 
spel bij vernielingen. Met deze theorie proberen de 
schrijvers enig inzicht te geven in de rol die bij ver-
nielingen wordt gespeeld door stimuluselementen en 
kenmerken van het fysisch milieu. Tenslotte bespreken 
zij wat dit inzicht betekent voor de voorkoming van 
vandalisme. 

24 
Blazicek, D.L., en G.M. Janeksela. Some comments on 
comparative methodologies in criminal justice. 
International journal of criminology and penology, 
6e jrg., nr. 3, augustus 1978, blz. 233-245. 

Ondanks de toenemende belangstelling voor de verge-
lijkende criminologie bestaat er nog weinig empirisch 
onderzoek. Van een duidelijke comparatieve methode 
is volgens de auteurs nog geen sprake. Zij onder- 
scheiden drie belangrijke universele dilemma's van het 
vergelijkend criminologisch onderzoek. In de eerste 
plaats is het de vraag op welk niveau strafrechtelijke 
systemen met elkaar vergeleken moeten worden. Een 
tweede probleem bestaat uit de keuze van het onder-
werp van onderzoek. Het derde dilemma wordt 
gevormd door de universaliteit; het bestuderen van 
cultureel specifieke verschijnselen is slechts van 
beschrijvende waarde en draagt niet bij tot de ont-
wikkeling van algemeen geldende theorieën. Tenslotte 
bespreken de auteurs de rol van theorievorming binnen 
de empirische wetenschap. Zij concluderen dat de 
vergelijkende criminologie behoefte heeft aan een 
soort combinatie van deductieve en inductieve 
methoden. 
Met literatuuropgave. 

25 
Campbell, A.A. The politically motivated 
demonstration: implications for law enforcement. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
He jrg., nr. 2, juni 1978, blz. 95-106. 

De politieke demonstratie en actie wordt een steeds 
vaker voorkomende vorm van protest in liberale 
democratieën, hetgeen complexe problemen voor 
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regering en gezagsdragers met zich meebrengt. De rol 
van de staat als monopoliebezitter van legitiem fysiek 
geweld is het de verantwoordelijkheid van het gezag, 
vormen van buiten-parlementaire oppositie door 
radicale extremisten, subversieve organisaties en door 
minderheden, die vanuit verschillende ideologische 
doelstellingen de demonstratie en bepaalde actie-
vormen gebruiken als protestmiddel, hetgeen kan 
resulteren in een escalatie van politiek gemotiveerd 
geweld. In dit artikel wordt de demonstratie als 
een politiek wapen, gebruikt door extremistische 
groeperingen, geanalyseerd. De auteur gaat in op de 
doelstellingen, de aard en structuur van de demon-
straties, beschrijft de verschillende vormen en variaties 
ervan en besteedt aandacht aan de problemen die 
regering en gezagsdragers kunnen ondervinden in hun 
reacties op politieke demonstraties, m.n. op die 
handelingen die gepaard gaan met extreem politiek 
geweld. In de confrontatie met deze vormen van 
geweld is het de verantwoordelijkheid van het gezag, 
de openbare orde en de politieke vrijheid te waar-
borgen. De auteur is van mening dat gewelddadig 
politie-optreden geoorloofd is en met recht de vereiste 
mate van geweld gebruikt moet worden om de aanslag 
op openbare orde en veiligheid te neutraliseren als 
antwoord op acties van extremistische minderheden, 
die proberen him wil op te leggen aan anderen door 
het gebruik van gewelddadige acties en politiek gemo-
tiveerde demonstraties. 
Met literatuuropgave. 

26 
Clinard, M.B. Comparative crime victimization surveys: 
some pro blems and results. 
International journal of criminology and penology, 
6e jrg., nr. 3, augustus 1978, blz. 221-231. 

Om de omvang van criminaliteit in verschillende landen 
te meten heeft men tot voor kort in de vergelijkende 
criminologie gebruik gemaakt van officiële statistieken. 
Vanwege de onbetrouwbaarheid van deze methode 
neemt men nu zijn toevlucht tot slachtofferonder-
zoeken. De auteur heeft verscheidene van deze slacht-
offeronderzoeken onderzocht en concludeert dat ook 
hier problemen rijzen. De perceptie van misdaad kan 
per land sterk verschillen evenals de methode van 
steekproeftrekking, de periode waarover gevraagd 
wordt, de soorten respondenten, de samenstelling 
van de vragen en de training van de interviewers. Ook 
is het onmogelijk om de relatieve betrouwbaarheid van 
de officiële statistieken in de verschillende landen te 
beoordelen aan de hand van de uitkomsten van 
slachtofferonderzoek. Ondanks deze problemen, 
die overigens door meer overeenstemming over de 
te volgen uniforme procedures verholpen kunnen wor-
den, bieden slachtofferonderzoeken de mogelijkheid 
om tot een ruwe internationale vergelijking van de 
aard en omvang van criminaliteit te komen. 
Met literatuuropgave. 
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27 
Csikszentmihalyi, M., en R. Larson. Intrinsic rewards 
in school crime. 
Crime and delinquency, 24 jrg., nr. 3, juli 1978, 
blz. 322-335. 

De school als sociaal systeem biedt kansen voor zowel 
sociaal als asociaal gedrag. Handelingen op school 
kunnen als motivatie intrinsieke behoefte-bevrediging 
hebben, die door verschillende activiteiten tot stand 
kan komen. Uitgaande van vroegere onderzoekingen 
stellen de schrijvers dat de mate van vreugde het 
grootst is, wanneer iemand wordt uitgedaagd op een 
niveau dat overeenkomt met zijn vaardigheidsniveau. 
Ideaal bezien, betekent leren een systematische, door 
de leerling geinternaliseerde betrokkenheid in een 
opeenvolging van uitdagingen (Doel op lange termijn). 
Deze betrokkenheid komt weinig voor en wordt door 
de school zelf nog te niet gedaan. Asociaal gedrag 
vormt dan een alternatief kader van behoeftebevre-
diging op korte termijn. Vernieuwing van het onder-
wijs, zo besluiten de auteurs, in de richting van 
'intrinsieke motivatie' zou niet alleen crimineel gedrag 
verminderen, maar de jeugd ook leren op construc-
tieve wijze aan het leven deel te nemen. 
Met literatuuropgave. 

28 
Dessaur, C.I. Golven van fascisme: een anthropologisch-
criminologische beschouwing. 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 27, 22 juli 1978, 
blz. 530-534 (N.). 

Naar aanleiding van een kritische reactie van Nagel 
(NJB, 10 juni 1978) op haar artikel 'Golven van 
terreur' (D&D. februari 1978) heeft de redactie de 
auteur in de gelegenheid gesteld haar ideeën over 
'terreur', 'fascisme', 'het kwaad' en hun onderlinge 
relatie nog eens toe te lichten. Fascisme is voor haar 
primair een houding en een psychisch syndroom, dat 
zich uit in karakteristieke gedragingen. Het fascisme 
raakt soms, bij sommigen, gekoppeld aan een al dan 
niet goed ontwikkelde ideologie. Deze ideologieën 
zijn echter geen van allen op zichzelf fascistisch. Voor 
Nagel is fascisme vooral: het lustvol beleven en mis-
bruiken van macht. Terwijl dit voor Nagel het totale 
fascisme uitmaakt, is het voor de auteur één van de 
drie gedaanten waarin fascisme zich kan manifesteren. 
De tweede vorm van fascisme die zij onderscheidt is 
het koude, het berekenende fascisme. De derde vorm 
is vermoedelijk een nieuw syndroom: het is een totale 
vernietigingsdrang, gericht tegen de wereld, de mede-
mensen en ook het eigen bestaan, waarvan met name 
sommige RAF-terroristen de representanten zijn. Voor 
deze derde variant hebben wij naar haar mening nog 
geen afweermiddelen tot onze beschikking. 
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29 
Doerner, W.G. A quasi-experimental analysis of 
selected Canadian victim compensation programs. 
Canadian journal of criminology, 20e jrg., nr. 3, 
juli 1978, blz. 239-252 (Can.). 

De afgelopen tien jaar werd er veel aandacht besteed 
aan de invoering van een compensatieregeling voor 
misdaadslachtoffers. De vraag die in dit artikel aan de 
orde wordt gesteld luidt: wat is het effect van het 
invoeren en vastleggen van een compensatieregeling 
t.b.v. misdaadslachtoffers. De schrijver heeft een 
vergelijkend onderzoek (een interrupted time-series 
*design) uitgevoerd in Canada in de plaatsen Ontario 
en Saskatchewan, waarnaast hij tevens een controle- 
groep invoerde. Er zijn drie werkhypotheses opgesteld: 
1) gewelddadige misdaad neemt toe in gebieden waar 
slachtoffercompensatie wettelijk wordt vastgesteld. 
Dit wordt verwacht i.v.m. de noodzaak van vaststelling 
door de politie, wil men in aanmerking komen voor 
compensatie. 2) Men verwacht een relatieve toename 
in de hoeveelheid gerapporteerde gewelddadige mis-
daad in gebieden waar compensatieregelingen van 
kracht zijn. 3) Men verwacht meer misdaadopheldering 
in gebieden met een compensatieregeling. De resultaten 
van het onderzoek zijn gebaseerd op het verwerpen 
van al de drie gestelde hypotheses. De compensatie-
regeling in Ontario en Saskatchewan blijken niet van 
invloed te zijn op het aantal bekende misdaden, noch 
op het percentage gewelddadige misdaden, noch op 
de misdaadopheldering. De schrijver is echter van 
mening dat hiermee nog niet noodzakelijk vaststaat 
dat compensatieregelingen totaal ineffectief zijn. 
Voordat hiertoe kan worden geconcludeerd is het 
volgens hem noodzakelijk verdergaand onderzoek 
te doen. 

30 
Erickson, M.L., en J.P. Gibbs. Objective and 
perceptual properties of legal punishment and the 
deterrence doctrine. 
Social problems, 25e jrg., nr. 3, feb. 1978, 
blz. 253-264. 

De theorie dat er van bestraffing van misdrijven een 
afschrikwekkende werking uitgaat, leidt tot twee 
veronderstellingen die in onderzoek ook bevestigd zijn. 
Enerzijds de veronderstelling dat er een recht even-
redige samenhang te constateren moet zijn tussen de 
objectieve bestraffingskans (pakkans) m.b.t. een 
bepaald misdrijf en de mate van feitelijk voorkomen 
van dergelijke misdadigheid; anderzijds de aanname 
dat er een ongekend evenredige samenhang zou moe-
ten bestaan tussen de gepercipieerde pakkans en het 
feitelijk misdadig gedrag. De auteurs weerleggen in dit 
artikel de uit het voorgaande af te leiden hypothese 
dat de perceptie als interveniërende variabele tussen 
objectieve pakkans en feitelijke misdadigheid optreedt. 
Op basis van cijfers, deels ontleend aan een a-selecte 
steekproef (N=1200) uit de inwoners van het district 
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Tucson (Arizona), deels ontleend aan officiële 
politie rapporten, blijkt dat noch de perceptie, noch 
een andere 'buiten-wettelijke' factor als bijv. de 
sociale afkeuring van dat gedrag, de veronderstelde 
schakel vormt. De auteurs opperen hier de veronder-
stelling dat een geheel andere factor — het feit dat 
men, eenmaal gepakt en opgesloten, het bedoelde 
misdrijf eenvoudig niet kan plegen — evenzeer een 
verklaring voor de relatie tussen pakkans en mate 
van feitelijke criminaliteit kan vormen. Ook gaan zij 
nog in op de mogelijkheid dat — zoals Durkheim heeft 
geopperd — de relatie tussen pakkans en criminaliteits-
niveau verklaard wordt door het zien dat bepaald ge-
drag bestraft wordt en dat dit er toe leidt dat men 
bepaald gedrag afkeurt. Niet zozeer dus een afschrik-
kingstheorie maar een norm — bevestigende theorie 
inzake bestraffing. Overigens blijken de cijfers ook 
deze mogelijkheid te weerleggen. 
Met literatuuropgave. 

31 
Farrell, R.A., en J.F. Nelson. A sequential analysis of 
delinquency. 
International journal of criminology and penology, 
6e jrg., nr. 3, augustus 1978, blz. 255-268. 

De auteurs trachten in dit artikel het model dat door 
Farrell en Morrione ontwikkeld is, empirisch te 
toetsen. Dit labelling' model gaat er vanuit dat 
individuen onder invloed van 'sociale afkeuring een 
negatief zelfbeeld zullen ontwikkelen. Om hieraan 
het hoofd te kunnen bieden zullen zij zich aansluiten 
bij deviante groepen. Binnen deze groepen zullen de 
leden weer een positiever zelfbeeld kunnen ontwikke- 
len, alhoewel de sociale structuur van deze groepen wel 
tot een toename van de deviantie zal leiden. De auteurs 
concluderen aan de hand van een gedeeltelijk longitudi-
naal onderzoek (volgens `the log-linear technique of 
causal inference') onder 153 mannelijke adolescenten, 
dat delinquent gedrag het gevolg is van het zich 
verenigen in criminele groepen. Deze criminele groeps-
vorming ontstaat weer als gevolg van de door 
individuen gepercipieerde afkeuring van hun gedrag 
door de sociale omgeving. Terwijl het zelfbeeld van 
de onderzochten negatief beïnvloed wordt door 
sociale afkeuring, wijzen de resultaten van het onder-
zoek (in tegenstelling tot het model) uit, dat een 
negatief zelfbeeld niet leidt tot aansluiting bij 
criminele groepen en dat ook deze aansluiting niet 
zal leiden tot een positiever zelfbeeld. 
Met literatuuropgave. 

32 
Farrington, D.P., S.G. Osborn en D.J. West. The 
persistence of labelling effects. 
British journal of criminology, 18e jrg., nr. 3, juli 1978, 
blz. 277-284. 
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Een onderdeel van de Cambridge Study naar de ont-
wikkeling van delinquent gedrag, bestond uit zelf-
gerapporteerd delinquent gedrag door 215 jongeren 
uit de Londense werkende klasse op de leeftijd van 
14, 18 en 21 jaar. In overeenstemming met de 
etiketteringstheorie rapporteerden degenen die tussen 
18-en 21-jarige leeftijd voor de eerste maal veroor-
deeld werden, zelf meer delinquent gedrag in deze 
periode. De toename van het delinquent gedrag na 
eerste veroordelingen tussen 14 en 18 jaar zette 
zich voort tot 21 jaar, onafhankelijk van het feit of 
er latere veroordelingen volgden. De hoge zelf-
gerapporteerde scores van delinquent gedrag door 
jeugdigen die v66r het 14e jaar voor de eerste maal 
veroordeeld waren, nam significant af tegen de 
21-jarige leeftijd, onafhankelijk van het feit of er 
latere veroordelingen volgden en onafhankelijk van 
het feit of de jeugdigen gedetineerd waren geweest. 
Toename van het zelf-gemelde delinquent gedrag 
ging samen met een toename van agressieve houdingen, 
het omgekeerde ging echter niet op. De conclusie 
luidt, dat de tot meer delinquent gedrag leidende 
effecten van eerste veroordelingen na een aantal jaren 
afnemen en dat de etiketteringstheorie moet worden 
herzien om dit te kunnen verklaren. 
Met literatuuropgave. 

33 
Gassin, R. De quelque tendances récentes de la 
criminologie anglaise et nord-américaine. 
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 
nr. 2, april/juni 1977, blz. 249-268 (Fr.). 

Na een korte uiteenzetting van de verschillende 
criminologische oriëntaties en stromingen van 
Engelse of Noord-Amerikaanse oorsprong, bespreekt 
de schrijver in het bijzonder de labelling theorie die 
vooral in de zestiger jaren opgang maakte, en de meer 
recente radicale criminologie. Het is volgens de 
schrijver niet toevallig dat de labelling theorie in de 
V.S. is ontwikkeld, nl. als kritische reactie op bijv. 
de absolute macht die de politie daar is toebedeeld op 
het punt van beslissing tot vervolging. Overbrenging 
van deze theorie naar het Europese kader lijkt 
daarom de schrijver in vele gevallen problematisch. 
De radicale criminologie daarentegen heeft, gelet op 
haar ideologische achtergrond, geen enkel aanrakings-
punt met een bepaalde geografische realiteit. Zij vindt 
daar ingang waar de ideologische opvattingen reeds 
een geschikte voedingsbodem vormen. De labelling 
theorie of het interactionistisch perspectief heeft de 
verdienste l e  de analyse van het proces van 'komen 
tot de feitelijke daad' te hebben gegeneraliseerd en 
gesystematiseerd, waar de traditionele criminologie 
was georiënteerd op de persoonlijkheidsstructuur van 
de delinquent en de vorming van die structuur; 2 e  een 
essentiële bijdrage te hebben geleverd tot de verklaring 
van recidivisme en de invloed van repressieve 
instituties in dit proces. Maar waar men in de labelling 
theorie eigenlijk een zuiver formele opvatting van 



deviantie huldigt, ligt tevens de aanzet tot de 
radicale of kritische criminologie. Deviantie is 
inderdaad een sociale schepping, maar geen willekeurige 
Door de labelling theorie op te vatten als 'criminologie 
van de sociale reactie' verwart men delinquentie met 
de sanctie erop. 
Met literatuuropgave. 

34 
Gold, M. Scholastic experiences, self-esteem, and 
delinquent behavior: a theory for altemative schools. 
Crime and delinquency, 24 jrg., nr. 3, juli 1978, 
blz. 290-308. 

De auteur ontwikkelt een theorie over de etiologie van 
delinquent gedrag voor zover de school als criminogene 
factor daarin betrokken is. In deze theorie wordt 
delinquentie opgevat als een psychologische verdediging 
tegen een gederogeerd zelfbeeld. Vervolgens 
hypothetiseert hij hoe een geindividualiseerd programm. 
met mogelijkheden voor een persoonlijke leerkracht 
— kind relatie veel minder aanleiding geeft tot de 
ontwikkeling van delinquent gedrag. Van belang is het 
nu om deze hypothesen te gaan toetsen door middel 
van experimentele schoolprogramma's die na een 
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	bepaalde looptijd geëvalueerd moeten worden. 
Met literatuuropgave. 

35 
Hobart, C.W. Economie development, liquor 
consumption and offence rates in the northwest 
territories. 
Canadian journal of criminology, 20e jrg., nr. 3, 
juli 1978, blz. 259-279 (Can.). 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de wijd-
verspreide mening dat een snelle economische ont-
wikkeling van onderontwikkelde gebieden onvermij-
delijk leidt tot een toename van alcoholconsumptie 
en van misdaad. Onderzoek hiernaar heeft plaats-
gevonden in de `Mackenzie River Valley' in het 
noordwesten van Canada. De gegevens zijn verkregen 
uit 'The Canadian yearbook, statistics of criminal 
and other offences, crime statistics', uit niet 
gepubliceerde bronnen en uit onderzoek van de 
schrijver zelf. Gegevens ter vergelijking werden 
verkregen van geselecteerde Canadese provincies en 
van de noordwest gebieden. Uit het onderzoek blijkt 
dat alcoholconsumptie en misdaad in de noordwest-
gebieden over het algemeen sneller zijn toegenomen 
dan in de rest van Canada. In de leefgemeenschappen 
in de `Valley' vertonen de gegevens echter een 
verscheidenheid aan relaties tussen ontwikkelings-
invloed, alcoholconsumptie en overtredingen. Er 
zijn leefgemeenschappen waar de hoeveelheid over-
tredingen niet substantieel is toegenomen, of waar 
wel problemen zijn geweest maar welke zijn ver-
minderd, of waar problemen zich voordoen die nog 
niet zijn opgelost. Wel concludeert de auteur dat de 
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invloed van deze problemen het grootste blijkt te 
zijn in de snelst groeiende steden. 

36 
Kraus, J. Remand in custody as a deterrent in juvenile 
jurisdiction. 
Britisch journal of criminology, 18e jrg., nr. 3, juli 
1978, blz. 285-289 (Aust.) 

Veel kinderrechters zijn van mening, dat de korte 
hevige schok van een voorarrest een heilzaam effect 
kan hebben op jonge overtreders die geen eerdere 
detentie-ervaring hebben. Zij gebruiken hun 
discretiebevoegdheid dienovereenkomstig. De vaak 
geuite veronderstelling, dat recidive van vergelijkbare 
jeugdige mannelijke overtreders geringer is na voor-
arrest dan na terugzending naar huis, wordt onder-
zocht. In een twee jaar durend follow-up onderzoek 
werden 90 jongens van 11 tot 17 jaar, die voor de 
eerste maal een strafbaar feit gepleegd hadden en 
daarvoor in voorarrest kwamen, vergeleken met 90 
daaraan gematchte overtreders die vrijgelaten werden 
(beide groepen kregen een voorwaardelijke veroor-
deling). Er wordt duidelijk aangetoond dat door be-
duidend meer daders die in voorarrest zijn gehouden, 
opnieuw een strafbaar feit wordt gepleegd. Tussen de 
recidivisten van beide groepen werden geen verschillen 
gevonden in de frequentie, het patroon en de ernst 
van het delict. Uit de bevindingen wordt geconcludeerd 
dat er geen duidelijke rechtvaardiging schijnt te zijn 
voor het niet wettelijk gesanctioneerde gebruik van 
voorarrest als strafmaatregel voor jeugdige mannelijke 
overtreders. 
Met literatuuropgave. 

37 
Liazos, A. School, alienation, and delinquency. 
Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 3, juli 1978, 
blz. 355-370. 

In tegenstelling tot de opvatting dat scholen bijdragen 
tot delinquent gedrag omdat ze niet in staat zijn 
kinderen op de juiste manier toe te rusten voor de 
maatschappij, is de schrijver van mening dat scholen 
wel delinquenten vormen maar juist door hen goed 
onderwijs te geven. Onder het huidige economische 
stelsel moeten de jongeren voorbereid worden voor 
een leven en werk van vervreemding. Wanneer zij 
deze eindbestemming niet aanvaarden, vervallen zij 
in delinquent gedrag. Hij gaat in dit artikel na wat 
de oorzaken zijn van deze vervreemding en consta-
teert dat de samenleving en de economie eerst 
moeten veranderen vóór de scholen mensen kunnen 
vormen voor een bevrijd leven. 
Met literatuuropgave. 
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38 
Lopez-Rey, M. Crime and human rights. 
Federal probation, 42e jrg., nr. 1, maart 1978, 
blz. 10-15 (U.S.A.). 

In dit artikel zet de auteur uiteen dat in veel landen 
de criminele schending van de mensenrechten een 
belangrijk deel van de nationale misdaad voor zijn 
rekening neemt. In veel landen, enkele worden met 
name genoemd, zijn politieke gevangenen en wordt 
gemarteld en gemoord. Toch ziet men dit gegeven 
zelden of nooit in criminele statistieken en zelfs de 
radicale criminologen besteden er weinig aandacht 
aan. De criminele schending van de mensenrechten is 
grensoverschrijdend en daarom zouden individuen, 
groepen, minderheden en volken hun beschuldigingen 
voor een gerecht met universele bevoegdheid moeten 
kunnen uiten. De formulering van gedragscodes voor 
politie, rechters, gevangenispersoneel en dergelijke, 
als ook voor multinationale ondernemingen, banken 
e.d. verdient ondersteuning. Hun effect op de 
preventie van schendingen van mensenrechten is 
echter beperkt Het zou volgens de auteur effectiever 
zijn de bepalingen die betrekking hebben op mensen-
rechten en op de voorzieningen tegen schending, 
internationaal te codificeren. 

39 
Moser, L Psychologische Betrachtung des Alkohol-
problems in der Sta tistik `Rechtspflege'. 
Blutalkohol, 15e jrg., nr. 5, sept. 1978, blz. 339-355. 

De schrijfster tracht een correlatie te vinden tussen 
criminaliteit, alcoholgebruik en verkeersovertredingen 
door een verkeerspsychologische evaluatie van de 
statistische categorie 'rechtspraak' in de Bonds-
republiek. Het blijkt dat 43,7% van degenen die onder 
invloed een verkeersmisdrijf hadden gepleegd (dood 
door schuld, toebrenging van lichamelijk letsel en 
doorrijden na ongeval) reeds eerder waren veroordeeld, 
terwijl 25,4% van de schuldigen dezelfde feiten 
pleegden terwijl ze nuchter waren. Het aantal onder 
invloed veroorzaakte gevallen van dood en lichamelijk 
letsel is van 1969 tot 1973 toegenomen met 22,7%, 
terwijl in dezelfde periode het aantal gevallen van 
dood door schuld waarbij van alcohol geen sprake 
was met 0,8% verminderde. Het aantal gevallen van 
dood door schuld en lichamelijk letsel veroorzaakt 
door jeugdige automobilisten onder invloed nam van 
1969 tot 1973 met 145,6% toe (bij volwassenen 
18,1%). Voorts legt de schrijfster de nadruk op het 
hoge percentage eerder veroordeelden (48,3%) in de 
groep automobilisten die veroordeeld zijn wegens 
rijden onder invloed maar zonder een ongeluk te 
veroorzaken (wel een ongeluk 43,2%). Het artikel 
besluit met een aantal aanbevelingen om de verkeers-
veiligheid te verbeteren: een intensievere verkeers-
controle op alcoholgebruik; een medische en 
psychologische test of een rijvaardigheidscursus v•56r 
het verstrijken van de termijn van ontzegging van de 
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rijbevoegdheid en tenslotte een realistische 
voorlichting van het publiek. 
Met literatuuropgave. 

40 
Nagel, W.H. Ultimum vale. 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., 10 juni 1978, 
blz. 438-443 (N). 

In deze reactie op een artikel van CL Dessaur 
getiteld 'Golven van terreur' in het februarinummer 
van Delikt en delinkwent, maakt de schrijver enige 
kritische opmerkingen. Zo waarschuwt hij ervoor de 
begrippen terrorisme en fascisme met elkaar te 
vermengen. Volgens hem zijn de paar terroristen die 
het tegenwoordige Duitsland heeft, anti-fascisten. 
Terroristen zijn naar zijn mening ook geen aanhangers 
van een hoog politiek ideaal, een heilstaat staat hen 
niet voor de geest. Het is eerder mogelijk dat zij van 
situatie op situatie beslissen zich tegen een bepaald 
onrecht teweer te stellen. Hij meent dat terrorisme in 
veel gevallen meer met suïcide te maken heeft De 
terrorist lijkt op de in de criminologie bekende figuur 
van de zelfmoordenaar die de ander treft door zichzelf 
te doden, al dan niet met medeneming van 
onschuldigen. Volgens hem is terrorisme ook niet 
agressief maar reactief. Dikwijls staan er verschillende 
terroristen tegenover elkaar. Het gedrag van de ene 
terrorist kan een antwoord zijn op het gedrag van 
een andere terrorist, die toevallig het eerst meende 
gerechtigd te zijn medemensen te verwijderen of uit 
te roeien. De zelfdestructie van de terrorist is zijn 
ultimum vale, het eindpunt van de reeks mogelijke 
ontsnappingen aan ondraaglijke toestanden en 
'bezetters'. 

41 
Noblit, G.W.

' 
 en T.W. Collins. Order and disruption in 

a desegregated high school. 
Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 3, juli 1978, 
blz. 277-289. 

Zeker de laatste tien jaar wordt betoogd dat de school 
een rol speelt bij de ontwikkeling van jeugdig wan-
gedrag. In dit onderzoek wordt gezocht naar samen-
hangen tussen wijzen van beheer, methoden van 
afschrikking, gedrag en uitbarstingen. Bij dit onderzoek 
wordt gebruik gemaakt van etnografische gegevens — 
doel was het onderwijs te onderzoeken op een 
geintegreerde school in één van de zuidelijke staten 
met 500 leerlingen in het derde jaar — gegevens kreeg 
men door interviews, observaties en bestuderen van 
documenten. Vergelijkbare gegevens komen van een 
andere soortgelijke school in een andere stad in het 
Zuiden. Veel blijkt af te hangen van het optreden van 
de schoolleiding. Bij een bureaucratisch beleid worden 
de regels van de school de regels van het schoolhoofd. 
De scholieren betwisten de legitimiteit ervan en 
reageren collectief en provocerend. 
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42 
Platt, T. `Streeecrime - a view from the left. 
Crime and social justice, nr. 9, lente/zomer 1978, 
blz. 26-34 (U.S.A.). 

Het ene onderzoek na het ander laat zien dat 'straat'-
misdaad een van de grootste problemen is in 
arbeidersbuurten. In 1948 zag 4% van de bewoners 
van grote-stadcentra misdaad als een belangrijk 
probleem in hun buurt, in 1972 is dat 21%. De meest 
precieze informatie over de 'straat' misdaad komt uit 
slachtofferonderzoeken omdat er weinig aangifte 
wordt gedaan bij de politie. Volgens de auteur is 
straatmisdaad voornamelijk een verschijnsel dat zich 
binnen een bepaalde klasse of ras voordoet: blanke 
vrouwen worden meestal verkracht door blanke 
mannen, jonge zwarten worden meestal beroofd door 
andere jonge zwarten en arbeidersgezinnen worden 
het slachtoffer van vreemdelingen die een paar blokken 
verder wonen. De slachtoffers van 'straat' misdaad 
zijn voornamelijk arme mensen, in het bijzonder 
zwarten en Chicano's, wonend in de grote-stadcentra. 
Raciale en nationale minderheden hebben de grootste 
kans slachtoffer te worden. Deze gegevens kunnen 
gedeeltelijk worden verklaard in de context van de 
kapitalistische arbeidsmarkt. De kapitalistische 
produktiemethode heeft een reserveleger van 
arbeidskrachten nodig. Het is niet verrassend dat de 
meeste 'straat' misdaad onevenredig is geconcentreerd 
in sectoren van de arbeidersklasse waar werkloosheids-
percentages van 50% niet ongewoon zijn. Behalve aan 
dit verband geeft de schrijver ook nog aandacht aan 
andere dan economische oorzaken van 'straat' 
misdaad. Het is niet eenvoudig een kwestie van 
armoede. De bourgeoisjeugd in Amerika is even 
misdadig als de arbeidersjeugd. Het `straat'misdaad-
probleem moet niet alleen als een gevolg van ongelijke 
verdeling en chaotische arbeidsmarktpraktijken 
worden gezien, maar ook als een belangrijk aspect 
van de demoraliserende sociale relaties en de 
individualistische ideologie waardoor de kapitalistische 
produktiewijze op het toppunt van zijn ontwikkeling 
wordt gekenmerkt. 
Met literatuuropgave. 

43 
Rans, LA- Women's crime: much ado about . . . ? 
Federal probation, 42e jrg., nr. 1, maart 1978, 
blz. 45-50 (U.S.A.). 

Gewoonlijk ontstaan nieuwe gedachten over vrouwen-
criminaliteit, wanneer ook binnen de maatschappij 
de bestaande rol van de vrouw in de sociale structuur 
ter discussie wordt gesteld en de ideeën daarover 
veranderen. De laatste jaren is in het licht van de 
feministische beweging, veel aandacht besteed aan de 
vrouwencriminaliteit en is deze bezien vanuit een 
historisch, sociaal-economisch en politiek standpunt. 
Bij de interpretatie van vrouwencriminaliteit wordt 
nu vaak voorrang verleend aan de specifiek 
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vrouwelijke, sociaal-economische omstandigheden. 
De benadrukking van de psychologische en fysiologische 
eigenschappen van de vrouwelijke crimineel komt 
hierdoor op de achtergrond. Om te kunnen verklaren 
waarom de laatste jaren de vrouwencriminaliteit 
stijgt, staat de auteur stil bij de aard en de oorzaken 
ervan, waarbij zij gebruik maakt van FBI Uniform 
Crime Reports van 1960-1975. Het belangrijkste 
acht zij een verdere verdieping in de oorzakelijke 
factoren die leiden tot een toename van vrouwen-
criminaliteit. Hierbij moet aandacht worden 
geschonken aan de effecten van veranderende 
economische omstandigheden zoals inflatie, 
werkeloosheid, de steeds groter wordende inkomens-
verschillen en daarnaast aan de effecten van sociale 
omstandigheden zoals discriminatie naar ras en sekse. 

44 
Schrager, L.S., en J.F. Short, Jr. Toward a sociology 
of organizational crime. 
Social problems, 25e jrg., nr. 4, april 1978, 
blz. 407-419 (U.S.A.). 

In dit artikel wordt `organizational crime' 
gedefinieerd als 'een al dan niet nalatig optreden van 
een individu of een groep van individuen in een 
formeel wettige organisatie, in overeenstemming met 
de geldende doelstellingen van die organisatie, door 
welk handelen ernstig lichamelijk letsel of ernstige 
economische schade wordt toegebracht aan werk-
nemers, consumenten of het publiek in algemene zin'. 
Het begrip 'white collar' crime is niet geschikt voor 
dit verschijnsel, omdat daarbij zelden of nooit wordt - 
gedacht aan toebrenging van lichamelijk letsel en in 
theorieën rond dit begrip evenmin wordt rekening 
gehouden met de bijzonder kenmerken van illegaal 
gedrag in het kader van een onderneming. De 
publieke onderkenning van de ernst van een misdrijf 
wordt bepaald door de ernst van de gevolgen ervan. 
Wettelijk worden deze soort van misdrijven meer 
beoordeeld naar hun potentiële dan naar hun 
werkelijke gevolgen, zodat, in scherpe tegenstelling 
tot gewone misdaad de betrokkenen zelden 
verantwoordelijk worden gesteld voor de toebrenging 
van schade of letsel. Onwettig optreden van onder-
nemingen onttrekt zich aan vervolging doordat 
misdadige opzet en individuele verantwoordelijkheid 
moeilijk zijn vast te stellen. Het traditionele 
onderscheid tussen civiel recht en strafrecht maakt 
het er bovendien niet gemakkelijker op. De schrijvers 
trachten patronen te ontdekken in de wijze waarop 
organisaties door onrechtmatig en gevaarlijk optreden 
lichamelijk letsel toebrengen. Het voorlopige resultaat 
daarvan geeft te denken over de omvang van dit 
probleem en over het feit dat het maatschappelijke 
risico ervan niet voldoende wordt onderkend. De 
schrijvers wijzen tenslotte op de noodzaak gegevens- 
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verzamelingen aan te leggen en te werken aan een 
theoretische basis voor verder onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

45 
Scutt, J.A. Debunking the theory of the female 
'masked criminal'. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
lle jrg., nr. 1, maart 1978, blz. 23-43. 

In theorieën over criminaliteit komt over het algemeen 
het crimineel gedrag van de vrouw weinig ter sprake. 
Pollak (1961) stelt in zijn 'gemaskeerde misdaad' 
theorie dat het reële beeld van de misdaad er heel 
anders zou uitzien wanneer in de statistieken ook de 
vrouwencriminaliteit zou worden opgenomen. En 
wanneer de vrouw binnen het rechtssysteem op 
dezelfde manier behandeld zou worden als de man 
dan zou de criminaliteit bij vrouwen enorm toenemen, 
aldus Pollak. De auteur gaat in dit artikel in op de 
vraag of het alleen de vrouw is die in dit systeem 
minder 'gepakt' wordt De auteur is het er mee eens 
dat een bepaald gebied en een bepaalde hoeveelheid 
van criminaliteit onopgemerkt blijft, maar zij vraagt 
zich af of het wel, zoals Pollak suggereert, alleen de 
vrouw is die hiervan profiteert. Aan de hand van 
een aantal onderwerpen gaat zij dieper in op deze 
vraag: 'white collar crime', abortus, prostitutie, 
souteneursactiviteiten, familieveten, kinder- 
mishandeling, verkrachting, vergiftiging, geweld en 
het gebruik van wapens, kindermoord en winkeldief-
stal. Op grond van haar bevindingen concludeert de 
auteur dat zowel mannen als vrouwen de gelegenheid 
hebben tot crimineel gedrag dat vaak niet ontdekt 
wordt. Op veel gebieden van criminaliteit waarin 
alleen vrouwen actief zouden zijn en de wet 
ontduiken, vinden we evenveel of zelfs meer 
wetsovertreders van het andere geslacht. Bedrieglijk-
heid en slinksheid is zeker niet een aan een bepaalde 
sekse gerelateerde eigenschap, zo eindigt de auteur 
haar verhaal. 
Met literatuuropgave. 

46 
ShaPland, J.M. Self-reported delinquency in boys 
aged 11 to 14. 
British journal of criminology, 18e jrg., nr. 3, 
juli 1978, blz. 255-266. 

Aan 51 jongens van 11 en 12 jaar, die op een middel- 
bare school in een nieuwbouwwijk zaten, werden 
"vragen gesteld over door hen gepleegd delinquent 
gedrag. Toen deze jongens 13 en 14 jaar oud waren, 
werd het onderzoek herhaald. liet aantal strafbare 
feiten, dat door de jongens werd genoemd, werd in 
verband gebracht met de door hen toegegeven 
contacten met de politie en met het sociale inter-
actiepatroon van de jongens in die wijk. Te zelfder tijd, 
werd gevraagd naar zaken als het deelnemen aan 
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groepscriminaliteit en naar de alleen gepleegde 
strafbare feiten. Delinquent gedrag blijkt een 
heterogene activiteit te zijn, die meestal met andere 
jongens wordt gepleegd. Bij groepscriminaliteit spelen 
de suggesties vanuit de groep een grotere rol dan de 
eigen inbreng. Solitair crimineel gedrag is in deze wijk 
geen regel en vertoont als het voorkomt weinig relatie 
met groepsnormen en -pressies. De gebleken verban-
den zijn onafhankelijk van de ernstgraad van delin-
quentie. Enige specialisatie in de typen gepleegde 
strafbare feiten was te zien bij het aan leeftijd 
gerelateerde patroon van groepsactiviteiten. 
Met literatuuropgave. 

47 
Sielcmann, R. Voetbalvandalisme. 
Intermediair, 14e jrg., nr. 34, 25 augustus 1978, 
blz. 1-9 (N,). 

De auteur constateert dat treinvandalisme naar 
aanleiding van betaald-voetbalwedstrijden, in tegen-
stelling tot 'tribune-agressie', nu ook in ons land 
een probleem is gebleken. Tussen beide vormen 
bestaat wel verschil, maar omdat de daders in beginsel 
dezelfden zijn, is studie met betrekking tot tribune-
agressie ook relevant met het oog op de aanpak van 
treinvandalisme. Na een korte bespreking van de 
Nederlandse ontwikkelingen geeft de auteur een 
uitvoerig verslag van hetgeen in de afgelopen tien 
jaar in Engeland is verschenen op het gebied van de 
'tribune-agressie' en het voetbalvandalisme in het 
algemeen. De eerste fase in Engeland bestond uit 
een praktische rapportage op overheidsinitiatief. Het 
Harrington Report heeft gezocht naar verklaringen en 
oorzaken van het `soccer hooliganism', terwijl het 
Lang Report een aantal praktische aanbevelingen 
heeft gedaan om moeilijkheden in de toekomst 
zoveel mogelijk te vermijden. De tweede fase werd 
gekenmerkt door sociologische theorievorming van 
met name Taylor en Clarke die onder meer de 
vervreemding van de fans als oorzaak van het 
vandalisme zagen. Tijdens de derde fase zijn er 
ten slotte een aantal veldonderzoeken onder voetbal-
suppoiters gehouden waarbij Marsh de handhaving 
binnen de groep als één van de verklaringen van 
voetbalvandalisme heeft aangewezen. 
Met literatuuropgave. 

48 
Snider, D.L. Corporate crime in Canada: a preliminary 
report. 
Canadian journal of criminology, 20e jrg., nr. 2, 
april 1978, blz. 142-163 (Can.). 

In Canada worden door bedrijven gepleegde misdrijven 
volgens de schrijver te willekeurig vervolgd en te licht 
bestraft. Hij komt tot deze conclusie na te zijn 
ingegaan op de wetgeving op dit gebied en de manier 
waarop de daarin vermelde sancties worden opgelegd. 
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Als belangrijkste oorzaak noemt bij de enorme macht 
van de grote ondernemingen en de druk die zij 
daardoor op veel instanties kunnen uitoefenen. Hij 
bekijkt de theoretische implicaties van deze 
criminaliteit aan de hand van twee modellen: het 
conflictmodel dat stelt dat zolang de macht van de 
economische elite even groot blijft, er ook niet 
intensiever zal worden vervolgd en het marxistische 
model dat voorspelt dat de bedrijfscriminaliteit en de 
vervolging ervan beide zullen toenemen. Volgens hem 
zijn er op het moment nog geen sluitende bewijzen 
voor de juistheid van één van beide theorieën. 
Met literatuuropgave. 

49 
Soothill, K.L., en T.C.N. Gibbens. Recidivism of sexual 
Wenders: a re-appraisal. 
British journal of criminology, 18e jrg., nr. 3, 
juli 1978, blz. 267-276. 

Feitelijk is ons relatief weinig bekend over later 
gedrag van daders van sexuele misdrijven. In het 
artikel worden vraagtekens geplaatst bij wat men 
veronderstelt te weten over recidive bij dit type 
daders. In een Deens onderzoek, in 1965 gehouden 
door Christiansen en anderen, is het strafregister van 
2.934 daders van sexuele misdrijven in een periode 
van 12 tot 24 jaar bijgehouden. Van hen kregen 714 
(of 24,3%) tijdens de onderzoeksperiode een volgende 
veroordeling. 'Slechts' in 10% van de gevallen kwam 
recidive voor van een ander sexueel delict. De kans 
op recidive van hetzelfde type sexueel delict is het 
grootst in het geval van meer deviante vormen van 
zedendelicten (onzedelijkheid t.o.v. jongens en 
meisjes en exhibitionisme). De auteurs zijn van 
mening, dat er een grotere kans op recidive aanwezig 
is dan in dit onderzoek wordt aangetoond, omdat de 
perioden waarin de daders werkelijk risico lopen niet 
zorgvuldig zijn onderzocht. Zij hebben derhalve een 
meer systematische replicatie van deze follow-up 
studie gehouden. Hiertoe werd een sample van 
daders van ernstige zedenmisdrijven onderzocht, 
allen in 1951 (86 personen) en in 1961 (122 personen) 
voor de rechter in Engeland of Wales verschenen. 
De risicoperiode werd zorgvuldig berekend. De follow-
up periode voor mogelijke nieuwe veroordelingen 
liep tot maart 1974. Een groot deel van deze daders 
blijkt lang na de gebruikelijke follow-up periode van 
drie tot vijf jaar opnieuw veroordeeld te worden. 
Het zijn de vaak ernstige zeden- en/of geweldsmisdrij-
ven. Een misdaadcarrière in het verleden is een 
beslissende factor voor recidive. Uit het onderzoek 
blijkt dat er iets speciaals aan de hand is met 
recidivecijfers voor deze daders van zedendelicten. 
Recidive in geval van zeden- of geweldsdelicten blijkt 
heel anders te liggen dan het patroon bij vermogens-
delicten. Een belangrijk percentage verschijnt pas 
na zeer lange tijd opnieuw voor de rechter. De 
auteurs geven suggesties voor verder onderzoek. 
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50 
Welsh, R.S. Delinquency, corporal punishment, and 
the schools. 
Crime and delinquency, 24 jrg., nr. 3, juli 1978, 
blz. 336-354. 

Er is een sterke neiging om jeugdcriminaliteit te zien 
als een gevolg van te grote toegeeflijkheid van de 
ouders. Er zijn geen onderzoeksgegevens waaruit 
dit blijkt; wel is duidelijk geworden dat een 
autoritaire sfeer evenals lijfstraffen agressie oproept. 
De auteur bespreekt een theorie die verband legt 
tussen delinquente agressie en de strengheid van de 
ouders. Hij doet een voorstel om lijfstraf als maat-
schappelijk aanvaard opvoedingsmiddel uit te 
bannen, omdat het boosheid en angst veroorzaakt 
bij schoolkinderen. Het kan dus alleen maar nadelig 
werken op het leerproces. Leerkrachten en school-
personeel zouden getraind moeten worden in 
effectieve geen afkeer opwekkende manieren om 
orde te handhaven, daarbij gesteund door goed 
getrainde begeleiders, die huisbezoeken doen om de 
problemen bij de bron aan te pakken. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

51 
Banks, J., en R.L. Rardin. Evaluation practice in 
adult intensive special probation. 
Federal probation, 42e jrg., nr. 1, maart 1978, 
blz. 16-21 (U.S.A.). 

Het is de laatste tijd veelal de gewoonte geworden om 
projecten in de strafrechtpleging te evalueren. Bij 
een grondige opzet kunnen dergelijke evaluaties van 
belang zijn in beslissingen over vernieuwings-
voorstellen. Voordat dergelijke evaluatieprocedures 
betrouwbaar zijn moeten er nog vele moeilijkheden 
worden overwonnen. De bedoeling van dit artikel is 
dan ook om aan te tonen hoever men gevorderd is, 
wat men tot nu toe heeft bereikt en welke problemen 
men is tegengekomen, en dit alles toegespitst op één 
onderdeel van de strafrechtpleging: een speciale 
vorm van `probation' (voorwaardelijke veroordeling) 
van volwassenen. Deze projecten houden een speciale 
hulpverlening aan clienten in, zoals groeps- en/of 
individuele counseling, het betrekken van vrijwilligers 
of groepsgenoten bij de hulpverlening, decentralisatie 
van deze hulp aan buurtinstellingen en de beperking 
van deze speciale hulp tot clienten met specifieke 
hulpvragen. De auteurs hebben 43 projecten 
geanalyseerd en bestudeerd met het oog op de 
validiteit van de gebruikte evaluatie- en onderzoeks-
opzet Zij komen tot de conclusie dat, hoewel er 
soms opmerkelijke resultaten zijn te noemen, er over 
het algemeen nog weinig algemene kennis is 
verkregen door de tot nu toe voorhanden zijnde 
evaluaties van de probation projecten. 



Methodologische en onderzoeks-technische 
problemen zullen eerst overwonnen moeten worden 
voordat er sprake kan zijn van validiteit en 
generaliseerbaarheid van de verkregen gegevens. De 
auteur hoopt dat door zijn signalering van de 
mankementen van deze evaluatiemethodes, 
toekomstige onderzoekers op hun hoede zullen zijn 
en aandacht zullen schenken aan oplossing van de 
vele niet onderkende meetproblemen.zodat de waarde 
van de evaluaties zal toenemen. 
Met literatuuropgave. 

52 
Bazelon, D.L Street crime and correctional potholes. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 1, maart 1977, 
blz. 3-9 (U.S.A.) 

Volgens de schrijver moet aan rehabilitatie niet de 
gedachte woitlen verbonden dat de misdadigheid er 
door wordt teruggedrongen. De kwaliteit van het 
correctionele systeem moet niet alleen worden 
afgemeten aan recidive,cijfers. Het is immoreel de 
koers van gevangeniswezen en reclassering te laten 
bepalen door kosten- en batenanalyses. Ieder mens, 

86 	al dan niet gedetineerd, heeft recht op voldoening 
van lichamelijke, medische en geestelijke behoeften 
en een zekere mate van privacy. Afgezien van deze 
voorwaarden voor een behoorlijke zorg aan 
gedetineerden, moet hen de gelegenheid worden 
geboden de detentieperiode niet te ondergaan als een 
verloren tijd zonder uitzicht voor de toekomst. Er 
zijn programma's nodig om ze te bevrijden van 
verveling en ledigheid, omstandigheden die zowel 
binnen als buiten de gevangenis behoren tot de 
belangrijkste oorzaken van geweldpleging. Zwaarder 
straffen vormt geen oplossing. De meeste - 
gevangenissen zijn nu al voor dertig procent 
overbevolkt. Alleen op grond van de bevolkings-
aanwas kan worden becijferd dat er in 1985 
455.000 volwassenen zullen zijn gedetineerd; dat is 
120.000 meer dan in 1970. Wanneer er voor detentie 
geen alternatieven voorhanden zijn, moet er naar 
worden gezocht. Verontrustend is, dat nieuwe 
voorstellen voorbijgaan aan sociaal onrecht als 
oorzaak van misdadigheid. De misdadigheid kan alleen 
worden verminderd door maatschappelijke 
hervorming. 

53 
Burns, H. Correctional reform: Britain and the 
United States compared and contrasted. 
Federal probation, 42e jrg., nr. 1, maart 1978, 

blz. 21-28 (U.S. A.). 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het 
gevangeniswezen en aan de problemen die gerelateerd 
zijn aan de hervorming. De auteur vergelijkt de 
`parole' (voorwaardelijke invrijheidstelling) in 
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Amerika, waar dit al honderd jaar oud is, met parole 
in Engeland, waar het tien jaar geleden is ingesteld. 
In tegenstelling tot Amerika, waar de laatste jaren 
veel kritiek is op parole en er velen van mening zijn 
dat het moet worden afgeschaft, wordt in Engeland 
het gebruik van parole juist gestimuleerd. Na 
vergelijking komt de auteur tot de conclusie dat er 
weinig overeenkomsten zijn aan te geven tussen de 
beide landen voor wat betreft parole procedures en 
beslissingsmomenten die hierbij een rol spelen. In 
Amerika worden de straffen bepaald op een tijdspanne 
die ligt tussen een bepaald minimum en maximum. 
Het tijdstip van parole wordt onder justitiële 
contróle bepaald door een commissie voor 
voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarentegen 
hebben Engeland, Wales en Schotland parole in een 
bepaalde structuur van vaste straffen verwerkt, waar-
bij het parolabele deel precies is vastgesteld. In de 
laatstgenoemde werkwijze ziet de auteur meer 
voordelen. Van belang acht hij dat, voordat 
beslissingen worden genomen over verandering of 
afschaffing van bepaalde justitiële maatregelen, het 
noodzakelijk is de zwakke en sterke punten van de 
betrokken systemen te analyseren. Willen er 
gevangenishervormingen tot stand kunnen komen, 
hetgeen de auteur wel noodzakelijk acht, dan zullen 
er voorstudies, analyses en onderzoekingen plaats 
moeten vinden en zullen velen zich actief hierin 
moeten gaan opstellen. 

54 
Deimling, G. Neue MOglichkeiten der 
Wiedereingliederung Straffalligen in die Gesellschaft. 
Zeitschrift füt Strafvollzug und Straffálligenhilfe, 
27e jrg., nr. 1, feb. 1978, blz. 7-13. 

Nadat al ruim 200 jaar wordt gedacht en geschreven 
over mogelijkheden om een gevangene na zijn straf 
beter in de maatschappij te doen functioneren, stelt 
de auteur vast dat hierin alleen vooruitgang kan 
worden geboekt als het klimaat in de samenleving 
verbetert. Hij stelt voor dat een zgn. bestraften-
pedagogiek hier door middel van historisch en 
vergelijkend onderzoek kan aangeven hoe 
omstandigheden verbeterd kunnen worden. Met een 
beschouwing over het zelfbewustzijn van de 
gevangene benadrukt de auteur dat een ware 
rehabilitatie centraal staat in de bestraften-
pedagogiek. Verschillende voorbeelden worden door 
de auteur uit het buitenland aangedragen. In een 
samenvatting pleit de auteur voor een vermindering 
van de korte vrijheidstraffen en een opleiding van het 
gevangenispersoneel waarin het element 'bewaking' 
wordt teruggedrongen. 
Met literatuuropgave. 

• 55 
Kitchener, H., A.K. Schmidt en D. Glaser. 
How persistent is post-prison succes? 
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Federal probation, 41e jrg., nr. 1, maart 1977, 
blz. 9-15 (U.S.A.). 

Een onderzoek dat Glaser in 1958 had gedaan naar 
de recidive van gedetineerden die in 1956 uit federale 
gevangenissen waren ontslagen (N=1015), kon door 
automatisering van de FBI-registers na 18 jaar worden 
herhaald. Uit dit followup-onderzoek over 903 
personen uit de oorspronkelijke steekproef blijkt dat 
de periode tussen een en twee jaar na ontslag kritisch 
is voor recidive. Twintig procent van het totale aantal 
recidives valt tussen 12 en 16 maanden na ontslag. 
Gedurende de eerste twee jaar heeft al meer dan de 
helft van het totale aantal recidivisten gerecidiveerd. 
Na vijf jaar is dit al met viervijfde het geval en na 
tien jaar is de recidive 94 procent. Delinquenten die 
behoorden tot de hoogste recidive-categorieën (dat 
zijn vooral voor autodiefstal veroordeelden; al 
spoedig na hun twaalfde jaar veroordeelden; degenen 
die voor hun veroordeling niet of weinig hadden 
gewerkt; en degenen die geen relatie opgaven bij wie 
ze na hun ontslag hun intrek zouden nemen) 
behoorden tevens tot de categorie die het vlugst weer 
wordt gedetineerd. Er waren verhoudingsgewijs meer 
niet-blanke dan blanke recidivisten. Wanneer blanken 
echter recidiveerden deden ze dit over het algemeen 
eerder dan niet-blanken. De schrijvers concluderen 
dat er behoefte bestaat aan een meer uitgebreide en 
langere nazorg aan ontslagen gedetineerden en aan 
meer langlopende followups ter evaluatie van deze 
nazorg. 
Met literatuuropgave. 

56 
Wendorf, D.J. Family therapy: an innovative approach 
in the rehabilitation of adult probationers. 
Federal probation, 42e jrg., nr. 1, maart 1978, 
blz. 40-45 (U.S.A.). 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan een 
gezinstherapeutische benadering, waarvan is 
gebleken dat deze bruikbaar is bij een nieuw 
ingevoerd rehabilitatieprogramma voor volwassenen 
die voorwaardelijk veroordeeld (probation) zijn. De 
auteur beschrijft een therapeutische case en geeft 
daarbij de theoretische grondslagen van de toegepaste 
technieken en geeft aan hoe deze in de praktijk 
gebruikt worden bij het McLennan County Adult 
Probation Department in Waco, Texas. Dit 
departement gaat uit van de gedachte dat veel 
`probationers' problemen hebben waarvoor zij hulp 
nodig hebben van professionele hulpverleners. 
Hiermee zouden zij minder kans lopen wets-
overtredingen te begaan. Om dit te bereiken heeft het 
departement een hulpprogramma ontwikkeld 
waarvoor bepaalde `probationers' werden geselecteerd 
om mee te doen aan groepscounceling en zonodig 
een individuele en/of gezinstherapie kregen. Het 
blijkt dat deze gezinstherapeutische benadering kan 
resulteren in gedragsverandering en de auteur acht het 



van bijzonder belang dat hier verder mee gewerkt 
wordt en onderzoek naar wordt gedaan. Hij hoopt 
dat dit artikel daartoe een eerste aanzet kan zijn. 

Gevangeniswezen 

57 
Bershad, L The law and corrections: a management 
perspective. 
New England journal on prison law, 4e jrg., nr. 1, 
herfst 1978, blz. 49-82 (U.S.A.). 

In de afgelopen 25 jaar heeft het correctionele 
systeem in Amerika wezenlijke veranderingen 
ondergaan en heeft het veel uitdagingen onder ogen 
gezien. Deze uitdagingen van de laatste 25 jaar worden 
geassocieerd met twee verschillende stadia van 
wetsactiviteit op het gebied van straffen en met een 
derde nu opkomend stadium. De auteur geeft hierbij 
de reacties op deze uitdagingen en komt met enige 
suggesties voor veranderingen op het gebied van het 
gevangeniswezen om aan de eisen van tegenwoordig 
te voldoen. Het strafsysteem in Amerika is nog lang 
niet zonder problemen, maar een belangrijke 

89 	verandering is mogelijk. De houding van de 
Supreme Court moet door functionarissen op dit 
gebied worden gezien als een kans om de legale 
houding van defensief in affirmatief te veranderen. 
Het is naar de mening van de auteur nu meer dan ooit 
de tijd voor correctionele bestuurders om een 
affirmatieve rol in de verbetering van gevangenissen 
aan te nemen. 
Met literatuuropgave. 

58 
Dhondt, J. Personeelsbegeleiding bij het gevangenis-
wezen. 
Proces, 57e jrg., nr. 9, september 1978, blz. 217-223 
(N.). 

In dit artikel schetst de auteur de achtergronden van 
de ontwikkelingen op het gebied van personeels-
begeleiding, nieuwe vormen van werkoverleg en de 
nadruk op een ander type leiderschap. Doelstellingen 
van het gevangeniswezen zijn beveiliging en 
resocialisatie. De beveiligingsdoelstelling is, in 
tegenstelling tot de resocialisatiedoelstelling, in hoge 
mate operationeel. Betreffende de resocialisatie merkt 
de auteur op, dat de gevangenisorganisatie met formele 
struktuurkenmerken juist dit condities schept, welke 
de kans op maatschappelijk niet-gewenste 
veranderingen van de gedetineerde vergroot. Deze 
stelling wordt verduidelijkt aan de hand van twee 
processen, te weten: de opvoeding tot 'misdadiger' 
en de opvoeding tot 'goede gevangene'. De eerste 
taak van het gevangeniswezen in het kader van de 
resocialisatieopdracht dient een minimalisering van de 
negatieve effecten van deze processen te zijn. Dit 
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stelt zware eisen aan de gevangenisorganisatie in het 
algemeen en aan de taakuitoefening van het uitvoerend 
personeel in het bijzonder. Sinds de invoering van de 
nieuwe Beginselenwet zijn er binnen het gevangenis-
wezen vele veranderingen doorgevoerd, welke gezien 
kunnen worden in het kader van de humanisering van 
de detentie en in het kader van de resocialisatie-
opdracht. Het gevangeniswezen kreeg een meer open 
karakter. Men is op weg van een organisatie gerichte 
naar een meer cliënt gerichte benadering van de 
gedetineerde. Dit stelt andere eisen aan de organisatie 
en haar medewerkers. Tenslotte geeft de auteur enige 
suggesties betreffende de personeelsbegeleiding. 
Met literatuuropgave. 

59 
Haley, K.. Mothers behind bars: a look at the parental 
right& of incarcerated women. 
New England journal on prison law, 4e jrg., nr. 1, 
herfst 1978, blz. 141-155 (U.S.A.). 

In dit artikel behandelt de auteur de problemen van 
vrouwelijke gevangenen die moeder zijn. De meeste 
gevangenisinstellingen hebben helaas geen 
voorzieningen voor zwangere vrouwen of voor 
vrouwen met kinderen. De meeste instellingen 
bieden geen mogelijkheden voor het bezoek van 
kinderen en waar bezoek wel toegestaan is, wordt 
lichamelijk contact verhinderd. Veel vrouwelijke 
gevangenen zijn moeder en deze dubbele rol 
veroorzaakt ernstige emotionele problemen. Deze 
vrouwen krijgen bij de veroordeling een tweedelige 
straf: verblijf in de gevangenis en de tijdelijke of 
permanente ontzetting uit de ouderlijke rechten. De 
wijze waarop de kinderen van deze vrouwen worden 
opgevangen blijkt samen te hangen met de etnische 
groep waartoe men behoort De gerechten beslissen 
omtrent de plaatsing van een niet onder toezicht 
staand kind, waarbij zij uitgaan van richtsnoeren 
welke door de wetgever zijn opgesteld. Wetten 
betreffende de beëindiging van de ouderlijke rechten 
behandelen eerst de normen voor de beoordeling 
van de ongeschiktheid van of de verwaarlozing door 
de ouder. Daarna komen de maatregelen welke volgen 
op een bevinding als zodanig aan de orde. De auteur 
geeft tenslotte drie overwegingen welke in 
aanmerking moeten worden genomen bij een 
interventiebeleid, omdat gevangenneming van de 
moeder de kinderen in een crisis brengt en omdat de 
samenleving enige controle heeft over deze situatie. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

60 
Goedendorp, A. De jonge Nederlandse politie-officier. 
Intermediair, 14e jrg., nr. 36, 8 sept. 1978, 
blz. 43, 47, 49,.51, 53. 
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De schrijver begint met een overzicht van de 
structuur van de Nederlandse politie, het functioneren 
van de politie-officier binnen de organisatie. Daarna 
bespreekt hij de beroepsopleiding van de hogere 
politie-ambtenaar, de selectieprocedure bij de 
toelating tot deze opleiding, evenals het motivatie-
onderzoek. Voorts komen aan de orde punten als 
vooropleiding van de toegelaten kandidaten, de 
provincie en gemeente van herkomst; hij maakt hierbij 
een driedeling naar gemeente (minder dan 20.000 
inwoners, tussen 20.000 en 100.000 inwoners en 
meer dan 100.000 inwoners). Gewezen wordt op de 
selectie-commissie en haar subcommissies, waarbij 
geconstateerd wordt dat de door deze commissies 
gehanteerde normen vaag zijn. 
Met literatuuropgave. 

61 
Poister, Th.H., en J.C. McDavid. Victims' evaluations 
of police performance. 
Journal of criminal justice, 6e jrg., nr. 2, zomer 1978, 
blz. 133-149. (U.S. A.). 

De auteurs beschrijven in dit artikel een onderzoek 
gericht op het meten van de mate van tevredenheid 
van de burgers over de verrichtingen van de politie 
in situaties met slachtoffers en het analyseren van de 
variatie in deze indicator van verrichtingen. De in dit 
onderzoek gebruikte gegevens werden verkregen uit 
een bevolkingsonderzoek gehouden in Harrisburg, 
Pennsylvania, in maart en april 1975. De analyse 
wordt gebaseerd op 111 incidenten die interacties 
tussen politie en slachtoffers met zich mee brachten. 
De analyse wijst bijvoorbeeld uit dat algehele 
tevredenheid meer varieert met het type delict en de 
reactietijd dan met sociaal-economische factoren. 
De resultaten van de analyse hebben niet zozeer 
geleid tot eindconclusies, maar hebben meer specifieke 
hypotheses voortgebracht, welke onderwerp kunnen 
zijn van verder onderzoek. Evaluatie van de politie 
vanuit dit oogpunt wordt belangrijk geacht als 
indicatie van de mate van reageren op behoeften en 
wensen van de burgers en gedeeltelijk omdat stijgende 
politie-effectiviteit coöperatie en participatie van 
burgers vereist. 

• Met literatuuropgave. 

62 
Postma, J. Portret van de Amerikaanse federale 
recherche (FBI). 
Algemeen politieblad, 127e jrg., nr. 17, augustus 1978, 
blz. 395-399. 

De auteur geeft een schets, waarin 'doel en taak' van 
de Amerikaanse federale recherche (FBI) omschreven 
worden. Hiertoe wordt ter inleiding eerst de 
ontwikkeling van de Amerikaanse politie beschreven. 
Vervolgens schakelt de auteur over naar ontstaan en 
opbouw van het Amerikaanse centrale recherche 
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apparaat (FBI). Achtereenvolgens worden het 
Hoover-tijdperk beschreven, de organisatie van de 
FBI, de taken en bevoegdheden van de FBI en tot 
slot de werving en de opleiding. Voor de samenstelling 
van dit artikel werd gebruik gemaakt van authentieke 
gegevens van de FBI en de bestaande literatuur, de 
boeken 'The FBI-story' en 'FBI' respectievelijk van de 
Amerikaanse auteurs Don Whitehead en J. Ungar. 

63 
Tien, J.M., en R.C. Larson. Police service aides: 
paraprofessionals for police. 
Journal of criminal justice, 6e jrg., nr. 2, zomer 1978, 
blz. 117-131 (U.S. A.) 

De toegenomen professionalisering van de politie-
korpsen in de Verenigde Staten heeft, door de hogere 
verwachtingen van de burgers, tot gevolg dat er een 
grotere druk is om te komen tot meer criminaliteits-
bestrijding en meer hulpverlening. De dienstverlening, 
die uiteenlopende bekwaamheden vereist, verzwaart 
de politietaak. In verband met de budgettaire 
beperkingen moet er daarom naar alternatieven gezocht 
worden. De auteurs beschrijven in dit artikel een 
experiment in Worcester (Mass.), waarbij een politie-
dienstverleningsorganisatie werd opgezet. Deze 
semi-professionals zijn geüniformeerde, maar 
ongewapende burgers in aparte auto's, die activiteiten 
die geen verband houden met misdaad, verrichten. 
Geanalyseerd wordt hun effectiviteit, hun capaciteit 
en hun invloed op en acceptatie door de beëdigde 
politiefunctionarissen en de gemeenschap. De auteurs 
concluderen dat het experiment een succes is, maar 
desondanks bevelen ze niet aan dit idee zonder meer 
over te nemen. De schrijvers suggereren dat men eerst 
de angst van de politie, dat de semi-professionals 
hun taak zullen ondermijnen, moet zien weg te 
nemen. Voorts kan men beter eerst de reeds 
bestaande of in ontwikkeling zijnde hulpverlenings-
programma's evalueren. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

64 
Albrecht, P.A. Aspekte des Massregelvollzugs itn 
psychiatrischen Krankenhaus. 
Monatschrift ftir Kriminologie und Strafrechtsreform, 
61e jrg., nr. 2, april 1978, blz. 104-126 (B. R.D.). 

Aan de hand van een onderzoek in de periode van 
december 1975- maart 1976 in een nedersaksische 
psychiatrische inrichting voor TBR-gestelden, bekijkt 
de schrijver hoe de TBR-maatregel in Duitsland in de 
praktijk wordt toegepast. Als methoden gebruikt 
hij het dossieronderzoek en de participerende 
waarneming, terwijl de steekproef bestaat uit 115 
mannen. Als eerste belangrijkste uitkomst noemt hij 
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het feit dat de laagste sociale klassen sterk 
oververtegenwoordigd zijn, waardoor dergelijke 
inrichtingen volgens hem een vergaarbak worden voor 
mensen uit de sociale randgebieden, die wegens 
psychische afwijkingen met de strafrechtspleging in 
aanraking zijn gekomen. Uit een door de schrijver 
gemaakte analyse van de soorten van gepleegde 
delicten en voor opname gestelde diagnosen blijkt 
duidelijk dat lang niet alle patiënten een werkelijk 
gevaar voor hun omgeving betekenen. De lange, soms 
een tiental jaren durende maatregel staat niet in 
verhouding tot het gepleegde feit en is veelal niet 
geschikt om bij te dragen tot het beoogde doel: de 
verbetering van de patiënt. Wat betreft de behandeling 
vindt hij dat door gebrek aan geschoold personeel 
de nadruk ligt op het toedienen van psychofarmaca 
en niet op sociaal-pedagogische begeleiding. Daardoor 
is er meestal maar weinig sprake van een verbetering 
in de toestand van de patiënten, die tot een 
voorwaardelijk ontslag zou kunnen leiden. Dit wordt 
ook vaak verhinderd door gebrek aan contacten met 
de buitenwereld. Meer dan de helft van de patiënten 
blijkt die niet te hebben. Over het toezicht op de 
maatregel blijkt uit het onderzoek dat de betreffende 
controle-instantie vrijwel altijd het advies van de 
inrichting volgt en daar zelden van afwijkt. Van de 
mogelijkheid om een advies in te winnen van een 
deskundige van buiten de inrichting wordt slechts in 
hoge uitzondering gebruik gemaakt De schrijver is 
dan ook van mening dat de maatregel van plaatsing 
in een inrichting zo min mogelijk moet worden 
toegepast, omdat de huidige praktijk onverantwoord 
en onmenselijk is. 

65 
Buitelaar, W. L. Justitie en castratie; historische 
achtergronden van een onherroepelijke ingreep. 
Intermediair, 14e jrg., nr. 37, 15 sept 1978, 
blz. 11, 13, 15, 17. 

In de periode 1938-1968 werd, volgens officiële 
justitiecijfers, in 384 gevallen operatieve castratie 
toegepast op ter beschikking van de regering gestelde 
zedendelinquenten. Op grond van historische 
gegevens lijkt echter de conclusie gewettigd dat 
Justitie in meerdere gevallen bij de castratie van 
delinquenten betrokken was. Vanaf 1930 blijkt er al 
sprake te zijn van een eastratiepraktijk. Via bestudering 
van diverse onderzoekresultaten over castratie op 
zedendelinquenten in Nederland wordt door de 
schrijver ingegaan op de achtergronden van deze 
operaties. Tevens wordt geprobeerd het medisch-
biologisch model, dat aan een dergelijke 
onherroepelijke ingreep ten grondslag ligt, te plaatsen 
tegenover een psycho-sociale benadering. 

66 
McLachlan, D.G. Psychiatry and the law. 
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AustraLian and New Zealand jaurnal of criminology, 
Ile jrg., nr. 1, maart 1978, blz. 43-54. 

De bedoeling van de auteur is om in dit artikel enkele 
gedachten op papier te zetten over de relatie van 
dokters in het algemeen en psychiaters in het 
bijzonder met beroepsuitoefenaren binnen de 
rechterlijke macht. De opleiding en vakuitoefening 
van doktoren en rechters is heel verschillend en dit 
zou de oorzaak kunnen zijn van het onbegrip dat vaak 
voorkomt, wanneer er een samenwerking tussen hen 
plaatsvindt, wanneer de disciplines kritiek uitoefenen 
op elkaar en wanneer er problemen ontstaan rondom 
het verduidelijken aan elkaar van bepaalde zaken, 
m.n. informatie die betrekking heeft op geestelijke 
gestoordheid. Het heeft een lange tijd geduurd voordat 
er sprake kon zijn van begrip voor bepaalde 
moeilijkheden en de psychiatrie binnen zowel de 
medische wereld als binnen de gerechtelijke macht 
meer geaccepteerd werd. De moeilijkheden die 
hiermee samenhingen en de problemen die,er nu nog 
bestaan worden door de auteur, aan de hand van het 
onderwerp geestelijke gestoordheid, nader toegelicht. 

67 
Rotthaus, K.P. Die neue Dr. van der Hoeven Kliniek 
in Utrecht. 
Monatschrift fik Kriminologie und Strafrechtsreform, 
61 jrg,., nr. 2, april 1978, blz. 126-134 (B.R.D.). 

In dit verslag van een studieverblijf van een week in de 
van der Hoeven kliniek in Utrecht bespreekt de 
schrijver de veranderingen die er sinds twee jaar 
geleden, toen hij er ook een week verbleef, hebben 
plaatsgevonden. Hij wijst op de voordelen van het 
nieuwe gebouw en de daarmee samenhangende 
veranderde personeelssamenstelling. Hij plaatst enkele 
kritische kanttekeningen bij het feit dat de arbeid 
in de kliniek niet meer verplicht is. Ook bekijkt hij de 
ontwikkelingen op therapeutisch gebied, zoals het 
toenemen van de psychotherapie, het werken met 
woongroepen en het medebeslissingsrecht van de 
patiënten. Als belangrijkste verschil met de situatie 
in Duitse klinieken noemt hij de grote openheid van 
de medewerkers ten opzichte van de patiënten over 
mislukkingen van of storingen in de therapeutische 
arbeid. 

Kinderbescherming 

68 
Gordon, J.S. Group Homes: alternative to 
institutions. 
Social work, 23e jrg., nr. 4, juli 1978, blz. 300-305. 

In dit artikel geeft de auteur verslag van een groep 
jonge mensen voor wie een langdurige behandeling 
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was voorgeschreven. Het ging daarbij om meisjes 
en jongens van 15 tot 18 jaar die in veel gevallen 
van huis waren weggelopen en tot druggebruik en 
criminaliteit waren geraakt. Het zen. 'Frye house' 
werd opgericht door een opvangcentrum voor 
weggelopen kinderen. De bedoeling was hier een 
langduriger begeleiding te verwezenlijken dan 
mogelijk was in het opvangcentrum. Doordat hier 
geen klinische omstandigheden aanwezig zijn, hebben 
de jonge mensen, volgens de auteur, de mogelijkheid 
op een natuurlijke manier van de dagelijkse 
gebeurtenissen te leren. Belangrijk is te vermelden dat 
de begeleiders bij dit project geen professionele 
krachten zijn. Naar de mening van de auteur kon zo 
een solidariteit tussen de bewoners van het huis 
ontstaan, die moeilijk te verwezenlijken is in de 
traditionele opvangcentra. 
Met literatuuropgave. 

69 
Harten, J. van. Het proces van pleeggezinplaatsing als 
een keten van beslissingen. 
Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en 
welzijnswerk, 32e jrg., nr. 7/8, juli/aug. 1978, 
blz. 224-233. 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de 
onduidelijkheden die er bestaan bij de pleeggezins-
plaatsing. Onduidelijkheden bestaan er zowel voor de 
maatschappelijk werkers die pleeggezinnen moeten 
selecteren en begeleiden als voor de pleegkinderen 
die worden geplaatst. Centraal in de beschouwing 
staat de mogelijkheid om relevante signalen ten 
aanzien van de pleeggezinsplaatsing te herkennen, en 
deze signalen te integreren tot een adequate 
begeleiding door maatschappelijk werkers. Om het 
pleeggezinsplaatsingsproces enigszins te verhelderen 
stelt de auteur een model op waarbinnen zij 
verschillende beslissingsclusters onderscheidt. 
Achtereenvolgens behandelt zij alle zeven beslissings-
clusters afzonderlijk. Tot slot schetst zij de 
toepassing van het model. In een slotopmerking 
vermeldt de auteur dat men na de participerende 
observatie zeer tevreden was over de hantering van 
het begeleidingsmodel en dat men had besloten het 
werken hiermee ook na het onderzoek voort te 
zetten. 

70 
Martin. F.M. The future of juvenile justice. English 
courts and Scottislz hearings. 
The Howard journal of penology and crime 
prevention, 17e jrg., nr. 2, 1978, blz. 78-90. 

Ook al zijn de onderliggende filosofieën goeddeels 
hetzelfde, het Engelse en Schotse rechtssysteem 
vertoont volgens de auteur meerdere belangrijke 
verschillen. Met name de historische ontwikkeling 
van dit deel van het recht in beide landen heeft zijn 
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aandacht. Hij stelt zich daarbij de vraag of er 
verschillen in de loop van de geschiedenis tussen beide 
landen zijn aan te geven die een verklaring voor de 
verschillen in het rechtssysteem zouden kunnen 
bieden. De auteur acht het hier opvallend, dat 
ondanks de verschillende ideeën over de juiste 
opvoeding van het kind toch in beide landen 
de maatschappelijke hulp instellingen steeds 
meer invloed op de rechtspleging krijgen. In 
een laatste hoofdstuk gaat de auteur in op de 
mogelijke ontwikkelingen in het jeugdrecht in 
Schotland en in Engeland. De voordelen van beide 
systemen zouden naar zijn mening gecombineerd 
moeten worden. Bij de huidige stelsels geniet het 
Schotse systeem zijn voorkeur. 
Met literatuuropgave. 

71 
Morris, A.M. Revolution in the juvenile court: the 
Juvenile justice standards project. 
The criminal Law Review, september 1978, blz. 529-54( 

In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de 
hervorming van het jeugdrecht in de Verenigde 
Staten, met de bedoeling een antwoord te geven op 
de vele vragen die de verandering van het jeugdrecht 
in Engeland oproepen. Naar zijn mening maakt de 
vaak felle ideologische discussie een feitelijke 
afweging van het voor en tegen der veranderingen 
vaak onmogelijk. Gezien dezelfde achterliggende 
filosofie in de V.S. kan, naar zijn mening van de 
ervaring daar worden geleerd. Hij bespreekt een aantal 
principes die in de V.S. in het nieuwe jeugdrecht zijn 
opgenomen, zoals de proportionaliteit van de straf, 
het buiten het systeem houden van niet strafbaar 
gedrag, de procedurale rechten van de jeugdige 
verdachte enz. Deze principes en hun onderlinge 
samenhang en uitwerking worden door hem uitgebreid 
doorgelicht op hun karakter. In een laatste hoofdstuk 
geeft hij nog een indruk van de reacties die op de 
wijziging in het jeugdrecht in de V.S. volgden. 
Met literatuuropgave. 

72 
Rogers, M.C., en L.S. Wrightsman. Attitudes toward 
children's rights: nurturance or self-determination? 
The journal of social issues, 34e jre., nr. 2, 1978, 
blz. 59-68 (U.S.A.). 

In dit artikel werken de auteurs de ontwikkeling van 
een classificatieschema uit met als bouwstenen twee 
verschillende begripsmatige oriëntaties tegenover de 
rechten van het kind. Aan 381 individuen is een schaal 
voorgelegd, waarop zij konden aangeven hoe zij 
tegenover de kinderrechten stonden. De groep 
respondenten was uit verschillende maatschappelijke 
lagen samengesteld en bestond zowel uit mannen als 
vrouwen. De verschillende vragen waren in twee 
groepen onder te verdelen. De ene groep had 



betrekking op de invalshoek waarbij het kind 
beschermd werd op een paternalistische manier, de 
andere groep had meer betrekking op het soort 
rechten van kinderen dat de mogelijkheid van 
zelfbeschikking vergroot. In het algemeen voelden de 
ondervraagden meer voor een uitbreiding van de 
beschermende rechten. Vrouwen stonden nog het 
meest positief tegenover de zelfbeschikkingsrechten. 
Met literatuuropgave. 

73 
Sannon- Fisher, B., F. Seymour, W. Monteomery ;  
Modif.ying delinquents' con versation using token 
reinforcement of self-recorded behaviour; door 
B. Sannon-Fisher, F. Seymour, W. Montcomery, And al 
Journal of behaviour therapy and experimental 
psychiatry, 9e jrg., nr. 2, juni 1978, blz. 163-168. 

Nadat de auteurs hebben vastgesteld, dat anti-sociaal 
gedrag bij delinquente meisjes in hoge mate wordt 
bevorderd door de omgang met de kleine kring van 
vriendinnen die in dezelfde omstandigheden verkeren, 
stellen zij een therapie gericht op deze kleine kring 
voor. Uitgebreid doen de auteurs de gevolgde methode 
uit de doeken. Het gaat er bij deze therapie om, dat 

97 	het meisje haar eigen gedrag vast legt. Positieve, 
sociale reacties op andermans sociale gedrag wordt 
vastgesteld, maar ook asociaal gedrag van anderen en 

. zichzelf. Deze methode dwingt het meisje zich van 
haar eigen gedrag bewust te zijn. Het resultaat van 
deze werkwijze was dat in het gedragspatroon als 
geheel meer dan twee keer zoveel sociale gedragingen 
voorkwamen dan voor deze therapie het geval was. 
Met literatuuropgave. 

74 
Stier, S. Children's rights and society's duties. 
The J ournal of social issues, s34e jrg., nr. 2, 1978, 
blz. 46-58 (U. S. A.). 

In dit artikel maakt de auteur het onderscheid 
duidelijk tussen de wettelijke rechten van het kind 
en de maatschappelijke plichten van de samenleving 
tegenover het kind. De wettelijke rechten worden 
verduidelijkt door de rechtbank, die aftast hoe deze 
rechten zich moeten verhouden tot de rechten van 
volwassenen. Een volledige gelijkschakeling wordt 
tegengewerkt door een erkenning van de autonomie 
van de ouders. Toch wordt de plicht van de ouders 
om kinderen goed op te voeden meer en meer als een 
wettelijk te erkennen recht van de kinderen gezien. 
Dit neemt volgens de auteur niet weg dat niet alles 
met wettelijk vastgelegde, afdwingbare rechten kan 
worden geregeld. Parallel aan de ontwikkeling in de 
wettelijke rechten van het kind zou een 
maatschappelijke motivatie voor een verder gaande 
bescherming en verzorging van het kind op gang 
moeten worden gebracht 
Met literatuuropgave. 
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75 
Wolters, W.H.G. Psychosociale problemen bi/jonge 
buitenlandse adoptiefkinderen. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 33e jrg., 
nr. 7/8, juli/aug. 1978, blz. 480-493. 

Dit artikel heeft betrekking op de psychosociale 
problemen van het jonge buitenlands adoptiefkind 
en zijn ouders. De ervaringen zijn opgedaan in contact 
met een vrij kleine en selectieve groep van 20 kinderen 
en hun ouders. Veel mensen voelen zich in sterkere 
mate dan vroeger verantwoordelijk voor mensen en 
gebeurtenissen buiten de eigen kring. De adoptie van 
een kind is volgens de auteur een heel gerichte en 
bewuste keuze, waarbij een kind-gerichte instelling 
en minder een ouder-gerichte keuze een rol lijkt te 
gaan spelen. Voor een adequate aanpak van de 
psychosociale problemen van kinderen is de 
psycholoog vooral sterk in de achtergronden van het 
kind geïnteresseerd. Ter inventarisering van de 
lichamelijke klachten geeft de auteur een overzicht 
van de geconstateerde afwijkingen. Een zelfde 
overzicht van de emotionele- en sociale problemen 
geeft hij met een toelichting op de ontstaans-
geschiedenis. In het tweede deel van het artikel gaat 
de auteur nader in op de adoptie van geestelijk 
gehandicapte kinderen. Tot slot geeft hij een aanzet 
tot de ontwikkeling van enige richtlijnen voor - 
adoptiefouders. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

76 
Holland, S. Gateway houses: Effectiveness of 
treatment on criminal behavior. 
International journal of the addictions, 13e jrg., 
nr. 3, 1978, blz. 369-381. 

Dit onderzoek betreft drugverslaafden die waren 
behandeld in therapeutische gemeenschappen in 
Illinois onder het Gateway Houses Program. De 
behandeling is gericht op het ontwikkelen van de 
persoonlijkheid en sociale verantwoordelijkheid door 
middel van groepspsychotherapie. Onderzocht werd of 
behandeling in een Gateway House resulteerde in 
gedragsverandering met name crimineel gedrag. De 
steekproef van 193 personen werd in drie groepen 
verdeeld: dropouts gedurende de eerste negen 
maanden van de behandeling (groep 1), dropouts 
tegen het einde van de behandeling (groep 2) en 
personen die de behandeling afmaakten (groep 3). Het 
onderzoek strekt zich uit over de periode tussen één 
jaar vóór opname en één jaar na vertrek. Uit 
arrestatiegegevens ontleend aan politieverslagen blijkt 
o.m. dat de cijfers van arrest vóór opname in het 
tehuis vergelijkbaar zijn, maar na het vertrek geheel 
verschillend. Groep 1 gaf geen verandering te zien 
tussen het jaar vóór opname en het jaar er na. Groep 2 
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vertoonde een vermindering van 81% in arrest-cijfers 
en groep 3 een vermindering van 97%. De schrijfster 
besluit met de conclusie dat verandering in crimineel 
gedrag een gevolg van de behandeling is. 
Met literatuuropgave. 

77 
Johnson, L.V., en M. Matre. Anomie and alcohol use. 
Drinking patterns in Mexican American and Anglo 
neighbourhoods. 
Journal of studies on alcohol, 39e jrg., nr. 5, mei 1978, 
blz. 894-903 (U.S.A.). 

Een aantal auteurs heeft een positief verband 
aangetoond tussen anomie en overmatig alcohol-
gebruik. In dit artikel wordt verslag gedaan van de 
resultaten van een onderzoek naar anomie en 
drinkpatroon in twee cultureel verschillende wijken in 
Houston, de ene bestaande uit Mexicaanse Amerikanen, 
de andere uit Anglo-Amerikanen (d.w.z. alle niet-
Spaanse blanke bevolkingsgroepen). De auteur gaat uit 
van de hypothese dat er een positief verband bestaat 
tussen anomie en alcoholgebruik bij zowel de 
Mexicaans-Amerikaanse als de Anglo-Amerikaanse 
stedelijke arbeidersklasse. Van de gegevens van 109 
Mexicaanse Amerikanen en 73 Anglo-Amerikanen kon 
in het onderzoek gebruik worden gemaakt De sociale 
achtergrond van de respondent en relevante informatie 
over het drinkgedrag worden in de eerste plaats 
bekeken. In het tweede deel van het onderzoek worden 
elf items gebruikt om tot een anomiescore te komen. 
Beide groepen zijn vergelijkbaar wat betreft leeftijd, 
geslacht en huwelijkse staat, niet gelijk wat betreft 
godsdienst en beroep. Voor dit onderzoek werd anomie 
opgevat als een symptoom van afbraak van 
persoonlijkheidsstructuur herkenbaar aan uitingen 
van een gevoel van niet meer mee te tellen, van 
hulpeloosheid, hopeloosheid of van een gebrek aan 
voldoening. Anomie bleek geen aanwijzing te kunnen 
vormen voor drankgebruik. De aiiteurs komen tot de 
conclusie dat voor een bepaald gedrag in verschillende 
etnische culturen anomie alleen dan voorspellende 
waarde kan hebben als dat gedrag in die culturen 
dezelfde betekenis heeft 
Met literatuuropgave. 

78 
Pastor, Jr., P.A. Mobilization in public drunkenness 
control: a comparison of legal and medical 
approaches. 
Social problems, 25e jrg., nr. 4, april 1978, 
blz. 373-384. 

De schrijver vergelijkt in dit artikel de werkwijze van 
een gerechtelijke en en van een medische dienst in 
het totale bestel van de bestrijding van openbare 
dronkenschap. De gegevens werden verkregen door 
waarnemers, die in Seattle met geuniformeerde 
politie en in Boston met medewerkers van een 
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ontwenningskliniek op pad gingen. Systematisch 
werd vastgelegd waardoor het optreden wordt 
gekenmerkt en welke factoren zich bij de afhandeling 
doen gelden. De waargenomen verschillen in 
afhandelingspatronen van beide diensten kunnen 
worden verklaard vanuit de verschillen in 
organisatorische elementen van een op repressie of 
op genezing gerichte wijze van bestrijding. De 
uitkomsten van het onderzoek worden besproken in 
termen van een sociologische theorie van recht en 
medische wetenschap en de schrijver tracht enige 
prognoses te doen op grond van deze uitkomsten. 
Met literatuuropgave. 
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Overzicht van literatuurlijsten gemaakt 
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Algemeen 

Actie-onderzoek 
Den Haag, WODC, 1967-1978. 4 blz. 

Criminologie 

Terrorisme. 
Den Haag, WODC, 1971-1978. 7 blz. Lit. 254 
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Den Haag, WODC, 1974-1978. 2 blz. Lit. 268A 
Vrouwencriminaliteit. 
Den Haag, WODC, 1975-1978. 4 blz. Lit. 305A 
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Den Haag, WODC, 1970-1978. 7 blz. Lit. 373 
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Den Haag, WODC, 1970-1978. 2 blz. Lit. 378 
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Den Haag, WODC, 1966-1978. 2 blz. Lit. 379 

Strafrecht en strafrechtspleging 
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Den Haag, WODC, 1967-1977. 5 blz. Lit. 47 
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Den Haag, WODC, 1975-1977. 2 blz. Lit. 190C 
Terbeschikkingstelling van de regering. . 
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Kindermoord. 
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c 
C R. M.-documentatie 
California youth authority quarterly 
Canadian journal of criminology and corrections/ 
Revue Canadienne de criminologie 
Child welfare 
Contactblad van de aalmoezenier 
Contemporary sociology 
Corrective and social psychiatry and journal of 
applied behaviour therapy 
Council of Europe 
Crime and delinquency 
Crime and social justice 
Criminal justice abstracts 

• Criminal law review 
Criminologie 
Criminology 

d 
Data juridica 
Delikt en delinkwent 
Documentatieblad van de R.P.D. 
Drug dependence 

* Abonnement per 1-1-'79 opgezegd. 



e 
European journal of social psychology 
Excerpta medica; sectie psychiatrie 

Federal probation 
Feiten; voorlichtingsblad over het alcoholgebruik 
Forward in Europe 

g 
Gedrag; tijdschrift voor psychologie 
Gelezen — uitgelezen 
Gekkenkrant 

h 
Howard journal of penology and crime prevention 

Informatie 
Information bulletin of Australian criminology 
Intermediair 
International journal of the addictions 
International journal of criminology and penology 
International journal of law and psychiatry 
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	International journal of offender therapy and 
comparative criminology 
International journal of social psychiatry 
International mental health research news 
International review of criminal policy 
International social science journal 

j 
Jeugdbescherming en onderzoek 
Journal, the* 
Journal of applied social psychology 
Journal of behavior therapy and experimental 
psychiatry 
Journal of criminal justice 
Journal of criminal law and criminology 
Journal of legal studies 
Journal of research in crime and delinquency 
Journal of social issues 
Journal of studies on alcohol 
Jugendwohl* 
Jurimetrics journal 

k 
Kreakrant 
Kri; kombinatie van reklasscringsinstellingen 
Kriminalistik 
Kriminologenkrant 
Kriminologisches Journal 
Kritische Justiz 
Kwartaalberichten 
Kwartaalschrift privacy en persoonsregistratie 

1 
Law and society review 

*Abonnement per 1-1-'79 opgezegd. 



Law enforcement news 
Lectuurkeuze welzijnsterrein 

Maandblad geestelijke volksgezondheid 
Marge 
Medisch contact 
Mens en maatschappij 
Monatschrift fr Kriminologie und Strafrechtsreform 
Motief 

n 
Nachrichtendienst* 
Nederlands juristenblad 
Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar 
grensgebieden 
New England journal on prison law 
New society 
Newsletter; Australian institute of criminology 
Nieuwsbrief 
Noodzaak 

p 
Periodiekenparade 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 
Prison journal 

109 	Prison service journal 
Probation journal 
Proces 
Psychological reader's guide* 
Psychometrika 
Psychotherapy and psychosomatics 

Quality and quantity 

Recht der Jugend und des Bildungswesen* 
Recente rechtstheorie 
Recht en kritiek 
Rechtsgeleerd magazijn Themis 
Revue internationale de criminologie et de police 
technique* 
Revue de droit pénal et de criminologie 
Revue pénitentiaire et de droit pénal* 
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 
Revue internationale de l'enfant* 

Schweizensche Zeitschrift fr Strafrecht* 
SISWO; berichten over onderzoek 
Social casework Sjow 
-Social problems 
Social psychiatry 
Sociale wetenschappen 
Social work* 
Sociological methods and research 
Sociologische gids 

*Abonnement per 1-1-'79 opgezegd. 
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South African journal of criminal law and 
criminology* 
Svensk juristtidning* 

Target 
Trema; tijdschrift voor de rechterlijke macht 
Tijdschrift voor agologie* 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen 
Tijdschrift voor criminologie 
Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en 
welzijnswerk 
Tijdschrift voor de politie 
Tijdschrift voor psychiatrie 

Verkeersrech t 
Victimology; an international journal 
Vollzugsdienst, der 

Welzijnsweekblad 
Wordt vervolgd; berichten van Amnesty international 

Zeitschrift fr die gesamte Strafrechtswissenschaft 
Zeitschrift fr Strafvollzug 

*Abonnement per 1-1-'79 opgezegd. 



Register op jaargang 1978 

Algemeen 

Strafrecht en strafrechtspleging 

Knittel, E. Medezeggenschap in de 
strafrechtspleging 
Robertson, LS. Een voorbeeld van een 
effectief wettelijk voorschrift: wetten 
die het dragen van een helm en het 
voeren van groot licht overdag voor 
motorrijders verplicht stellen 

nr. 	blz. 

Baur, F. Is lekenrechtspraak vandaag 
de dag nog adequaat? 	 3 	82 
Brussaard, prof. drs. B.K. 
Automatisering en privacy 	 6 	56 
Coster, dr. A. Beleidsrelevant onder- 
zoek 	 7 	3 
Duintjer-Kleijn, mr. M.R. Privacy en 
justitie 	 6 	4 
Herold, H. Informatieverbond tussen 
politie en justitie 	 6 	48 
Heyden, mr. P.F. van der. Deelname van 
leken aan rechtspraak in Nederland 	3 	4 
Kalven, H. en J. Zeisel. Het basispatroon 
'van meningsverschillen tussen jury-en 
rechter 	 3 	79 

111 	Kuitenbrouwer, mr. F. Een privacy- 
reglement voor politiegegevens 	6 	74 
Lange, drs. O.R. de. Deelname van leken 
aan rechtspraak: achtergronden van het 
verschijnsel 	 3 	18 
Rechterlijke organisatie in West- 
Duitsland, België, Engeland en 	 Inleg- 
Frankrijk; schematische overzichten 	3 	vellen 
Roos, mr. N.H.M. Empirisch onderzoek 
naar het functioneren van het leken- 
element in de rechtspraak: een kritisch 
overzicht 	 3 	42 
Riiggeberg, J. Over de functie van 
lekerechters bij de administratieve recht- 
spraak 	 3 	65 
Samenvatting van het eindrapport van 
de Staatscommissie bescherming 
persoonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties 	 6 	38 
Singer-Dekker, mr. H. Misbruik te 
goeder trouw van persoonsgegevens 	6 	65 
Stech, F.J., C.G. McClintock, N.J. 
Fitzpatrick e.a. Wanneer een cultureel 
verbod effectief is: een veldonderzoek 	1 	62 

3 	73 

1 	37 
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Seitz, ST. Vuurwapens, misdrijven 
tegen het leven en de effectiviteit van 
vuurwapenwetten 

Criminologie 

Denkers, dr. F.A.CM. Van criminologie 
naar organisatiesociologie 	 2 	5 
Dijk, dr. J.J.M. van. Publieke opinie en 
misdaad 	 9 	4 
Hall Williams, J.E. Criminologische 
mythen en feiten 	 2 	13 
Hindelang, M.J., M.R. Gottfredson en 
J. Gavefalo. Slachtoffers van persoon- 
lijke misdaad. 	 9 	71 
Knapen, C., en B. Lochtenbergh. Onrust 
gevoelens bij jonge vrouwen ten aanzien 
van criminaliteit en het beeld — ze hebben 
van verkrachting 	 9 	63 
Schwendinger, H. en J. Sociale klasse 
en de definitie van misdaad 	 2 	28 
Scimecca, J.A. Labelingtheorie en de 
individuele constructietheorie: een 
voorstel tot synthese 	 5 	26 
Weringh, dr. Jac. van. De onrust over de 
criminaliteit 	 9 	41 

Rechtssociologie 

Anjou, mr. LJ.M. d' en mr. J.J. van 
der Kaaden. Wetgeving en sociale 
wetenschappen 	 1 	4 
Brickman, Ph. Misdaad en straf in sport 
en maatschappij 	 2 	33 
Lane, R.E. Overheidsmaatregelen en de 
opinie van het bedrijfsleven in de 
U. S. A. 	 1 	43 
Schwartz, R.D. Veld-experimenten in 
socio-juridisch onderzoek 	 1 	56 
Smith, CU. De opheffing van de 
rassenscheiding in het openbaar 
onderwijs en de wet 	 1 	50 

Gevangeniswezen 

1 	26 

Cooper, M.H., en R.D. King. Sociale en 
economische problemen bij arbeid door 
gedetineerden 	 10 	29 
Dawson, S. Macht en invloed in ge- 
vangeniswerkplaatsen 	 10 	41 
Heyden, mr. P.F. van der. Arbeid in 
de gevangenis 	 10 	5 
Johnson, R. De bewaker als hulp- 
verlener 	 5 	31 
Legge, K. Gevangenisarbeid: het om- 
keringsproces 	 10 	17 
Smith, R.R., J.M. McKee en 
M.A. Milan. Studieverlof in het Ameri- 
kaanse gevangeniswezen 	 10 	52 



Reclassering 

Halleck, S., en A.D. Witte. Is 
resocialisatie dood? 	 2 	21 

Kinderbescherming 

Bastiaansen, drs. J., en drs. A. Felling. 
Justitieel en vrijwillig geplaatste 
jeugdigen in tehuizen 	 4 	82 
Bol, drs. M.W. Uithuisplaatsing: 
beslissingscriteria in de justitiële kinder- 
bescherming 	 4 	4 
Doek, mr. J.E., en mr. S. Slagter. De 
minderjarige in de inrichting 	 4 	70 
Koning-Breuers, A. de. Vergelijking van 
mogelijkheden van huizen volgens 
gezinsmodel en die van pleeggezinnen 	4 	41 
Maden, M.F., en D.F. Wrench. 
Belangwekkende resultaten in het 
onderzoek naar kindermishandeling 	5 	19 
Roeland, D. Browndale, groeigemeen- 
schap in ontwikkeling 	 4 	52 
Wiegers-Kaler, Th. Vergelijking tussen 
internaat en huizen volgens gezinsmodel 4 	29 

113 	Politie 

Lange, drs. O.R. de. Preventie, politie 
en bevolking 	 8 	3 
Newton, A.M. Preventie van misdaad 
en criminaliteit 	 8 	29 
Conklin, J.E. De invloed van informele 
sociale controle op de criminaliteit 	8 	37 
Alderson, J. Nieuwe ideeën in plaats 
van nieuwe hulpmiddelen 	 8 	44 
Moore, C.W. Van misdaadcijfers naar 
sociaal beleid 	 8 	51 
Grenough, J.L. Het voorkomen van 
misdaden: een nieuwe benadering 	8 	56 

Drugs 

Anjou, mr. L.J.M. d'. Behandeling van 
verslaafden aan heroine 	 5 	3 
Hunt, L.G., 'én N.E. Zinberg. Een nieuwe 
kijk op herofnegebruik 	 5 	13 

Themanummers 1978 

nr. 1 Wetgeving en sociale wetenschappen 
nr. 3 Deelname van leken aan rechtspraak 
nr. 4 Uithuisplaatsing 
nr. 6 Privacy en justitie 
nr. 7 Wetenschappelijk onderzoek 
nr. 8 Politie en preventie 
nr. 9 Fear of crime 
nr. 10 Arbeid in de gevangenis 
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