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De methode der 
criminalistiek* 

door C. Sannié 

Wat onze opvattingen ook mogen zijn, 
gevoelens van rechtvaardigheid en onrecht- 

. vaardigheid kennen wij allemaal. Alle 
ontwikkelde landen hebben al sedert eeuwen 
hun sociale orde gebaseerd op het respect 
voor de wet en op de bestraffing van inbreuken 
op die wetten. 
Een strafrechtelijke ingreep zal, om niet 
onrechtvaardig te kunnen worden genoemd, 
alleen de schuldige moeten bereiken en niet 

3 	de onschuldige. Een eerste vereiste is dus het 
identificeren van de schuldige, d.w.z. het op 
een betrouwbare manier opsporen van een 
persoon en het door hem of haar begane 
strafbare feit. 
In dit artikel zullen we ons bezighouden met 
de wetenschappelijke benadering van de 
bewezenverklaring en zullen we de juridische 
aspecten grotendeels laten rusten. 
Als bewijs bij uitstek werd lange tijd de 
bekentenis door de verdachte beschouwd. De 
Romeinen echter hadden al oog voor de 
ontoereikendheid hiervan en legden daarom 
bij de bewijsvoering de nadruk op de 
getuigenissen van omstanders en op geschriften. 
In de middeleeuwen vertrouwde men zelfs nog 
op het 'goddelijk oordeel'. 
Vanaf het einde van de achttiende eeuw 
fungeerde in Frankrijk het verhoor van 
getuigen als de basis voor het onderzoek door 
politie en rechter. De enkele bekentenis van de 
verdachte, spontaan of afgedwongen, werd 
niet meer als voldoende bewijs beschouwd. 

* Dit is een verkorte weergave van: La methode en 
police scientifique. 
Uit: Revue internationale de criminologie et de 
police technique, 27e jrg., nr. 2, april/juni 1974, 
blz. 149-158. 



Hoewel het verhoor tegenwoordig een 
.centrale plaats inneemt, moet men inzien dat 
ook haar waarde slechts beperkt is. De 
verdachte is bijvoorbeeld niet verplicht de 
waarheid te spreken als deze belastend voor 
hem is. Familieleden van de verdachte kunnen 
zelfs niet onder ede worden verhoord. 
De ontoereikendheid van menselijke 
getuigenissen is het voorwerp geweest van 
talloze onderzoekingen. In 1951 heeft de arts 
Cériac een rapport gepresenteerd waarin hij 
stelt dat verhoren slechts een beperkte waarde 
hebben, niet alleen vanwege de mogelijkheid 
dat de getuigen liegen maar nog meer omdat 
er ook onbewuste vervormingen in het 
geheugen kunnen optreden en de perceptie 
van de mens afhankelijk is van fysieke en 
psychische factoren. 
Het probleem bij het getuigenverhoor is, dat 
enerzijds de getuigen enige dagen nodig 
hebben om hun herinneringen op een rijtje 

4 	te kunnen zetten, anderzijds neemt de betrouw- 
baarheid en omvang van het geheugen al zeer 
snel na het gebeurde af. De persoonlijke 
kwaliteiten van de ondervrager, rechter of 
politieambtenaar, kunnen eveneens een grote 
rol spelen bij de betrouwbaarheid van een 
getuigenis; men kan hierbij denken aan het 
stellen van suggestieve vragen of zelfs het 
laten bekennen van een niet door de verdachte 
begaan delict. 
Ook verscheidene technische hulpmiddelen, 
zoals bijvoorbeeld de leugendetector, en 
methoden waarbij de verdachten verdovende 
middelen toegediend krijgen, hebben belang-
stelling van juridische zijde ondervonden. Zij 
trachten de waarheid aan het licht te brengen 
door het onderdrukken van bewuste mislei-
dingen en leugens; op de onbewuste hebben 
ook zij echter geen greep. Bovendien leiden 
deze methoden tot grote problemen van 
psychologische en morele aard: de resultaten 
worden verkregen door een uitschakeling van 
de persoonlijkheid van de getuige, een uit- 
schakeling waarvan de legitimiteit zeer 
aanvechtbaar is. - 
De bewezenverklaring van het feit, men kan 
het niet vaak genoeg herhalen, is een zaak van 
justitie en niet van de verdachte. Niets 
verplicht de verdachte om aan zijn eigen 



veroordeling mee te werken. Dit brengt met 
zich mee dat justitie een zware taak heeft. 
Daarom zal men naar andere methoden moeten 
zoeken die de waarheid op een meer betrouw-
bare en niet al te gecompliceerde wijze aan het 
licht kunnen brengen. 

1. Het ontstaan van de criminalistiek 
De gigantische ontwikkeling die de experimen-
tele wetenschappen in de negentiende eeuw 
hebben doorgemaakt, heeft het zoeken naar 
nieuwe methoden die politie en justitie kunnen 
gebruiken, enorm gestimuleerd. 
Tegen het einde van de achttiende eeuw en in 
de eerste decennia van de negentiende eeuw, 
ging men voor het eerst een beroep doen op de 
kennis van de medische wetenschap. Immers, 
vanaf de Franse Revolutie keerde geen enkele 
autoriteit zich meer tegen het plegen van 
autopsieën. 
Geleidelijk aan ontwikkelde zich een specifieke 
hulpwetenschap van justitie, de gerechtelijke 
geneeskunde. Deze houdt zich voornamelijk 
bezig met het opsporen van de mogelijke 
doodsoorzaken van slachtoffers. Niet alleen 
kan deze wetenschap in sommige gevallen in 
de plaats treden van getuigenverhoren, vaak 
brengt zij zelfs informatie naar voren die geen 
enkele getuige ooit zou kunnen verschaffen, 
zoals vingerafdrukken e.d. Soms is alleen een 
arts in staat om vast te stellen welk delict 
gepleegd is, bijvoorbeeld in het geval van 
verkrachting of aanranding. 
Ook de opkomst van de chemie in de vorige 
eeuw trok de aandacht van politie en justitie. 
Alhoewel nauw verwant aan de gerechtelijke 
geneeskunde, ontwikkelde de toxicologie zich 
rond 1850 tot een onafhankelijke wetenschap. 
In die dagen werd door criminelen het gebruik 
van vergiften nog vaak geprefereerd boven 
andere middelen, omdat de kans op ontdekking 
erg klein was. Sinds de chemie erin slaagde om 
sporen van vergif te identificeren, is het aantal 
gifmoorden dan ook aanzienlijk teruggelopen. 
De successen van deze nieuwe wetenschappen 
waren echter beperkt, zij konden alleen bij 
bepaalde specifieke delicten toegepast worden. 
In alle andere gevallen overheerste bij de 
bewijsvoering nog steeds het verhoor van 
getuigen. 



Het duurde tot de jaren 1882 â 1888, eer 
Bertillon officieel verschillende wetenschappe-
lijke methodes introduceerde in de gerechte-
lijke wereld. Men kan hem de oprichter van de 
criminalistiek noemen. Hij paste als eerste 
wetenschappelijke technieken toe bij de op-
sporing van strafbare feiten en de verzameling 
en toetsing van bewijsmateriaal. Dit leidde, in 
tegenstelling tot getuigenverhoren tot nauw-
keurige, formele en betrouwbare feiten. 
Bertillon was geen echte politieman; hij 
groeide op in een milieu van antropologen. 
Gechoqueerd door de heimelijke methoden 
van de politie in die dagen om misdadigers te 
identificeren, propageerde hij het gebruik van 
antropometrische technieken. Deze technieken 
waren weliswaar alom bekend, maar niemand 
was voor Bertillon op het idee gekomen om 
deze toe te passen bij de opsporing van 
criminelen. 

6 	2. De criminalistiek, een toegepaste wetenschap 
De criminalistiek kent dus geen eigen methodes. 
Dat is het essentiële kenmerk van wat we de 
toegepaste wetenschappen noemen, en daarom 
vormt ook de criminalistiek een toegepaste 
wetenschap. Het bijzondere van de criminalis-
tiek is echter dat zij zich niet richt tot één 
enkele of een klein aantal zuivere weten-
schappen, maar praktisch tot alle zuivere 
wetenschappen en zelfs tot andere toegepaste 
wetenschappen. 
Het doel van de criminalistiek is het onderzoek 
naar de waarheid, opdat recht gedaan kan 
worden. Met dit laatste is de technische 
opsporingsambtenaar echter niet belast; de 
verantwoordelijkheid blijft bij de rechter. De 
criminalistiek moet zich beperken tot het 
beantwoorden van de vragen die door de 
rechter worden gesteld, zelf kan zij niet het 
terrein van onderzoek vaststellen. 
Omdat de gegeven opdrachten steeds kunnen 
verschillen, handelt de criminalistiek niet met 
een vast omschreven doel. Elk onderzoek 
vereist een verschillende methode die ontleend 
kan zijn aan de wiskunde, de natuurkunde, de 
scheikunde, de biologie of aan de technologie. 
De technisch opsporingsambtenaar moet dus 
van vele markten thuis zijn. In de praktijk 
bestaat een gerechtelijk laboratorium of 



technisch team uit een hoofd, die als enige 
verantwoording schuldig is aan de rechter, en 
een staf van ambtenaren die ieder in een 
bepaalde tak van wetenschap gespecialiseerd 
zijn. In noodsituaties kunnen specialisten van 
buiten worden aangetrokken. 
Het enkel bijeenbrengen van een aantal des-
kundigen is echter niet voldoende voor het 
opzetten van een technisch opsporingsapparaat. 
Zij zullen namelijk ook in staat moeten zijn om 
de verschillende wetenschappelijke methodes 
aan te passen aan de eisen die justitieel onder-
zoek stelt. 

3. Het bijzondere karakter van het crimina-
listiek-onderzoek 
Het gerechtelijk onderzoek vindt plaats onder 
bijzondere omstandigheden die men niet vaak 
bij andere toegepaste wetenschappen zal aan-
treffen. Deze omstandigheden bestaan in de 
hoeveelheid onderzoeksmateriaal waarover 

7 men kan beschikken, de tijd die nodig is voor 
betrouwbare analyses en het karakter van de 
analyses zelf. We zullen deze problemen nader 
beschouwen. 

De hoeveelheid van het materiaal dat onder-
zocht kan worden 
In het merendeel van de zaken beschikt de 
gerechtelijke onderzoeker over slechts zeer 
kleine hoeveelheden onderzoeksmateriaal; 
vaak zijn nauwelijks enkele milligrammen 
beschikbaar. 
Men kan tegenwerpen dat ook in de biochemie 
met zeer kleine hoeveelheden wordt gewerkt, 
maar men vergeet dat de biochemicus meestal 
de vrijheid heeft om bepaalde doseringen te 
veranderen als dat nodig is om zijn experiment 
te doen slagen. 
Bij het criminalistiek-onderzoek kan hier geen 
sprake van zijn. Niet alleen heeft men door-
gaans de beschikking over kleine hoeveelheden, 
ook kan men van die hoeveelheden slechts een 
beperkt gebruik maken omdat de mogelijkheid 
van een contra-expertise opengehouden moet 
worden. Niet dat het houden van een contra-
expertise verplicht is, maar het wordt in de 
regel wel gedaan om de betrouwbaarheid van 
de onderzoeksgegevens te vergroten. 
In bijzondere gevallen wordt het werk van de 



criminalistiek bemoeilijkt doordat bepaalde 
objecten niet aan experimenten mogen worden 
onderworpen, bijvoorbeeld bij authentieke of 
notariële akten. Gelukkig is het vaak voldoende 
om de rechter uit te leggen dat onderzoek 
zonder beschadiging aan het object onmogelijk 
is, om diens toestemming te verkrijgen. 

De beschikbare tijd 
Alle wetenschappen leren dat het houden van 
experimenten in laboratoria geduld vereist. 
De gerechtelijk onderzoeker werkt echter 
onophoudelijk onder tijdsdruk. Van zijn 
bevindingen kan namelijk de vrijheid van een 
mens afhangen. 
Daar staat tegenover dat die haast nooit ten 
koste mag gaan van de betrouwbaarheid van 
de resultaten, want ook dan kunnen de 
belangen van bepaalde personen en van justitie 
geschaad worden. 
Alvorens zijn rapport te overleggen, zal de 

8 	deskundige zich omringen met een aantal 
voorzorgsmaatregelen om zijn conclusies 
onaantastbaar te maken. Niet alleen de rechter 
maar ook de officier van justitie en de 
verdediging kunnen immers zijn constateringen 
aanvechten. Al deze waarborgen kosten echter 
weer extra tijd. Zelfs als het gaat om routine-
onderzoeken verdient het echter aanbeveling 
om het experiment één of meerdere keren te 
herhalen om de kans op foute conclusies te 
verkleinen. Van nog meer belang is het houden 
van een controle wanneer men gebruik maakt 
van nieuwe of weinig beproefde methoden. 
Deze tegenstrijdigheid tussen de wens om snel 
te werken en de noodzaak om betrouwbare 
gegevens te leveren, kan de onderzoeker in een 
moreel conflict brengen. Vaak zal hij beslissen 
'zich langzaam te haasten'. Van groot belang 
is het in ieder geval dat de deskundige de 
rechter tot in detail voorlicht over de door hem 
gevolgde werkzaamheden, zodat deze laatste 
begrip kan opbrengen voor de geleverde 
prestatie en de verbruikte tijd. 

Het karakter van de analyses zelf 
Het komt zelden voor dat de gebruikte metho-
den in de natuurkunde, de chemie of de 
biologie rechtstreeks toegepast kunnen worden 
bij gerechtelijke onderzoekingen. In de regel 



moeten de methoden diepgaand gewijzigd 
worden wil men de verwachte resultaten 
verkrijgen. 
Een dergelijke aanpassing zal vaak nodig zijn 
om te kunnen werken met extreem kleine 
monsters. In de meeste gevallen ligt de oorzaak 
echter in de aard en complexiteit van de te 
onderzoeken objecten zelf. 
De primaire taak van de gerechtelijk onder-
zoeker bestaat dus uit het voortdurend aan-
passen van de wetenschappelijke methoden, om 
in een concrete situatie de gevraagde informatie 
op een betrouwbare wijze te kunnen 
verstrekken. 

4. Keuze en aanpassing van methoden 
Welke criteria moeten de expert leiden bij de 
keuze van een te gebruiken techniek wanneer 
verschillende methoden hem voor een bepaald 
doel ten dienste staan? 
In de eerste plaats zal dat de gevoeligheid van 

9 	de methoden moeten zijn. Het experiment 
moet met zo weinig mogelijk materiaal kunnen 
geschieden opdat contra-expertises mogelijk 
blijven. 
Wanneer de gevoeligheid van de methoden 
ongeveer gelijk is, zal men de meest specifieke 
methode moeten kiezen, d.w.z. die techniek 
die het meest nauwkeurig het gezochte element 
aan het licht brengt, en wel alleen dat element. 
Deze kwaliteit is belangrijk in de criminalistiek 
omdat nagelaten sporen vaak een heterogeen 
karakter hebben. 
Ook moet men rekening houden met de nood-
zaak om het te onderzoeken object zo weinig 
mogelijk schade toe te brengen. Van verschil-
lende methoden verdient die techniek de voor-
keur, die het materiaal intact of het meest 
intact laat. 
Wanneer de methode gekozen is, moet men haar 
nog aanpassen aan de gevraagde informatie 
door de rechter. Misschien lijkt geen enkele 
methode waarover men beschikt uitkomst te 
bieden zodat een geheel nieuwe techniek 
ontwikkeld moet worden. Een vooronderzoek 
zal dan geboden zijn. 
Tussen technieken van gelijke kwaliteit zal men 
die moeten preferen die in staat is doseringen 
aan te geven. Een cijfermatige benadering kan 
de waarde van de conclusies verhogen. Vaak is 



het immers onvoldoende te weten of een 
bepaald element aanwezig is; het kan juist op 
de doseringen aankomen. 
Het is jammer dat de kwantitatieve methoden 
nog vaak te ongevoelig, te weinig specifiek of 
te delicaat zijn om toegepast te kunnen worden. 
Op dit terrein valt in de toekomst dan ook nog 
veel vooruitgang te verwachten. 
Men zal het gemis aan geconstateerde 
doseringen kunnen verhelpen door, voorzover 
mogelijk, gebruik te maken van verschillende 
technieken die elkaar kunnen aanvullen. Vaak 
zal de geringe omvang van het onderzoeks-
materiaal echter weer een barrière opwerpen. 

De vergelijkende methode 
In het voorgaande hebben we uiteengezet met 
welke problemen de gerechtelijk onderzoeker 
geconfronteerd kan worden. Gelukkig kunnen 
zijn conclusies in de meeste gevallen bevestigd 
worden door getuigen te confronteren met het 

10 	object in kwestie of door het vergelijken van 
het onderzochte object met andere in beslag 
genomen voorwerpen. Ook kan de expert door 
het houden van een experiment trachten zelf 
vergelijkingsmateriaal te verwerven. Van deze 
vergelijkende methoden zijn talloze voorbeelden 
te geven. Als men bijvoorbeeld wil weten of 
een kogel of patroonhuls afkomstig is van het 
wapen van de verdachte, dan kan men door dat-
zelfde wapen nog eens te gebruiken het gebeur-
de reconstrueren, men kan gevonden verfsporen 
op een breekijzer vergelijken met de verf van 
een geforceerde deur, etc. 
Door het gebruik van deze methoden kan men 
veel van de hiervóór gesignaleerde moeilijkheden 
ontlopen. Een eenvoudig vergelijkend onder-
zoek kan dan in de plaats treden van een over-
bodig ingewikkelde specifieke analyse. Wat het 
gemeenschappelijke karakter van voorwerpen 
precies is, behoeven we niet eens altijd te weten. 
Voldoende is dat ze op essentiële punten 
identiek zijn. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, gezien de 
voordelen van deze methode, dat de expert 
zal trachten het probleem in kwestie zoveel 
mogelijk terug te brengen tot een 'vergelijkbaar' 
probleem. Dit stelt hem in staat om zelf 
'getuigen' te verwezenlijken, en dat in de 
omstandigheden waarin hij vermoedt dat het 
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gebeurde zich heeft afgespeeld. Ook al blijkt 
dit laatste niet altijd geheel te kloppen, dan 
zal toch de waarde van dergelijke experimenten 
voldoende zijn om vergelijkingen te maken, 
waardoor de gerechtelijk onderzoeker zijn 
overtuiging op solide argumenten kan baseren. 



Ethische aspecten 
van onderzoek 
bij gedetineerden 

door S.A. Bloomberg en L.T. Wilkins 

De noodzaak van ethische gedragscodes voor 
onderzoek waarbij mensen als proefpersoon 
betrokken zijn wordt reeds geruime tijd onder-
kend. Meestal echter ontbreekt het bij derge-
lijke codes aan formele rechtsgeldigheid. Een 
uitzondering hierop vormt een regeling die in 
1974 werd vastgelegd in de Amerikaanse 
National Research Act die de instelling eiste 
van een nationale commissie voor de bescher-
ming van proefpersonen bij biomedisch en 
gedragswetenschappelijk onderzoek. Deze 
regeling had alleen betrekking op onderzoek 

12 	dat werd verricht op het ministerie van 
gezondheidszorg, onderwijs en welzijn. In 1975 
werd de regeling door Edward Kennedy 
zodanig gewijzigd, dat al het door de overheid 
betaalde onderzoek er nadien onder viel. 

Definitieproblemen 
Het is al moeilijk de term onderzoek precies 
te omschrijven, laat staan criminologisch onder-
zoek. Dit laatste kan immers bij verschillende 
andere disciplines ondergebracht worden, zoals 
bijv. de geneeskunde. Het lijkt derhalve niet 
realistisch om één gedragscode in ogenschouw 
te nemen die alleen betrekking zou hebben op 
criminologisch of strafrechtelijk onderzoek. 
Degenen die de waarde van in de gevangenis te 
verrichten onderzoek kunnen taxeren, zijn niet 
noodzakelijk steeds mensen die ook in of nabij 
het gevangeniswezen werkzaam zijn. 

Het doel van een ethische gedragscode 
Het hoofddoel van een dergelijke code is, er 
een garantstelling voor te geven, dat de weten- 

* Dit is een verkorte weergave van: Ethics of 
research involving human subjects in criminal 
justice. 
Uit: Crime and delinquency, 23e jrg., nr. 4, 
oktober 1977, blz. 435-444. 



schappelijk onderzoeker zich op verantwoorde 
wijze gedraagt. De wetenschapper is gebonden 
aan dezelfde beperkingen als de gewone burger: 
edele bedoelingen rechtvaardigen niet dat de 
burgerrechten van proefpersonen geschonden 
worden. Volgens de publieke opinie hebben 
gevangenen misschien niet dezelfde rechten 
als de vrije burgers, daar een deel van hun straf 
(hehandeling'?) bestaat uit het verlies van 
zekere burgerrechten. Heeft dit feit op eniger-
lei wijze betekenis voor de relatie tussen onder-
zoeker en proefpersonen? Wijst het op de nood-
zaak van speciale bescherming of geeft het 
juist aan dat deze personen ook minder rechten 
hebben als het om wetenschappelijk onderzoek 
gaat? Volgens ons kan deze vraag alleen 
beantwoord worden in het kader van andere 
onderzoeksproblemen. 

Het begrip risico 
Risico is zowel een punt van ethische zorg als 

13 	een zaak die wetenschappelijk moet worden 
ingeschat. Als experimenten geen enkel fysiek 
risico inhielden, zou het niet nodig zijn om 
beschermende maatregelen voor de proef-
personen te treffen. Echter, alleen al bemoeie-
nis met mensen hun persoonlijke aangelegen-
heden kan als onwenselijk worden beschouwd. 
Volgens het Amerikaanse ministerie van 
gezondheidszorg, onderwijs en welzijn wordt 
een individu geacht risico te lopen 'als hij 
blootgesteld wordt aan de mogelijkheid van 
schade — fysiek, psychologisch, sociologisch 
of anderszins — als gevolg van een activiteit 
die het gebruik van (gevestigde en algemeen 
aanvaarde) methodes te boven gaat'. Maar wat 
zijn dat precies, gevestigde en algemeen aan-
vaarde methodes? Wie stelt vast in hoeverre 
eventuele schade moet worden toegeschreven 
aan het toepassen van onoorbare methodes? 
Volgens dezelfde wet moeten de vereiste 
commissies erop toezien dat op onafhanke-
lijke wijze de mogelijke risico's worden vast-
gesteld. Zij moeten ervoor waken dat er geen 
onnodige of onaanvaardbare risico's worden 
genomen of onvoldoende veiligheidsmaat-
regelen getroffen. Ook hier blijft onduidelijk, 
wat precies onder onaanvaardbaar moet 
worden verstaan. Het begrip risico wordt nog 
troebeler als we het midden trachten te vinden 



tussen individuele rechten en het mogelijke 
maatschappelijke nut. Dit 'maatschappelijke 
nut' kan een aantasting betekenen van een 
elders gegeven bescherming. 
Als de onderzoeker zijn project van enorm 
belang voor de samenleving acht, zal hij 
geneigd zijn 'vrijwilligers' te werven door 
mensen mondeling te overreden, te betalen 
of via subtielere manieren zodanig te manipu- 
leren dat ze wel mee zullen doen. De genoemde 
wetgeving biedt hiertegen geen waarborgen. 
Vooral wanneer het gevangenen betreft, is 
dit zeer gevaarlijk. Daar ze toch reeds van 
verschillende vrijheden beroofd zijn, zullen 
ze immers gemakkelijk overgehaald kunnen 
worden om 'vrijwillig' aan experimenten deel 
te nemen. Zeker iemand die overigens geen 
deel heeft aan de uitvoering van het experiment, 
heeft bij uitstek recht op bescherming. Iets 
anders lag dat bij degenen die ongeveer 75 jaar 
geleden de rol van muskieten bij het oyerbrengen 

14 	van gele koorts aantoonden. Hier betrof het 
artsen die zichzelf lieten steken door besmette 
insecten; een van hen stierf en de anderen 
werden ernstig ziek. Het maakt nogal wat uit 
of de onderzoeker zichzèlf als vrijwilliger ter 
beschikking stelt — hijzelf is het best op de 
hoogte van alle risico's — of dat hij zulks van 
anderen vraagt. In dat laatste geval zou hij er 
beter eerst hard aan kunnen werken om een 
andere methode te ontwikkelen, teneinde zijn 
theorieën te testen. Of hij zou zijn onderzoek 
moeten uitstellen totdat vanuit aanverwante 
takken van wetenschap meer bekend is; of hij 
zou moeten wachten tot er elders betere onder-
zoekmethodes bekend worden. 

Onderzoek in de gevangenis 
Alleen wanneer onderzoek gerechtvaardigd is 
in de vrije maatschappij, kan het als zodanig 
worden beschouwd in de gevangenis; zoniet, 
dan is het op geen enkele wijze ethisch verant- 
woord om dergelijk onderzoek wel in een 
gevangenis te verrichten. 
Onderzoek op het gebied van strafrecht en 
criminologie, bijv. dat als doel heeft de 
'behandeling' van gedetineerden te verbeteren, 
kan 'willekeurige' wijzigingen aanbrengen in 
de duur van de gevangenschap of in de 
dagelijkse gevangenisroutine, zoals bijv. deel- 



name aan groepstherapieën. Weliswaar beweert 
Lejin dat juist degenen die niet mogen deel-
nemen aan een mogelijk succesvolle behandeling 
in het nadeel worden gesteld, maar volgens ons 
moet met eventuele schadelijke gevolgen toch 
altijd rekening worden gehouden (Baat het 
niet, dan schaadt het misschien). 

Het probleem van vrijwilligheid 
Vrijgesteld te zijn van blootstelling aan 
'onnodige' risico's beschouwen we als een 
fundamenteel mensenrecht, maar het is niet 
het enige recht dat een rol speelt in de onder-
zoeksethiek. Ieder mens heeft het recht om 
persoonlijke informatie al dan niet te verstrek-
ken. Deze vrijheid vereist ook het volledig en 
correct geïnformeerd zijn over zulke factoren 
als het risicoprobleem, de gevolgen van toe-
stemming en het punt van vertrouwelijkheid. 
De mate waarin deelname vrijwillig kan worden 
genoemd, is afhankelijk van de soort voorlich- 

15 	ting over eventuele risico's. Ook moet de 
proefpersoon tevoren weten hoe welke infor-
matie dan ook die hij verstrekt, gebruikt gaat 
worden. 
Volgens ons is het noodzakelijk dat de onder-
zoeker aan de proefpersoon een schriftelijke 
uiteenzetting van de risico's en van andere 
feiten die betrekking hebben op het experiment, 
ter hand stelt, evenals een verklaring van de 
rechten van de deelnemer. Hij kan op die manier 
aansprakelijk gesteld worden voor zijn 
handelwijze. 

Het probleem van vertrouwelijkheid 
Persoonlijke informatie wordt dikwijls 
beschouwd als privé-eigendom. Voor zover 
het individu daarmee instemt, kan zulke infor- 
matie door anderen gebruikt worden, maar dat 
betekent niet dat degene die de informatie 
inzamelt, daarmee ook maar doen mag wat hij 
wil. Volgens Edsall zitten er aan de kwestie 
van vertrouwelijkheid twee kanten: de beper- 
kingen zijn noodzakelijk enerzijds om de 
vertrouwelijkheid zelf te beschermen maar 
anderzijds ook om eerlijke antwoorden te 
krijgen van de te onderzoeken personen. 
Volgens een wetsontwerp aangaande ethiek 
van de Amerikaanse psychologische associatie 
mag vertrouwelijke informatie slechts vrij- 



gegeven worden na een zeer zorgvuldige 
afweging, en slechts dan als er duidelijk gevaar 
dreigt voor een individu of voor de maat-
schappij, en dan nog alleen door deskundige 
vaklieden of publieke autoriteiten. Deze strofe 
•uit het wetsontwerp is op zichzelf geenszins 
een garantie: men hoeft maar te denken aan 
experimenten in Nazi- Duitsland die legaal 
werden uitgevoerd door gekwalificeerde 
geneeskundigen. Het verzoek van een erkende 
autoriteit is voor een onderzoeker geen vol-
doende excuus om informatie te verstrekken 
over zijn proefpersonen. Iedere onderzoeker 
moet zich tevoren terdege realiseren op welke 
mogelijke manieren er, een beroep op hem zal 
kunnen worden gedaan om informatie los te 
krijgen over cliënten of proefpersonen, en hij 
zou zich er zeker van moeten stellen dat hij een 
werkwijze-  ldest die elk denkbaar misbruik van 
gegevens uitsluit. 
Anderzijds mogen onderzoekers het excuus 

16 	van vertrouwelijkheid niet gebruiken om te 
voorkomen dat anderen hun analyses nagaan. 
Dit geldt met name voor statistische analyses 
van gegevens, die door elke andere onderzoeker 
moeten kunnen worden geverifieerd. 

Controle en wettelijke regeling 
Er zijn twee manieren om ethische regels te 
doen naleven: de eerste is controle door 
vakgenoten en de tweede is het stellen van 
wettelijke verplichtingen. 
Meestal wil de onderzoeker de resultaten van 
zijn onderzoek ergens publiceren. De redacties 
van vakbladen zouden in de stukken moeten 
nagaan of in de besproken onderzoeken de 
proefpersonen voldoende waren beschermd. 
Als de code der ethiek op de een of andere 
manier blijkt te zijn geschonden, moet 
publikatie worden geweigerd. Wanneer de 
betrokken onderzoeker tot dan toe lid was 
van een beroepsvereniging, moet zijn lidmaat-
schap hem op dat moment worden opgezegd 
(wel moet er natuurlijk een beroepsmogelijk-
heid zijn). 
Dergelijke informele controle en sancties door 
vakgenoten zullen meestal al voldoende zijn, 
maar wettelijke sancties op de achtergrond 
zijn toch altijd onontbeerlijk. Wellicht beperken 
ze de onderzoekmogelijkheden, maar het 



veiligstellen van de eventuele proefpersonen is 
in deze toch steeds van overheersend belang. 

Een ethische gedragscode voor criminologisch 
onderzoek 
Is een speciale code op het gebied van straf-
recht en criminologie noodzakelijk, of kunnen 
proefpersonen beter beschermd worden door 
codes op het gebied van de verschillende 
disciplines waar de criminologie van is afgeleid: 
medicijnen, psychologie etc.? Wij zijn van 
mening dat een code voor dit speciale terrein 
wèl nodig is maar dat bovendien de codes, 
ontwikkeld op elk ander terrein niet minder 
stringent moeten worden toegepast als het om 
onderzoek in penitentiaire inrichtingen gaat. 
Elke ethische code zal twee soorten van effect 
hebben: de ene op het onderzoek en de onder-
zoeker; de andere op de opzet van het experi-
ment en op de kandidaat-proefpersonen. Hoe 
spelen deze factoren mee in het criminologisch 

17 	onderzoek? Volgens Lejin kan men kiezen uit 
vier codes, te weten: 1) alle onderzoek in 
penitentiaire inrichtingen zou verhinderd 
moeten worden; 2) onderzoek kan slechts 
worden toegestaan als het betrekking heeft op 
behandeling en zorgvuldig bewaakt wordt; 3) 
alle onderzoek is toegestaan mits de proefper-
sonen zijn geïnformeerd en vrijwillig hun toe-
stemming hebben gegeven en 4) we moeten 
alle soorten van onderzoek met een goed doel 
toestaan en ons niet druk maken over het 
individu. 
Aldus hebben we een mogelijk continuum van 
risicoaanvaarding in onderzoek. Als de code te 
strikt is, beperkt zij het onderzoek; is ze te 
ruim, dan worden de proefpersonen onvoldoen-
de beschermd. Op de een of andere manier 
moet hier dus een evenwicht worden gezocht. 
Hierbij moeten we echter meer gefrustreerde 
wetenschappers tolereren dan misbruikte proef-
personen. Iedere keer dat de balans dreigt door 
te slaan moet dat in het voordeel van de proef-
personen zijn. 
Volgens Edsall kan bij wetenschappelijke 
observatie en onderzoekingen niets ontdekt 
of gemeten worden zonder dat daardoor het 
geobserveerde verschijnsel wordt beïnvloed. 
Tot op welke hoogte zal het toevoegen van 
ethische overwegingen aan experimentele 



designs de waargenomen uitkomsten beihvloe-
den? Volgens Resnick en Schwartz kan de hele 
aard van de wetenschap zèlf erdoor veranderen. 
Dit lijkt een extreem standpunt, maar deze 
onderzoekers deden een experiment waaruit 
bleek dat ethische maatstaven als onafhankelijke 
variabelen zodanig waren, dat het gedrag van 
de proefpersonen er sterk door beinvloed werd. 
Ook merken deze onderzoekers op dat ethische 
overwegingen, wanneer ze gecombineerd worden 
met persoonlijkheidsvariabelen, wellicht 
onbekende resultaten zullen opleveren. 

De problemen rond voorspellende beweringen 
Het is niet mogelijk een voorspelling te doen 
zonder de mogelijkheid dat die voorspelling 
fout is. Hoe de voorspelling ook gedaan wordt, 
er zijn altijd twee mogelijkheden tot een 
foutieve bewering: we voorspellen bijv. dat 
iemand delinquent zal worden, en hij wordt 
het niet (zogeheten positieve fout), of dat 

18 	iemand niet delinquent zal worden en hij 
wordt het wel (negatieve fout). Verbetering in 
de kracht van voorspellende instrumenten 
reduceert het aantal vergissingen, maar het 
zal nooit mogelijk zijn om deze tot nul terug 
te voeren. Het voorspellen van recidivisme bijv. 
lijkt makkelijker dan het voorspellen van de 
mogelijkheid dat iemand voor het eerst een 
misdrijf zal plegen. In dat laatste geval gaat 
men namelijk niet af op aangetoonde mis-
drijven, maar 'veroordeelt' de ondervraagde 
a.h.w. zichzelf want hij wordt vervolgens door 
de onderzoeker bij de categorie 'delinquenten' 
ingedeeld. Ofschoon verdedigd kan worden dat 
preventief optreden m.b.t. potentiële 
delinquenten in het belang van de samenleving 
is, kan het er op deze manier op neer komen, 
dat ook 'positieve vergissingen' (mensen dus 
die ten onrechte als potentiële delinquent zijn 
aangemerkt) behandeld zullen gaan worden als 
waren zij reeds schuldig bevonden aan een 
misdrijf. 
Onder de te beschermen rechten zou er dus 
wellicht ook een moeten zijn: het recht om 
niet als een potentiële delinquent te worden 
aangemerkt. 

Samenvatting en conclusies 
De verantwoording voor het waarborgen van 



mensenrechten berust uiteindelijk bij de onder-
zoeker zelf. Een ethische code kan nuttige 
richtlijnen geven, maar zij zal de wetenschapper 
niet vrijstellen van een morele keuze. Iedere 
onderzoeker moet erop voorbereid zijn, een 
onderzoeksproject te weigeren als hij vindt 'dat 
hij daarmee gedwongen wordt zich ethisch 
onverantwoord te gedragen. Iedere onderzoeker 
die zo'n beslissing neemt zou daarbij op elke 
mogelijke manier gesteund moeten worden 
door zijn vakgenoten. 
Experimenten die minder dan ethisch zijn, 
zijn vaak ook minder dan wetenschappelijk. 
Het kan zijn, dat tengevolge van een gebrekkige 
opzet de onderzoeker zijn proefpersonen moet 
misleiden. Een beter doordachte opzet zal niet 
alleen meer en betere gegevens opleveren, maar 
zal ook betekenen dat er geen onjuiste informa-
tie hoeft te worden gegeven. 
Veel programma's op het terrein van de straf-
rechtspleging die geen enkele wetenschapper 

19 	zou erkennen als echt wetenschappelijk, worden 
niettemin als zodanig geclassificeerd. Actie-
onderzoek is een populaire term geworden in 
het criminologisch onderzoek, en dit is typisch 
een van de vele verdachte procedures. 
Op andere terreinen van wetenschap zijn reeds 
ontwerpen gereed voor een wettelijke regeling 
t.a.v. ethisch gedrag. Door de strafrechtweten-
schappers zouden deze tot in detail moeten 
worden onderzocht. Het opstellen van 
ethische regels op hun eigen terrein geeft 
echter specifieke complicaties waar het onder-
zoek bij gedetineerden betreft; het gaat hier 
om rechten van mensen die in een positie 
verkeren waarin reeds sprake is van beperkte 
rechten. Zullen we gevangenen meer bescher-
ming vergunnen omdat ze al kwetsbaarder zijn 
dan vrije personen, of zullen we ze behandelen 
als hebbende minder recht op bescherming, 
omdat ze toch al een aantal rechten kwijt 
zijn? Volgens Jessica Mitford zijn gevangenen 
voor sommige soorten onderzoek goedkoper 
dan apen. 



Enkele gedachten over 
gevaarlijke misdadigers* 

door S. Dinitz en J.P. Conrad 

Omdat het onmogelijk is een strikte definitie 
te geven van de term 'gevaar', zullen wij in dit 
artikel volstaan met een praktisch bruikbare 
omschrijving van de gevaarlijke misdadiger als 
iemand die bij herhaling geweldsmisdrijven 
heeft begaan of daartoe pogingen in het werk 
heeft gesteld (bijv. moord, verkrachting, 
beroving, of mishandeling). Het betreft vaker 
een man dan een vrouw, en in toenemende mate 
personen van betrekkelijke jeugdige leeftijd. 
Maar weinig gevaarlijke misdadigers begaan uit- 
sluitend geweldsdelicten. Op grond van 

20 

	

	beschikbaar onderzoek is het niet mogelijk een 
samenhangend patroon af te leiden. 

1. Een beknopt historisch overzicht van 
opvattingen over gevaar 

1.1. Gevaar en macht 
De term 'gevaar' heeft oorspronkelijk 
betrekking op de macht van de adel om over 
het lot van haar ondergeschikten te beschikken, 
en ieder aspect van hun leven te beheersen. 
Daarbij dient gevaarlijkheid onderscheiden te 
worden van geweld. Geweld verwijst naar 
handelen, terwijl gevaar betrekking heeft op 
een relatie. Omdat juristen en medici zich zo 
bezighouden met de dader en zijn daad, 
hebben zij vooral aandacht voor geweld. 
Sociologen daarentegen houden zich vooral 
bezig met de oorzaken van geweld binnen een 
gevaarlijke sociale structuur. 
Veel Amerikanen zijn geobsedeerd door de 
gedachte aan rovende arme mensen, en het 
gevaar dat deze opleveren voor de degelijke 
middenklasse. Het is dan ook moeilijk voor 

* Dit is een verkorte weergave van: Thinking about 
dangerous offenders. 
Uit: Criminal justice abstracts, maart 1978, 
blz. 99-130. 



ons om te begrijpen hoe men in vroeger 
tijden dacht over juist de rijken en machtigen 
als gevaarlijk, en de armen en verdrukten als 
hun slachtoffers. De machtigen in de middel-
eeuwen vormden een voortdurend gevaar 
voor hun ondergeschikten, omdat zij aan 
niemand verantwoording schuldig waren. 
De jeugdige berover en de psychisch gestoorde 
verkrachter hebben echter alleen tijdelijke 
macht over hun slachtoffers. Maar in beide 
gevallen is het idee van gevaar onlosmakelijk 
verbonden met het idee van macht. Wie macht 
hanteert zonder acht te slaan op de gevolgen 
ervan, is een gevaar voor anderen. 

1.2. Gevaar en lage sociale positie beschreven 
Anno 1977 is de in de geschiedenis gevaar-
lijke klasse de laagste sociale klasse geworden. 
Het is niet alleen een terminologische 
verandering, er worden ook andere mensen 
mee bedoeld. De laagste sociale klasse is niet 

21 	langer een korte verwijzing naar buitenlanders, 
vreemden, wezen, zwervers, thuislozen, 
paupers, etc., de Amerikaanse laagste sociale 
klasse omvat de verliezers uit de samenleving. 
Het zijn de cliënten van de sociale diensten en 
de ongeschoolden, de sociaal immobiele 
personen die weinig aan de samenleving te 
danken hebben, en bijgevolg even weinig te 
verliezen hebben. 
Deze laagste sociale klasse wordt verantwoor-
delijk gesteld voor de onveilige straten in de 
stadscentra, die na de invallende duisternis 
verlaten worden door de oppassende burgers. 
De oude krottenbuurten van Newark, South 
Bronx en Detroit vormen de woonomgeving van 
de criminele laagste sociale klasse. Door een 
vijandige en angstige bevolking wordt deze 
klasse steeds meer gezien als gekenmerkt door 
ongecontroleerde gewelddadige jeugdbenden, 
onbeperkt gebruik van drugs en alcohol, 
rellen, plunderingen en ander vandalisme. In 
deze gevreesde gebieden is het merendeel van 
de bevolking werkloos, en zijn de openbare 
diensten opgehouden te functioneren. 
De huidige laagste sociale klasse verschilt in 
verschillende opzichten van de gevaarlijke 
klasse uit vroegere perioden. Allereerst wordt 
de opwaartse sociale mobiliteit steeds meer 
beperkt door de vaardigheden die vereist zijn 



om vooruit te kunnen komen in de in toene-
mende mate op de dienstensector gerichte 
economie. In de tweede plaats is er geen 
mogelijkheid om te ontkomen aan het stigma 
van huidskleur of van andere toegeschreven 
identificaties van negatieve aard. In de derde 
plaats is de moderne samenleving gebaseerd op 
beroepsidentificatie, en dat is precies wat de 
laagste sociale klasse per definitie mist. In de 
vierde plaats zijn alle gebruikelijke waarden, 
dus ook de waarden van de laagste sociale 
klasse, functioneel voor de levenskansen van 
hen die ermee zijn opgevoed. In alle moderne 
landen brengen de waarden van de laagste 
sociale klasse degenen die er mee opgevoed 
zijn in conflict met de status quo-normen 
zoals die zijn vastgelegd in de wet. Doordat 
ze de persoonlijke en eigendomsrechten 
bedreigen, worden veel leden van de laagste 
sociale klasse in Amerika geëtiketteerd als 
gevaarlijk. Ontevredenheid met hun positie, 
een beperkte toegang tot wettige middelen, 
en een onbeperkte toegang tot verschillende 
onwettige middelen, bevorderen samen met 
ethische en raciale scheiding 'differentiële 
associatie', en de ontwikkeling en het voort-
bestaan van de subcultuur van de laagste 
sociale klasse. Deze subcultuur wordt geken-
merkt door een speciale manier van reageren 
op de overheersende waarden van de samen-
leving. Door verschillende sociale wetenschap- 
pers zijn theorieën geformuleerd om het een en 
ander te verklaren, o.a. vanuit marxistische op-
vattingen. Het valt echter niet goed in te zien 
hoe deze theorieën een bijdrage kunnen leveren 
aan de verklaring van geweldsmisdadigheid. 

1.3. Gevaarlijkheid als een kenmerk van de 
persoonlijkheid 
Nog voor de opvattingen over een gevaarlijke 
klasse minder populair werden, kwam de 
positivistische revolutie de criminologie al 
informeren over gevaarlijkheid. Van het begin 
af aan heeft het criminologisch positivisme 
zich gericht op de persoonlijke tekortkomingen 
van de dader in plaats van op de ernst van de 
daad of zijn economische situatie. Zoals 
C. Wright Mills het later zou formuleren: 
sociale problemen werden teruggebracht tot 
persoonlijke pathologieën. Alleen de dader, 



en misschien zijn voorgeslacht, waren verant-
woordelijk voor zijn schadelijk gedrag en zijn 
gewelddadige handelingen. Door deze 
opvattingen ontstond ruimte voor interventie 
en rehabilitatiepogingen. 
De nieuwe criminologen vormden een geheel 
van artsen, psychologen, sociale wetenschappers, 
politieke economen en juristen. Maar zij 
hadden gemeenschappelijk een nogal fanatiek 
geloof in de juistheid van een sociaal-darwinis-
tische visie op de wereld: in de evolutie konden 
zowel de oorzaken als de bestrijdingsmogelijk-
heden gevonden worden van onvolkomen 
persoonlijkheidskenmerken en van gezins- en 
andere sociale verbanden, de voornaamste 
veroorzakers van schadelijk gedrag en ontucht. 
De aanhangers van deze opvattingen prijsden 
zichzelf spoedig uit de markt bij gebrek aan 
aanvaardbare beschrijvingen, evenals aanhangers 
van de Italiaanse school van Lombroso en 
Garofalo. Bijgevolg begon het zoeken naar een 

23 	aanvaardbare terminologie. Termen als 
psychopaat, constitutionele psychopaat, socio-
paat, morele waanzin, morale 
constitutioneel minderwaardig e.d. kWamen in 
omloop. Alle vaag gedefinieerd en neigend naar 
cirkelredeneringen. 
Het is duidelijk, dat de vraag naar de verklaring 
van gevaarlijke criminele mensen vanuit een 
gebrekkig biologisch ontwikkelingsniveau nog 
steeds bestaat. Naarmate de kennis van 
organische processen is toegenomen, zijn 
nieuwe en meer gecompliceerde biologische 
opvattingen ontstaan, waarvan de voornaamste 
gebaseerd zijn op gebreken in het limbisch 
systeem en de hypothalamus, het niet goed 
functioneren van neurotransmitters, en 
dysfuncties in het hormoonstelsel. Op basis van 
deze opvattingen is en wordt een omvangrijke 
hoeveelheid laboratoriumonderzoek verricht, 
meestal op dieren. Het onderzoek naar de 
behandeling via psychochirurgie heeft echter 
bijna altijd plaatsgevonden bij mensen die 
daarvènr buitengewoon agressief gedrag 
vertoond hadden. De kennis van het biologisch 
substraat van agressief gedrag bij in andere 
opzichten normale personen is dan ook erg 
beperkt. 
Als men de opvatting kan aanvaarden, dat zieke 
hersenen de oorzaak kunnen zijn van ziek 



gedrag, kunnen nieuwe ontdekkingen in de 
biochemie veelbelovend zijn voor de behande-
ling ervan. Het onderzoek naar polypeptiden is 
nog zo recent, dat het wellicht voorbarig is om 
een schatting te maken van de bruikbaarheid 
ervan voor de beheersing van gewelddadig 
gedrag. Vermoedens over het grote belang 
ervan zijn er echter al wel. Polypeptiden zijn 
kleine kettingen van aminozuren die slechts 
zeven moleculen met elkaar verbinden. Zij 
worden in bepaalde hoeveelheden in het 
menselijk lichaam geproduceerd en schijnen 
essentieel te zijn voor het leerproces. Soms 
worden zij echter om tot nu toe onbekende 
redenen in onvoldoende hoeveelheden 
geproduceerd. Er zijn aanwijzingen voor de 
juistheid van de hypothese, dat aanvulling van 
de hoeveelheid polypeptiden het gedrag in 
belangrijke mate kan veranderen door het 
toenemen of herstellen van het leervermogen 
van het organisme. Omdat veel agressief gedrag 

24 	geleerd is, en alternatief gedrag ook geleerd 
moet worden, vormt de behandeling met 
polypeptiden wellicht beloftevolle mogelijk-
heden, die overigens nog getest moeten worden. 
Omdat de polypeptiden biochemisch tot het 
lichaam behoren, is het gebruik van deze 
hormonen niet verstorend, indien noodzakelijk 
herstelbaar, en ethisch veel meer acceptabel dan 
andere biologische interventies bij gevaarlijke 
misdadigers. 
Het is een lange weg van Lombroso naar een 
behandeling met geneesmiddelen. Begripsmatig 
is er echter nauwelijks enige afstand tussen de 
criminele imbeciel en zwakzinnige van honderd 
jaar geleden, en de huidige verdedigers van de 
erfelijkheidsargumenten voor intellectuele 
tekorten. M.n. in Amerika zijn erfelijkheidsop-
vattingen als basis voor de verklaring van geweld-
dadig gedrag altijd nogal populair geweest, zie 
bijv. de studies van Sheldon en Eleanor Glueck. 
Op grond van thans beschikbare gegevens lijkt 
het echter niet langer mogelijk de neiging tot 
het begaan van geweldsmisdrijven terug te 
voeren op erfelijkheidsfactoren, hoeveel goede 
en slechte eigenschappen er ook van generatie 
op generatie worden doorgegeven. 

1.4. Van imbeciel naar geestesziek 
In de laatste dertig jaar heeft de opvatting, 



dat m.n. de geweldsmisdadiger een hopeloze 
zwakzinnige is, plaats moeten maken voor de 
opvatting, dat hij ziek is en bijgevolg genezing 
behoeft. Hoewel criminaliteit een pijnloos 
symptoom was, dat maar weinig lijders ertoe 
bracht medische behandeling te zoeken, werd 
zij toch gezien als een soort neurose. Op basis 
van het ziektemodel van criminaliteit zijn er 
talloze behandelingsmodellen voorgesteld en 
uitgeprobeerd. Na Martinson is het geloof in de 
effectiviteit van deze behandelingsmethoden 
sterk afgenomen, en daarmee de opvatting dat 
criminaliteit een ziekte is die genezen kan 
worden. 

1.5. De gevaarlijke misdadiger als klinisch type 
De buitengewone problemen, die de medische 
en sociale wetenschappen zijn tegengekomen 
bij het opsporen van de oorzaken van gevaar- 
lijkheid worden geëvenaard door hun problemen 
bij het onderscheiden van typen voor klinische 

25 	beschrijving. Deze pogingen hebben een lange 
geschiedenis, en worden van het begin af 
gekenmerkt door vaagheid en een neiging tot 
cirkelredeneren in de gegeven definities; 
psychische stoornissen worden namelijk 
afgeleid uit anti-sociale gedragingen die op 
hun beurt verklaard worden uit psychische 
stoornissen. 
Veel werk op dit gebied is verricht door 
Cleckley, dat enige bruikbaarheid heeft voor 
diagnostische doeleinden, m.n. in de rechts-
zaal. De waarde ervan voor etiologisch onder- 
zoek of behandeling is hoogstens marginaal. 	• 
Er zijn nauwelijks studies, die enige empirische 
bevestiging opleveren voor de klinische indruk-
ken van de forensische psychiaters. Ook niet 
de enige studie van betekenis op dit gebied*. 
Het is duidelijk, dat de hierin bestudeerde 
populatie een leven vol problemen leidde, en 
ook aan anderen problemen verschafte. Maar 
zelfs op basis van dit materiaal is het op geen 
enkele wijze mogelijk, patronen te formuleren 
op basis waarvan toekomstig crimineel gedrag 
van enig soort kan worden voorspeld, laat staan 
de voorspelling van toekomstig gewelddadig 
gedrag. 

* Deviant children grown up', door L.N. Robins. 
Baltimore, Williams and Wilkins, 1966. 



26 

Al generaties lang roept de term sociopaat 
sceptische reacties op. De circulariteit in 
definiëring, het ontbreken van behoorlijke 
klinische testen, en het gemak dat het 
klinische wetenschappers verschaft om sterk 
afwijkend of destructief gedrag te verklaren, 
hebben een al te strict gebruik van de term in 
de weg gestaan. Toch wordt hij nog steeds 
gebruikt in de forensische psychiatrie. Zowel 
in de rechtszaal als in de strafinrichtingen 
wordt het etiket gewoonlijk toegepast op 
personen, die gevaarlijk worden geacht. Het 
effect is het geven van een schijn van gedrags-
verklaring, het rechtvaardigen van opsluiten en 
het opleggen van een levenslang stigma. Omdat 
de meeste psychiaters en psychologen tot voor 
kort sociopaten als ontoegankelijk voor 
psychiatrische interventie beschouwden, 
verschafte de diagnose hun ook een excuus 
om dan ook geen enkele poging in die 
richting te wagen. 

2. Opvattingen in het recht over gevaarlijkheid 
Op dit terrein is de situatie misschien nog 
verwarder dan op dat van de psychiaters en 
psychologen. Een van de belangrijkste 
problemen is dat van de juridische omschrijving 
van de verantwoordelijkheid voor crimineel 
gedrag en de mate waarin psychische stoornis-
sen deze kunnen verminderen. Daarnaast, en in 
dit verband m.n. van belang, is de omschrijving 
van het begrip gevaarlijkheid, dat per definitie 
gebaseerd is op een toekomstige mogelijkheid, 
maar in de praktijk altijd gerelateerd wordt 
aan de afschuwelijkheid van de reeds gepleegde 
daden. Er bestaan allerlei speciale wetten voor 
het probleem van gevaarlijkheid, m.n. voor de 
gewoontemisdadigers en de seksuele 
misdadigers. Tegen al deze wetten kan een 
aantal bezwaren worden aangetekend: 
— zij laten alle het beginsel van proportionali-
teit los, door geen onderscheid te maken tussen 
gewelds- en niet-geweldsdelicten, of ernstige 
en relatief minder ernstige misdrijven. 
— vele van deze wetten zijn hopeloos vaag en 
wettigen lange perioden van opsluiting en 
behandeling voor een groep van misdadigers 
die omschreven wordt in nagenoeg nietszeggen-
de termen. 
— de wetten verwarren de doeleinden van 



straf, niettoerekenbaarverklaring en therapie, 
doordat ze soms het onthouden van behande-
ling mogelijk maken waardoor de effecten 
slechts straffend zijn. Anderzijds worden 
andere elementen uit deze wetten gerecht-
vaardigd, bijv. een niet vastgestelde maximale 
termijn van vasthouden, op grond van 
therapeutische overwegingen. Daardoor kan 
iemand het slechtste toebedeeld krijgen uit de 
strafrechttoepassing èn de therapeutische 
hoek. 
— in verschillende van deze wetten is een 
belangrijke beslissingsbevoegdheid over wat 
er met de betrokken misdadigers moet 
gebeuren gedelegeerd aan medici. De exacte 
basis waarop dergelijke beslissingen genomen 
worden is echter vaak onduidelijk. Diagnoses 
bijv. berusten vaak op medische veronderstel-
lingen die nooit geëxpliciteerd zijn of 
getoetst. 
— in een aantal wetten worden voorspellingen 

27 	over gewelddadig gedrag gebaseerd op dè 
vaststelling van allerlei persoonlijkheidsken-
merken. Uit de literatuur blijkt echter alleen 
maar de onmogelijkheid van nauwkeurige 
voorspellingen, zodat de basis waarop dit 
soort voorspellingen gebaseerd is aanmerkelijk 
zwakker is dan toelaatbaar wordt geacht voor 
andere terreinen in het strafrechtstelsel. 
— er worden nauwelijks prioriteiten gesteld 
voor het aanwenden van gemeenschapsgelden. 
Bijgevolg worden grote bedragen aan geld, tijd 
en inspanningen besteed aan de vervolging, 
opsluiting en behandeling van personen, die 
relatief onbelangrijke misdrijven hebben 
begaan, terwijl talloze ernstige misdrijven die 
steeds meer aandacht vereisen, uit de boot 
vallen. 
— in een aantal wetten is de strafbedreiging zo 
groot dat politie, rechtbanken en jury's niet 
bereid zijn ze op die wijze toe te passen. Hier-
door wordt het respect voor de wet en het 
functioneren van het strafrechtelijk systeem 
niet direct bevorderd. 

3. Het `Dangerous Offender Project' 
We bespreken in dit artikel slechts een gedeelte 
van ons meer omvattende onderzoeksproject 
m.b.t. gevaarlijke misdadigers. Overige gebieden 
van door ons verricht onderzoek willen we 



echter niet geheel onvermeld laten: 
— een studie naar gevaarlijke jeugdmisdadigers, 
gebaseerd op het totaal aantal jongeren, dat in 
de jaren 1956-60 geboren is en door de politie 
van Columbus gearresteerd werd voor een op 
personen gericht geweldsmisdrijf. 
— een vergelijkend onderzoek van iedere 
twintigste gearresteerde voor beroving en 
verder iedere andere gearresteerde voor 
verkrachting, zware mishandeling en moord/ 
doodslag over de periode 1950-75 in Columbus, 
Ohio. Evenals bij de hiervoor genoemde studie 
zijn we hier geinteresseerd in het ontstaan, 
het verloop, de institutionalisering en het 
beëindigen van criminele betrokkenheid, zowel 
bij gewelds-, vermogens- als andere misdrijven. 
We zijn ook geinteresseerd in verschillende 
typen van geweldspatronen, maar vooral in de 
zich herhaaldelijk gewelddadig gedragende. 
— een nu bijna voltooid onderzoek naar de 
werking van opsluiting op de reductie van 

28 	geweldsmisdrijven. Een ander aspect van dit 
onderzoek is de vaststelling van de frequentie 
van diegenen die op grond van een ontoereken-
baarverldaring ten onrechte zijn vastgehouden 
(zgn. 'positieve vergissingen'). De gegevens 
suggereren, dat — afhankelijk van de 
assumpties — 4 tot 19% van de geweldsmis-
drijven voorkomen kan worden door een 
ontoerekenbaarverklaring van recidivisten, 
ongeacht de voorafgaande criminaliteit. Het is 
echter waarschijnlijk, dat velen van hen 
positieve vergissingen zullen zijn, personen die 
geen latere geweldsmisdrijven begaan hebben 
of zouden hebben begaan. Bij een strak beleid 
bij ontoerekenbaarverklaring zouden zij echter 
geruime tijd in de gevangenis opgesloten zijn 
geweest na hun laatste misdrijf. 
— een onderzoek naar de gevaarlijke misdadiger 
in de gevangenis en het gebruik van eenzame 
opsluiting om anderen tegen hem, en hem 
tegen anderen te beschermen. Deze studie 
naar het beleid en de praktijk bij eenzame 
opsluiting heeft ons naar instellingen gebracht 
in een groot aantal staten van Amerika. We 
hebben ook met directeuren gesproken van 
deze instellingen, en hen alternatieven 
gesuggereerd voor het omgaan met geweld en 
wetteloosheid in de gevangenis. We staan nl. 
op het standpunt, dat vefibr alles de gevangenis 



een plaats moet zijn waar het rechtmatig 
toegaat zonder plundering en slachtoffermaking 
Ander werk heeft betrekking op het vervol-
gingsbeleid t.a.v. de gevaarlijke misdadiger, 
een overzicht van de literatuur over de voor-
spelling van gevaarlijkheid, en een vergelijkend 
overzicht van de ethische problemen bij gang-
bare en vaak inbreuk op de privacy makende 
interventiemethoden bij gevaarlijk geachte 
misdadigers. 

4. Een naschrift over het voorspellen van 
gevaarlijkheid 
De oplettende lezer zal hebben opgemerkt, 
dat we tot nu toe niets gezegd hebben over 
de mogelijkheid, het begaan van geweldsmis- 
drijven te voorspellen. Dit is een soort hersen-
schim, die ambitieuze criminologen de laatste 
halve eeuw hebben nagejaagd. Hun succes bij 
het voorspellen van niet naar misdrijf 
gedifferentieerd recidivisme is bescheiden 

29 	geweest maar aantoonbaar, waarvan het werk 
van o.a. Mannheim en Wilkins kan getuigen. 
Voor de veel moeilijker taak om het begaan 
van geweldsmisdrijven te voorspellen, zelfs 
bij diegenen die al eerder een dergelijk 
misdrijf hebben begaan, zijn tot op heden 
geen statistische of klinische methoden 
beschikbaar gekomen. Toch zijn er nog steeds 
auteurs die geloven, dat het mogelijk moet 
zijn de besluitvormers tot betere beslissingen 
te doen komen, door predictietechnieken toe 
te passen. Wij zijn echter van mening, dat der-
gelijke predictietechnieken niet gevonden 
kunnen worden, en wel door het ontbreken 
van een goed begrip van de processen die tot 
geweldsmisdrijven leiden. Omdat het begaan 
van een geweldsmisdrijf, zelfs bij iemand met 
een 'natuurlijke' neiging tot geweld, afhanke-
lijk is van het bestaan van een complexe en 
unieke sociaal-psychologische situatie, waarbij 
de potentiële misdadiger slechts als een van 
vele elementen betrokken is, maakt het 
waarschijnlijk niet uit of het begaan van een 
dergelijk misdrijf nu wordt voorspeld, of dat 
men dit ziet als het resultaat van een simpel 
toevalsproces. Het proportionaliteitsbeginsel 
van een eerlijk strafrechtsstelsel zal het publiek 
beschermen door het toebedelen van een 
evenredige straf aan plegers van de meest 
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afschuwelijke misdaden, terwijl de minder 
gevaarlijke wetsovertreders waarschijnlijk 
beschermd zullen worden doordat ze 
minder strenge straffen krijgen opgelegd. 
Een waarlijk wetenschappelijke criminele 
jurisprudentie zal waarschijnlijk doorgaan 
te streven naar meer predictieve efficiency, 
maar een menselijke jurisprudentie, die zich 
het menselijk tekort realiseert van rechters 
èn gedaagden, zal er tevreden mee zijn, het 
zonder de diensten van de criminologische 
boekhouders te stellen. 



Heroïneverslaving, 
strafbaarheid en 
strafsanctie* 

Het liberale antwoord op een repressief 
sociaal beleid 

door R. Bayer 

Er zijn al weer verschillende jaren voorbij, 
sinds de drastische voorstellen van Nelson 
Rockefeller (in 1973) terzake van drugbestrij-
ding in de staat New York een heftige publieke 
discussie losmaakten. Hoewel zijn voorstellen 
ogenschijnlijk gericht waren tegen de drug-
handelaars, was men het er algemeen over 
eens, dat in feite de druggebruiker het doelwit 
van repressie was. In dit artikel staan we stil 

31 	bij de geweldige oppositie die Rockefellers 
voorstellen teweegbrachten bij de liberalen, 
teneinde aan te tonen hoe het liberale sociale 
beleid ten aanzien van afwijkend gedrag steeds 
incoherenter aan het worden is. Ook worden in 
ogenschouw genomen de ideologische tekort-
komingen van het hedendaagse liberalisme en 
de waarde die het hecht aan 'therapeutische' 
interventie als vorm van sociale controle. 

Historische achtergronden 
Volgens de rechtsfilosoof Hart kunnen, als een 
strafsanctie moreel slechts op haar plaats is in 
situaties van morele schuld, degenen die niet in 
staat zijn hun eigen gedrag te bepalen, ook niet 
gestraft worden. Geloof in het nut van de straf-
sanctie berust op de aanname van een vrije wil; 
slechts als iemand vrijelijk zijn eigen gedrag kan 
bepalen, heeft het zin bepaalde vormen van 
gedrag met straf te bedreigen. 
Het opkomen van deterministische theorieën 
in de negentiende eeuw had samen met de 
opkomst van groepen medici die beweerden de 
oorzaken van menselijk gedrag te kunnen 

* Dit is een verkorte weergave van: Heroin addiction, 
criminal culpability, and the penal sanction. 
Uit: Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 2, 1978, 
blz. 221-232. 



verklaren, een enorme invloed op de crimino-
logische theorievorming. Het abstracte individu 
met een eigen vrije wil van het klassieke 
liberalisme (dat daarvOèr overheerste) werd nu 
vervangen door het sociale individu wiens 
gedrag grotendeels werd gezien als het produkt 
van een complex geheel van invloeden van 
buitenaf. Zo beweerde Ferri dat als personen 
gedwongen waren de wet te overtreden ten 
gevolge van sociale, psychologische of biolo-
gische overmacht, er niet langer een morele 
basis was om ze te straffen. In dat geval had 
straf of strafdreiging immers toch geen zin. 
Het liberalisme kreeg het aldus steeds moei-
lijker met problemen van verwijtbaarheid, 
schuld en straf. Er waren echter ook mensen 
die de deugden van het competitieve indivi-
dualistische kapitalisme bleven verheerlijken; 
zij bleven wèl geloven in de effectiviteit van 
strafsancties. 
Ondanks hun problemen met begrippen als 

32 	schuld en verwijtbaarheid, erkenden de 
sociale liberalen dat individuen die een 
bedreiging vormden voor de samenleving, 
daaruit moesten worden verwijderd. Maar dan 
alleen om ze te 'rehabiliteren'. Deze overtuiging 
ligt ten grondslag aan de roep om gevangenis-
hervorming, de invoering van voorwaardelijke 
straffen en het grotendeels plaatsmaken van 
gevangenissen voor psychiatrische inrichtingen. 
In hun streven de deviant te willen behandelen 
als persoonlijk misvormd, zij het dat die 
misvorming werd gezien als het gevolg van een 
sociaal proces, zochten de sociale liberalen hun 
heil bij de steeds verfijnder wordende technolo-
gie die ter beschikking stond aan de medische 
stand (o.a. de psychiatrie), het maatschappelijk 
werk en de psychologie. 
De laatste jaren echter is dit geloof in rehabili-
tatie nogal verzwakt. Men komt tot de conclu-
sie dat de doelstellingen van gedwongen rehabi-
litatie en behandeling illusoir zijn. De toege-
paste technieken worden in toenemende mate 
gezien als een aanslag op de individuele vrijheid 
(zoals bijv. uitgebeeld in de film A Clockwork 
°range). Steeds meer liberalen gaan inzien dat 
de rehabilitatiegedachte niet deugt en dat het 
bovendien erg veel geld kost om mensen zo 
lang in inrichtingen onder te brengen. 
Hedendaagse liberalen hebben twee oplossingen 



voor het misdaadprobleem. Waar het slacht-
offerloze misdaad betreft stellen ze voor te 
gaan decriminaliseren, waar sprake is van een 
aanslag op de maatschappij — op personen en 
eigendommen — zijn ze begonnen te flirten 
met begrippen als persoonlijke verantwoorde-
lijkheid, schuld en straf. De terugkeer naar 
deze begrippen vertegenwoordigt een onop-
losbare tegenstrijdigheid in het hedendaagse 
liberale denken. 

Heroineverslaving: de liberale opvatting 

De verslaafde als slachtoffer 
Sociale wetenschappers hebben met elkaar 
gemeen dat ze de verslaafde opvatten als het 
produkt van sociale, psychologische of 
fysiologische krachten die buiten zijn onmiddel-
lijke controle liggen. 
In meer of mindere mate wordt het gedrag van 
de verslaafde gezien als gedetermineerd, een 

33 	opvatting dus die overeenkomt met het devian- 
tiebegrip van de liberalen. De heroïnegebruiker 
werd door de laatstgenoemden gezien als een 
produkt van sociale deprivatie, als het slacht-
offer van psychologische stoornissen en van 
lichamelijke ziekte. De meeste liberalen zagen 
natuurlijk in deze verslaafden niettemin een 
bedreiging voor de maatschappij. 
In plaats van straf echter stonden ze een op 
behandeling gerichte sociale interventie en 
controle voor. Verslaving werd vooral gezien 
als een gevolg van armoede en werkloosheid 
en er werden dan ook tal van sociale program- 
ma's opgezet om deze 'wortels' van het 
afwijkend gedrag te bestrijden. 
Strafdreiging had in deze theorieën geen zin, 
en vandaar dat de invloed van de geneeskunde 
op de liberale opvatting t.a.v. druggebruik zo 
enorm is geweest. Door verslaving te omschrij-
ven als een psychologische afwijking, konden 
de liberalen in plaats van opsluiting in de 
gevangenis een hele serie programma's bieden 
bestaande uit allerlei variaties van medische 
benaderingen. 
Een belangrijke consequentie van de liberale 
opvatting was, dat men pleitte voor vrije 
heroïneverstrekking. Gegeven de tendens om 
het schuldbegrip te vermijden en in plaats daar-
van te pleiten voor medische zorg van 'zieken', 



was dit een logische gedachtengang. De ver-
slaafde hoefde zich op die manier niet meer te 
verantwoorden voor de manier waarop hij aan 
drugs kwam en door een legale verstrekking van 
narcotica werd de maatschappij vrijgesteld van 
het inherente criminele gedrag. 
Vooral gedurende de jaren zestig werd via 
liberale hervormingspogingen het drugbeleid 
d.m.v. het wethandhavingsmodel scherp aange-
vallen. Het resultaat van deze inspanning was de 
opkomst van een nieuw model volgens hetwelk 
echter de verslaafde werd gezien en behandeld 
als een persoon die behoefte had aan therapeu-
tische sociale interventie en tevens als een 
persoon met volledige strafrechtelijke verant-
woordelijkheid. Dit heeft geleid tot een verward 
sociaal beleid aan het eind van de jaren '60 en 
het begin van de jaren '70. 

Invloed op de strafsanctie 
Reeds in 1960 zagen velen in dat de strafwet 

34 	èr niet in was geslaagd de stroom van narco- 
tica die de V.S. binnenkwam, te stoppen, 
noch om de verslaafden ervan te weerhouden 
die middelen te bemachtigen. Het meest 
problematisch was wel, dat in de jurisprudentie 
onderscheid werd gemaakt tussen de 'toestand' 
van verslaving die niet gestraft kon worden en 
de 'daden' van verslaving die volgens de recht-
bank wèl strafbaar konden zijn. Hetgeen op 
morele noch op theoretische gronden te recht-
vaardigen is. Zo ging verslaving deel uitmaken 
van het algemene probleem van de 'verminder-
de toerekenbaarheid'. Tussen 1960 en 1973 
nam de discussie hierover twee vormen aan. 
Voor een aantal lieden was verslaving een 
symptoom van geestesziekte en lagen de 
'daden' van verslaving dus in het verlengde 
daarvan. 
Anderen zagen die relatie niet zo en legden 
liever een direct verband tussen de 'verslavings-
ziekte' en de onmogelijkheid om voorgeschreven 
gedragsregels na te leven, afgezien van factoren 
die aan het tot stand komen van lichamelijke 
afhankelijkheid voorafgingen. 
Volgens een wet van 1967 zal op die manier 
herofnebezit verdedigd kunnen worden als er 
sprake was van 'dwang' daartoe, veroorzaakt 
door de lichamelijke afhankelijkheid. Tal van 
gerechtshoven hebben zich rond 1970 bij hun 



beslissingen door deze redenering laten leiden, 
sommigen wilden er zelfs niet alleen het 
heroihebezit mee goedkeuren, maar ook het 
plegen van vermogensdelicten die werden 
begaan om vervolgens op de zwarte markt 
heroïne te kunnen kopen. De instemming met 
dergelijke verregaande interpretaties van de 
'doctrine van de farmacologische dwang' in 
de vroege jaren '70 is ironisch. 
Nadat immers alle klinieken voor onderhouds-
therapie in 1920 waren gesloten en er een onver-
biddelijk beleid van abstinentie was gevoerd, 
kwam de genoemde doctrine nu plotseling 
weer in zwang, en dat nog wel op basis van 
zeer schaarse onderzoekgegevens. 

• Het programma van Rockefeller 
In de geschetste context wordt de liberale 
reactie op Rockefellers wetsvoorstellen van 
1973 duidelijker. De therapeutische aanpak van 
de liberalen had op dat moment volledig 

35 	gefaald en daardoor waren zij niet in staat het 
conservatieve law and order' argument te weer-
leggen. 
Sommige liberalen pleitten voor het inschakelen 
op grote schaal van vrijwilligers in therapeu-
tische settings voor druggebruikers. 
Anderen brachten daar echter tegenin dat 
therapeutische opsluiting een aanslag op de 
individuele vrijheid was. Zij zagen verslaving 
als een tragische vorm van onaangepastheid, 
zonder tastbare bedreiging van de sociale orde, 
en de enige beleidsvisie die ze aanvaardden was 
er een gebaseerd op libertijnse principes. Voor 
hen maakte het niet veel uit of er opsluiting 
plaatsvond in een gevangenis dan wel in een 
therapeutische setting; iedereen moest het 
recht gegeven worden om fundamentele 
keuzes in het leven te maken, ook al waren 
die nog zo gek. 
Heroïnegebruik moest in hun visie worden 
toegestaan, net zoals alcoholgebruik (terzijde 
zij hier opgemerkt, dat deze libertijnse tole- 
rantie eventueel een intens conservatieve 
ideologische functie kan vervullen. Thomas 
Szasz toont heel duidelijk het verband aan 
tussen radicaal individualisme en politiek 
conservatisme). 
Voor een derde groep liberalen, die geen van 
bovengenoemde zienswijzen t.a.v. de oplossing 
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van het drugprobleem accepteerde, is de ken-
merkende reactie van de laatste jaren geweest 
dat men zich van het onderwerp heeft afgewend. 
Het is dan ook opmerkelijk dat er in de liberale 
pers nog maar weinig aandacht aan wordt 
besteed. Het probleem wordt daar echter niet 
geringer door en blijft een krachtig symbool van 
het liberale falen t.a.v. de aanpak van het hele 
scala van sociaal-economische problemen. 
Het zwijgen van het liberalisme is stellig 
slechts de andere kant van de periodieke 
pogingen van conservatieve politieke krachten 
om, in geval van crises in de sociale orde, 
repressie als middel te kiezen. 



Naar de bevrijding van 
de vrouwelijke wets- 
overtreder* 

door J.A. Scutt 

Inleiding 

Binnen de criminologie is men het over één 
ding eens, nl. dat het totale aantal vrouwe-
lijke criminelen geringer is dan het totale 
aantal mannelijke criminelen, in wat voor 
soort samenleving men ook kijkt; kapitalistisch, 
communistisch, socialistisch of fascistisch. De 
oorzaak van dit verschil wordt toegeschreven 
aan verschillende factoren: sociale, genetische, 
omgevingsfactoren etc. De laatste jaren hoort 
men steeds vaker dat door de ontwikkeling 

37 	van het feminisme de criminaliteit van vrouwen 
zal toenemen. Is dit nu een juiste veronder-
stelling? Als vrouwen maatschappelijk op 
gelijke voet komen te staan met de man, 
wordt deze gelijkheid dan ook doorgetrokken 
naar de criminaliteit? 

Een eenduidige oorzaak? 
Net zo min als voor de criminaliteit in het 
algemeen, kan voor de criminaliteit door 
vrouwen één theorie een afdoende verklaring 
bieden. Het is moeilijk om een op zichzelf 
staande factor aan te geven, die als verklaring 
kan dienen voor het minder voorkomen van 
vrouwelijke criminaliteit. 
Lombroso's 'geboren crimineel' is een fictie; 
erfelijkheidstheorieën van criminele genen zijn 
niet wetenschappelijk bewezen; geestelijke 
gestoordheid kan niet als bewijs dienen voor 
het geneigd zijn tot criminaliteit; neuroticisme 
en emotionele instabiliteit als direct gecorre-
leerd met criminaliteit is een onhoudbare 
theorie. 
Ook de agressiviteitstheorie, volgens welke 
agressiviteit een typisch mannelijke eigenschap 

* Dit is een verkorte weergave van: Toward the 
liberation of the female lawbreaker. 
Uit: International journal of criminology and 
penology, nr. 6, 1978, blz. 5-18. 



zou zijn, biedt geen verklaring voor criminali-
teit als een voornamelijk mannelijk verschijn-
sel. De veronderstelling dat de basis voor 
criminaliteit agressiviteit zou zijn, is nooit 
aangetoond. Evenmin staat het vast dat 
'agressieve misdaden' (zoals beroving met 
geweld) altijd voortvloeien uit agressiviteit. 
Wanneer criminaliteit en agressie beschouwd 
worden als synoniem dan vereisen de niet 
gewelddadige misdaden een andere verklaring. 
Is het zo dat elke moord 'agressief' is? Of 
is moord met een wapen 'agressief' en moord 
d.m.v. pijnloze vergiftiging 'passief' of 
'niet-agressief'? Is het vervalsen van een 
cheque passief, agressief? 
Ook de theorie van gebroken gezinnen als 
verklaring voor criminaliteit of als voedings-
bodem voor criminele gewoontes is niet 
afdoende: niet elke crimineel komt voort uit 
een gebroken gezin en/of is opgegroeid in een 
gebrekkige gezinssituatie, en niet elke 

38 	niet-crimineel komt uit een adequaat en/of 
volledig gezin voort. 
De bestaande hoeveelheid van theorieën en 
benaderingen over criminaliteit en behandeling 
van criminelen werkt ondersteunend voor de 
verwerping van de hypothese dat één enkele 
factor kan worden bepaald als dé oorzaak van 
criminaliteit. 
Bovendien, criminaliteit is opgebouwd uit 
zulk een diversiteit van activiteiten dat het 
een onhoudbare en veel te simplistische 
benadering zou zijn om te zoeken naar één 
allesomvattende verklaring voor dit verschijnsel. 
Een bredere verdieping van het probleem is dan 
ook tenminste vereist voordat bepaald kan 
worden of vrouwenemancipatie leidt tot toe-
name van criminaliteit en/of tot het overnemen 
van 'mannelijke' criminele gedragspatronen. 

Definitie van 'misdaad' en van 'misdadiger' 
Wanneer is iets een misdaad en op grond waar- 
van kan iemand bestempeld worden als 
misdadig? 

I. Krankzinnigheid 
Krankzinnigheid in relatie met criminaliteit 
is veelal onderwerp van kritiek. Er bestaan 
hierover zeer uiteenlopende meningen: aan de 
ene kant wordt bijvoorbeeld t.b.r. gezien als 
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een maatregel waaraan strikt de hand moet 
worden gehouden, aan de andere kant bestaat 
er ook het idee dat deze maatregel afgeschaft 
moet worden en dat een 'krankzinnige' op 
dezelfde wijze beoordeeld moet worden als 
een 'geestelijk gezonde'. Men is het er ook niet 
over eens of misdaden als gevolg van geestes-
ziekte wel of niet bij de misdaadstatistieken 
gerekend moeten worden. 
Over het idee 'geboren worden en opgroeien 
in een ghetto' bestaan dezelfde meningsver-
schillen als bij het aanvoeren van krankzinnig-
heid als een valide excuus voor het plegen van 
een misdaad. 
Dit soort onduidelijkheden werken erg 
verwarrend wanneer men probeert te komen 
tot een nauwkeuriger bepaling van misdaad 
en misdadigheid en ze bemoeilijken de selectie 
van welke daden en personen onder de 
criminele statistieken vallen. 

2. Verandering van sociale attitudes 
Het wordt nog moeilijker wanneer de sociale 
attitudes t.a.v. bepaalde criminele handelingen 
veranderen en deze veranderde ideëen nog niet 
of maar gedeeltelijk in officiële bepalingen 
zijn opgenomen. Bijvoorbeeld in de U.S.A. 
wordt tegenwoordig het plegen van een 
abortus niet beschouwd als crimineel, maar 
deze handeling wordt in de misdaadstatistiek 
nog wel steeds opgenomen als een criminele 
daad. Hoe kan men nu met deze verschillen 
rekening houden wanneer men theorieën 
opstelt over de ontwikkeling van de criminele 
geneigdheid? Hoe bepaalt men of het aantal 
vrouwelijke criminelen toeneemt of afneemt 
wanneer de veranderde ideeën over wat wel 
of niet crimineel is, worden genegeerd? 

3. Wet en moraliteit 
Nog meer problemen komen we tegen op het 
gebied van de wet en de moraliteit. Is het bij 
de bepaling van criminaliteit reëel daarbij 
handelingen te betrekken die gewoonlijk niet 
het onderwerp zijn van criminele sancties? 
Hoe moet men bijvoorbeeld incalculeren dat 
prostituées wel gestraft worden en dat hun 
souteneurs niet vervolgd worden; of dat 
alleen de vrouwelijke prostituées en niet hun 
mannelijke collega's gestraft worden. En wat 



te denken over het feit dat de ene jurisdictie 
beide partijen straft, terwijl de andere 
jurisdictie alleen de prostituée straft, of in het 
ene geval alleen vrouwelijke en in het andere 
geval zowel mannelijke als vrouwelijke 
prostitué(e)s: kunnen deze juridicties worden 
vergeleken en gelijkelijk worden betrokken bij 
de algemene bepaling van misdaad? 
Wanneer een handeling — bijvoorbeeld homo-
seksualiteit — door de wet is bepaald als crimi-
neel en het blijkt in de toepassing ervan dat 
deze handeling veel meer wordt beschouwd als 
behorend tot het gebied van de persoonlijke 
moraliteit, moet hier dan rekening mee 
worden gehouden in de misdaadtheorieën? 
Moet 'sociale' criminaliteit, zoals dronkenschap 
of druggebruik, worden gerekend tot de 
zwaardere criminaliteit, waarbij persoonlijke 
of eigendomsschade wordt berokkend aan 
derden? 

40 	'Vrouwelijkheid' als een punt van overweging 
Bij de beschouwing van criminaliteit door 
vrouwen moet in ieder geval acht geslagen 
worden op de biologische theorieën, voorzover 
die met crimineel gedrag samenhangen, waar-
door geprobeerd kan worden de waarde ervan 
aan te geven. 

I. Biologische verschillen 
In talloze aspecten van het bestaan wordt 
tussen mannen en vrouwen een verschil 
gemaakt en dit onderscheid wordt dan toege-
schreven aan het biologische verschil. Om dit 
verschil ook van toepassing te laten zijn op het 
feit dat er minder vrouwen dan mannen 
crimineel gedrag vertonen, is ongegrond. 
Hersenonderzoek en sekseverschillen en 
algemene onderzoeken naar agressieverschijn-
selen houden zich bezig met de zogenaamde 
'mannelijke agressie', zonder te verwijzen naar 
het feit dat agressie op zeer veel verschillende 
manieren geuit kan worden. In plaats van het 
constateren van een mogelijk verband tussen 
agressie en mannelijkheid of vrouwelijkheid 
zou het redelijker zijn te veronderstellen dat 
een persoon, die minder fysieke mogelijkheden 
(onafhankelijk van de sekse) heeft of minder 
aanvals- of verdedigingsmechanismen heeft 
ontwikkeld en waarvan openlijke agressie- 



uitingen minder aanvaard worden, andere uit-
drukkingsmiddelen voor agressie zal gebruiken. 
Het is dus noodzakelijk en redelijk dat 
'niet-mannelijke' agressie-uitingsmogelijkheden 
zoals bijvoorbeeld verbale agressie of de meer 
subtielere vormen van agressie, in ieder geval 
die uitingsvormen die niet overeenkomen met 
het gangbare idee van 'normale' typisch 
mannelijke agressie, worden aanvaard en wat 
belangrijk is, worden betrokken in de uitgangs-
punten van onderzoek dat zich bezighoudt 
met agressiviteit en criminaliteit. 

2. Sociale interactie 
Wanneer bepaalde middelen (zoals bijvoorbeeld 
het gebruik van wapens) die het fysieke 
verschil opheffen, makkelijker te verkrijgen 
zijn, dan zou men kunnen verwachten dat 
geweld onder de 'onderworpen groep' zich meer 
zal gaan voordoen. 
Hierbij moet echter worden aangetekend, dat 

41 	ook in het verleden de vrouwen al de 
beschikking konden hebben over wapens. Een 
verklaring waarom vrouwen daar geen of 
nauwelijks gebruik van hebben gemaakt kan 
zijn dat het hanteren van een wapen een 
stapje extra kost, een overwinnen van inner-
lijke weerstand, welke echter voor beide 
seksen terughoudend kan werken. 
Een mogelijke andere verklaring voor het 
'mislukken' van de vrouw om zich zelf gelijk 
te stellen d.m.v. wapens is het niet geïntegreerd 
zijn van vrouwen binnen de antisociale 
attitudes, tenminste niet in die zelfde mate als 
mannen. Het is duidelijk dat de vrouw over het 
algemeen een zeer geïsoleerde positie inneemt 
in de westerse samenleving. Het terrein waarop 
de man zich beweegt is veel breder dan dat van 
de vrouw en de contactmogelijkheden op 
sociaal en anti-sociaal gebied zijn dan ook veel 
groter voor de man. De huidige verandering 
binnen de westerse maatschappij, waardoor 
sommige vrouwen 'typisch mannelijke 
posities' gaan innemen en op grond daarvan 
meer direct in contact kunnen komen met 
antisociale idealen, kan misschien als een oor-
zaak worden aangemerkt voor de toename in 
het aantal 'harde criminele vrouwen'. 



3. Culturele aspecten 
De rolverwachtingen voor de vrouw en voor de 
man zijn in onze cultuur heel verschillend. De 
vrouw heeft veelal de zorgende ondergeschikte 
rol met nauwelijks belangrijke verantwoorde- 
lijkheid, terwijl de man een regelende, 
organiserende en sturende rol krijgt toebedeelt, 
die wèl veel verantwoordelijkheid met zich 
meebrengt. 
Ondanks deelname binnen het arbeidsproces en 
het toenemen van de gelijkstelling tussen 
mannen en vrouwen, blijven de oude ideeën 
over ongelijkheid en rolverschillen voortbestaan. 
Het in 1962 uitgekomen Newsome Report' 
over vrouweneducatie bevestigt dit. De National 
Organisation for Women's Report on sex bias 
in public schools' heeft eveneens aangetoond 
dat seksisme nog volop floreert. 
Wanneer in onze maatschappij zowel de man 
als de vrouw volledig geaccepteerd gaan worden 
als hoofd van het gezin, dan zullen de spannin- 

42 	gen, die met deze taak samenhangen en die tot 
nu toe door de man werden gedragen, ook 
overgaan op de vrouw. Dit zal dan kunnen 
resulteren in de gelijktrekking van mannen- en 
vrouwenrollen, inclusief de antisociale hande-
lingen. Vrouwen komen dan in een identieke 
situatie als de man en hebben dientengevolge 
dezelfde gelegenheid tot sociaal-niet crimineel 
of antisociaal-crimineel gedrag. En het is niet 
onwaarschijnlijk dat de vrouw dezelfde, 
'neigingen' gaat vertonen tot sociaal of anti-
sociaal gedrag als de man. 

Jongeren en veranderingen in de wet 
Wanneer men het heeft over vrouwelijke 
minderjarige delinquenten dan is het van 
belang op te merken dat bestaande strafwetten 
vaak gekritiseerd worden als vaag en discrimi-
nerend. In feite is de positie voor de vrouwe-
lijke jeugddelinquent zeer onbevredigend, 
omdat niet duidelijk vast staat wat wel en wat 
niet geoorloofd is. 
Het valt te verwachten dat in de toekomst de 
jeugddelinquentiepatronen zullen veranderen, 
hoewel dit voor wat betreft de seksuele gedrags-
patronen niet gelijkelijk hoeft op te gaan. 
Afhankelijk van de aard van de veranderingen 
en van de ideeën vanuit de maatschappij zullen 
de statistieken een toename of afname aan- 



geven, m.n. voor wat betreft de seksuele 
delinquentie. Wanneer de wet gelijkelijk van 
toepassing wordt op jongens en meisjes, dan 
zullen er evenveel (of meer) jongens veroordeeld 
worden voor seksuele criminaliteit en dan zal 
dit zijn waar te nemen in de statistieken. Het is 
echter ook mogelijk dat de wet zich meer gaat 
onttrekken aan de seksuele moraal van minder-
jarigen zodat er dan op dit gebied een afname 
te verwachten valt. Aan de andere kant 
verwacht men dat meisjes steeds meer gaan 
participeren in de 'mannelijke' jeugddelinquen-
tie. 
In ieder geval zal een verandering in de wet 
over seksuele delinquentie tot gevolg kunnen 
hebben dat de 'ware aard' van de minderjarige 
vrouwelijke delinquent duidelijk wordt; of 
anders gezegd, dat er een preciezer beeld 
verkregen kan worden van het officiële aantal 
delinquenten dan tot nu toe het geval is geweest. 

43 	Ontwikkeling van vrouwelijke criminaliteit 
Wanneer de participatie van de vrouw op 
sociaal en economisch gebied toeneemt, dan 
zal deze toename ook te zien zijn op antiso-
ciaal gebied totdat een volledige gelijkstelling 
tussen mannen en vrouwen is bereikt. Bij deze 
bewering moet echter het volgende mede in 
overweging worden genomen: 
Wanneer spanningen die samenhangen met de 
economische en sociale positie van de man, 
de oorzaak zijn van zijn grotere aandeel in de 
criminaliteit, dan zou een spreiding van deze 
spanning resulteren in een afname van 
mannelijke en een toename van vrouwelijke 
criminaliteit. Of dit juist is en of er hierdoor 
misschien ook een vermindering van 
criminaliteit valt te verwachten, is niet te 
zeggen. Veel vrouwelijke criminaliteit lijkt 
direct gerelateerd te zijn aan de vrouwelijke 
situatie: aan de onderdrukking van de vrouw. 
Kindermishandeling is hiervan een voorbeeld. 
Het ventileren van frustraties en agressie, die 
voortkomen uit de onderdrukte situatie van 
de vrouw, gebeurt t.a.v. de meest voor de 
hand liggende en minst weerbare slachtoffers: 
de kinderen. 
Een ander voorbeeld is winkeldiefstal. De 
meeste vrouwen kunnen deze goederen wel 
betalen. Een verklaring voor dit gedrag kan 



zijn dat deze vrouwen dit doen als gevolg van 
hun geïsoleerde positie en hun gemis aan 
contacten. 
Wanneer de vrouw zich van de specifiek 
vrouwelijke positie bevrijdt, dan zullen ook 
deze typisch vrouwelijke criminele gedragingen 
verminderen. 

Conclusie 
Het is heel aannemelijk te denken dat de 
gelijkstelling van man en vrouw tot gevolg 
heeft dat sommige vrouwen, evenals mannen 
bepaalde criminele gedragingen gaan vertonen. 
Het is echter niet reëel te denken dat alle 
vrouwen daardoor terroristen worden en dat 
zij alle respect voor de wet, het leven en de 
vrijheid zullen gaan verliezen, hetgeen regel- 
matig in populaire blaadjes gesuggereerd wordt. 
Wanneer de vrouw 'binnendringt' in gebieden, 
die tot nu toe specifiek gereserveerd waren 
-voor de man, waardoor zij niet meer de rol 

44 	vervult van: 'achter ieder belangrijk man 
schuilt een vrouw', maar zelf een actieve rol 
kan gaan spelen met gelijke verantwoordelijk-
heid en deelname in de leidinggevende posities 
binnen de maatschappij, dan betekent dit een 
verdubbeling in activiteit en effectiviteit. 
Dat er een toename in antisociale activiteiten 
zou zijn, valt te betreuren, maar het idee dat 
dit veroorzaakt zou worden door de actievere 
deelname van de vrouw binnen de maatschappij 
is verwerpelijk. De vrouw kan juist door haar 
actieve inzet in niet criminele sferen een uit-
stekende bijdrage leveren in het aanbrengen 
van verbeteringen in tekortkomingen van de 
samenleving. En bovendien houdt het recht op 
gelijkstelling van de vrouw tevens in het recht 
om even slecht te mogen zijn als de man. 
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Algemeen 

1 
Bensinger, G.J. Training for criminal justice personnel: 
A case study. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 3, september 1977. 
blz. 31-36 (U.S.A.). 

Het doel van dit artikel is het verschaffen van een 
case study van een uniek en veelomvattend 
trainingsproject, ingesteld voor binnen de justitiële 
sfeer niet met politietaken belast personeel in Cook 
County, Illinois. Ondanks de hoge criminaliteit en 
de omvangrijke investeringen op strafrechtsterrein 
in Cook County, werd er weinig geld besteed aan 
trainings- en ontwikkelingsprogramma's. Met behulp 
van de 'Law Enforcement Assistance Administra-
tion' werd om in de behoefte hieraan te voorzien, 
in 1972 de 'Cook County Criminal Justice Training 
and Leadership Development Section' opgericht. 
De auteur beschrijft en analyseert aspecten van de 
oprichting en uitvoering van het project, waarbij hij 
een beschrijving geeft van de training van 'corrections 
officers' en van 'probation officers'. Daarnaast komt 
de institutionalisatie van het project aan de orde. 
Tenslotte geeft de auteur enkele gevolgtrekkingen en 
adviezen die van belang zijn voor de kwaliteit en de 
instandhouding van een dergelijk opleidingsprogram-
ma. 
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2 
Bos, J.T., en H. Nijboer Rationalisatie van het 
onderzoeksbeleid? 
Recht en kritiek, nr. 2, 1978, blz. 207-216 (N.) 

Sinds enkele jaren zijn de vakgroepen in de Leidse 
juridische faculteit verplicht ongeveer jaarlijks een 
onderzoeksprogramma op te stellen. Deze opgave 
moet uitgewerkt worden t.a.v. de concrete problemen 
die onderzocht zullen worden, de prioriteit die de 
vakgroep aan de onderwerpen geeft en met name de 
hoeveelheid geld die de verschillende onderzoeken 
zullen kosten. De auteurs menen echter dat dit 
proces beslist niet zal leiden tot kwalitatief beter of 
maatschappelijk nuttiger onderzoek. Daartoe zijn de 
geboden criteria waarvan de toekenning van midde-
len zal moeten afhangen ontoereikend. Anderzijds 
zal het nieuwe systeem juist leiden tot afbraak van 
de democratie binnen de faculteiten: voorzover de 
beslissingen voorbehouden blijven aan de vakgroepen 
wordt de invloed van het wetenschappelijk personeel 
in vaste dienst groter, terwijl het faculteitsbestuur of 
de facultaire adviesorganen, maar waarschijnlijk niet 
de faculteitsraad, een steeds grotere vinger in de pap 
krijgen. Tot slot willen de auteurs enkele suggesties 
doen om tegen deze ontwikkeling stelling te nemen. 

3 
Graaf, J. de, en A.P. Schmid Internationaal terrorisme. 
Intermediair, 14e jrg., nr. 20, 19 mei 1978, 
blz. 1-11 (N.) 

Omdat van een onderzoekstraditie nog geen sprake 
is, willen de auteurs een poging wagen om dichter bij 
een definiëring van terrorisme en internationaal 
terrorisme te komen. In de eerste plaats worden 
verschillende elementen van het terreurbegrip onder-
scheiden, waarvan de meest kenmerkende zijn: het 
gebruiken van een instrumenteel doel, d.w.z. de 
direct getroffen slachtoffers worden zonder hun 
toedoen bij het conflict betrokken, en het bestaan van 
een primaire doelgroep die beschikt over de 
(vermoede) macht om de eisen of boodschappen van 
de terroristen te realiseren. Onderscheid kan gemaakt 
worden tussen crimineel terrorisme waarbij het 
geweld wordt gebruikt uit particuliere en persoon-
lijke doeleinden, en politiek terrorisme waarbij het 
geweld gebruikt wordt voor collectieve en maat-
schappelijke doeleinden. In hun bespreking van het 
internationale (politieke) terrorisme gaan de auteurs 
in op de verschillende vormen die zich hier voordoen, 
hun structuur, de internationale organisatie en de 
verschillende strategieën die gehanteerd worden. De 
schrijvers concluderen dat de bestrijding van het 
terrorisme pas kans van slagen heeft als aan het 
bestrijden van de maatschappelijke oorzaken die tot 
terrorisme leiden even hard gewerkt wordt als aan het 
bestrijden van de acties zelf. 
Met literatuuropgave. 
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4 
Jonker, L. De Hinderwet op de helling. 
Intermediair, 14e jrg., nr. 39, 29 september 1978, 
blz. 19-23 (N.). 

Onlangs werd door minister Ginjaar een wetsontwerp 
tot wijziging van de Hinderwet bij de Tweede Kamer 
aanhangig gemaakt. Hiermee wordt tegemoet gekomen 
aan de reeds jaren bestaande klachten over het 
verouderd karakter van de Hinderwet, die sinds 1952 
niet meer ingrijpend is gewijzigd. De auteur behandelt 
allereerst de voorgeschiedenis van deze wet. Daarna 
komen een aantal knelpunten en klachten aan de orde, 
zoals de gebrekkige toepassing van de wet, de onmoge-
lijkheid om verschillende milieuverstorende activitei-
ten in onderling verband te zien, gebrek aan eenheid 
in de voorschriften die verbonden worden aan de 
vergunningen, geringe bevoegdheden van provincies, 
het ontbreken van een schaderegeling en de verplichte 
sluiting. Het wetsontwerp beoogt een aantal knel-
punten weg te nemen. Na bespreking van de Hinder-
wet als beleidsinstrument en de relatie met de ruimte-
lijke ordening, stelt de auteur dat naar zijn mening 
verdere harmonisering van de milieuwetgeving 
geboden is. Integratie en coördinatie van de recente-
lijke tot stand gekomen milieuwetten zou mogelijk 
meer gediend zijn met een opnieuw geünificeerde 
Hinderwetgeving. 
Met literatuuropgave. 

5 
Rood, M.G. Mogen ambtenaren staken? 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 34,7 oktober 
1978, blz. 729-734. 

Verschilt de ambtelijke arbeidsverhouding zo wezen-
lijk van de niet ambtelijke dat te verklaren is waarom 
in het algemeen alleen aan ambtenaren het stakings-
recht ontzegd wordt? De auteur bespreekt vier 
onderdelen waarop de ambtelijke arbeidsverhouding 
verschilt van de civielrechtelijke: de ambtelijke 
status, de politieke verantwoordelijkheid van het 
bestuur, de eenzijdige totstandkoming van de 
arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en het straf-
rechtelijk stakingsverbod voor ambtenaren. Hij 
concludeert dat de eerste twee verschillen het 
ontzeggen van een stakingsrecht aan ambtenaren niet 
wettigen. Wat het derde betreft, verdient aandacht 
dat nu juist hier een eenzijdige machtspositie van de 
(ambtelijke) wetgever enige nivellering behoeft. Zo 
beschouwd, is een stakingsrecht voor ambtenaren 
nog eerder dan voor niet-ambtenaren geboden. Ook 
het vierde argument lijkt onvoldoende basis voor het 
hier besproken onderscheid. Vervolgens gaat de 
auteur in op de internationale ontwikkelingen en de 
daaruit voortvloeiende parlementaire behandeling in 
Nederland. Ten slotte is hij van mening dat de vraag 
of ambtenaren mogen staken niet langer meer 
beantwoord moet worden met 'neen, tenzij', maar 
met 'ja, tenzij'. 
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6 
Rosenthal, U. Terreur: een hinderlijke analyse van 
stellige uitspraken. 
Het tijdschrift voor de politie, 40e jrg., nr. 9, 
september 1978, blz. 429-438. 

De auteur stelt zich in dit artikel kritisch op ten 
aanzien van verschillende stellige uitspraken die 
over terreur en terreurbestrijding zijn gedaan. 
Hiervoor bakent hij eerst het thema nader af, waarna 
hij de stellige uitspraken over het tijdstip en de 
omstandigheden waaronder terreur plaatsvindt 
bespreekt. Naar zijn mening kan geen samenleving 
zich verzekerd weten van de afwezigheid van terreur. 
Terreur komt niet alleen van onderdanen. De over-
heidsterreur heeft door de géschiedenis heen en tot 
op de dag van vandaag in intensiteit, reikwijdte en 
effectiviteit de terreur van onderop verre overtroffen. 
Ook de veronderstelling dat terreur van links komt en 
niet van rechts is onjuist. De terroristen vormen niet 
altijd zo'n hechte broederschap en bereiden hun 
acties ook niet altijd zo goed voor. Met name de 
gefinproviseerde terreuractie bezorgt de overheid veel 
hoofdbrekens. Over de meest geschikte bestrijdings-
methode kunnen op dit moment nog geen weten-
schappelijk harde uitspraken worden gedaan. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

7 
Agopian, W. Evaluation of adult diversion programs: 
The California experience. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 3, september 1977, 
blz. 15-18 (U.S.A.). 

Door de 'California Department of Corrections 
Research Unit' werden over een periode van twee 
jaar, zestien 'Adult Diversion Programs' geëvalueerd. 
Hoewel deze projecten grote verschillen vertoonden 
hadden ze in beginsel alle als doelstelling de opname 
van plegers van lichte delicten in het strafrechtelijk 
systeem te minimaliseren. De programma's betroffen 
drie categorieën: afleiding vóór de terechtzitting, 
alternatieven voor gevangenzetting en ontwenning 
bij alcohol- en heroilieverslaving. Voor evaluatie 
bleek globaal genomen het volgende van belang: 
1 de mate waarin een diversion programma er in 
slaagt a. cliënten buiten het strafrechtelijk systeem 
te houden; b. eigen registratie, politieregistratie en 
dossiervorming te beperken of te vermijden; 
2. de ernst van het delict als kosten beïnvloedende 
factor. Het zijn naar de mening van de auteur vooral 
deze factoren die de evaluaties en resultaten van het 
programma bepaald hebben. Vergeleken met een 
normale procesgang lijken diversion programma's 
erg kostbaar te zijn. De auteur geeft ten slotte aan 
hoe diversion kan worden verbeterd. 



49 

8 
Asscher, B.J. Het OM beinvloedt de zittende 
magistratuur te weinig. 
Trema, le jrg., nr. 3, oktober 1978, blz. 109-119 (N.). 

In dit interview met mr. B.J. Asscher, voorzitter van 
de afdeling strafrechtspraak van de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak, komt in de eerste 
plaats het functioneren van deze afdeling ter sprake. 
In de tweede plaats wordt gesproken over de positie 
van het OM. Asscher meent dat het OM de zittende 
magistratuur veel te weinig beïnvloedt. Het in de 
wet verankeren dat de rechter niet boven de eis van 
de officier uit zou mogen gaan, noemt hij geen 
oplossing. Als het OM criminal policy voert, dan zal 
deze policy getoetst moeten worden in de Staten- 
Generaal: de regering of in ieder geval de minister van 
justitie zullen volle verantwoordelijkheid moeten 
dragen. Als de rechter het vertrouwen heeft dat die 
criminal policy op een effectieve manier steeds weer 
wordt getoetst, dan krijgt hij niet de behoefte om dat 
zelf ook nog eens een keer te doen. In de derde plaats 
komt de zittende magistratuur ter sprake. Asscher 
stelt dat als men pleit voor overleg tussen rechters 
over straftoemeting om ongelijkheid in straffen weg 
te nemen, men aan symptoombestrijding doet. Ten 
slotte pleit hij er o.a. voor dat rechters zich zouden 
moeten kunnen laten begeleiden in een soort super-
vising system. 

9 
Galaway, B. Is restitution practica!? 
Federal probation, 41e jrg., nr. 3, september 1977, 
blz. 3-8 (U.S.A.). 

Het oude idee dat van overtreders geëist moet 
worden dat zij geld betalen aan of diensten 
verrichten voor hun slachtoffers vindt nu weer 
opgang in het Amerikaanse strafrechtelijke systeem. 
Sinds de `probation services' zijn ontwikkeld heeft 
het deel uitgemaakt van de voorwaardelijke veroor-
deling met toezicht. De auteur behandelt enige 
problemen rond de restitutie, zoals de vergoeding 
van immateriële schade, gedeeltelijke restitutie, 
overmatige restitutie en de uitvoering van restitutie-
verplichtingen. Betreffende de kosten van de restitu-
tie, merkt de auteur op dat restitutie slechts kosten- 
besparend is wanneer het resulteert in een afname van 
andere typen strafprogramma's. Daarnaast komt ook 
de schuld van het slachtoffer aan de orde. De auteur 
is van mening dat dan geen reductie van de restitutie-
verplichting moet plaatsvinden, maar dat de 
delinquent gezien moet worden als een verantwoorde-
lijk persoon die kiest uit verschillende gedragsalterna-
tieven en die verantwoordelijk is voor de uit zijn 
keuze voortvloeiende schade. De ervaring opgedaan 
in enkele restitutieprogramma's is helaas niet geheel 
beschreven en samengevat. De auteur pleit dan ook 
voor een evaluatie van deze ervaringen in verband met 
toekomstige programma's. 
Met literatuuropgave. 



10 
Hartsuiker, J.F. De ontwikkeling van het openbaar 
ministerie tot beleidvoerend orgaan. 
Trema, le jrg., nr. 3, oktober 1978, blz. 119-124 
(N.). 

In deze afscheidsrede van mr. J.F. Hartsuiker 
schetst hij de ontwikkeling van het openbaar 
ministerie tot een beleidvoerend orgaan. Ter sprake 
komen de doelstellingen van strafrechtelijk beleid, 
de functie van het driehoeksoverleg tussen hoofd-
officier van justitie, burgemeester en politiechef, 
de keuze van het OM voor het positieve opportuni-
teitsbeginsel, de coördinatie van het vervolgings-
beleid, de vraag of de beginselen van behoorlijk 
bestuur ook voor het OM gelden en het voorstel 
het requisitoir het karakter van een petitum te 
geven. Het OM zal ook voor bepaalde vormen van 
vermogensdelicten en agressieve delicten moeten 
zoeken naar strafmodellen en richtlijnen. Om ratio- 
naliteit en gelijkheid in de straftoemeting te bereiken 
kunnen twee methodieken worden gehanteerd.. 
De eerste methode is het opstellen van een lijst met 
controlepunten door de rechter. De tweede methode 
is het overleg tussen rechters onderling over straf-
toemetingsproblemen. Hartsuiker koestert de hoop 
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	dat thans ook de Nederlandse magistratuur zal 
inzien dat zij niet kan achterblijven. 

11 
Hoekema, B.J. Opsporings- en vervolgingsrichtlijnen, 
een rechtssociologisch onderzoek. 
Delikt en delinkwent, 8e jrg., nr. 7, september 1978, 
blz. 443 -481. 

In een uitgebreid artikel gaat de auteur nader in op de 
aard en de richtlijnen bij het Openbaar Ministerie en 
het vraagstuk van de openbaarheid hiervan. In de 
inleiding van het artikel verduidelijkt de auteur met 
behulp van een voorbeeld het begrip richtlijn, zoals 
hij het verder in het artikel hanteert. Het gaat om 
een specifiek omschreven algemene gedragslijn, waar-
van de hantering wordt geacht . plaats te vinden op 
grond van een intern organisatorisch besluit. Dit 
ondanks de juridisch erkende resp. feitelijk bestaande 
autonome bevoegdheid. Als richtlijnen bespreekt 
hij niet de instructies uit hoofde van een hiërarchische 
verhouding tussen degene die de richtlijn uitvaardigt 
en degene die er naar handelen moet. Voorbeelden 
hiervan zijn de opsporingsrichtlijnen, die de beleids-
vrijheid van het OM bij de opsporing structureren. 
Daarnaast bestaan er nog politierichtlijnen die de 
politie zelf maakt. Formeel hebben deze laatste 
richtlijnen geen juridisch bestaansrecht. De auteur 
maakt verder een onderscheid tussen formele richt-
lijnen, die een overlegstructuur regelen, en materiele 
richtlijnen die inhoudelijke beleidsafspraken bevat-
ten. In een toelichting op de structuur en de bevoegd-
heden van het OM geeft de auteur aan waar de richt-
lijnen tot stand komen en worden vastgesteld. Hij 
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constateert dat bij de voorbereiding van richtlijnvoor-
stellen noch de zittende magistratuur, noch de politie 
worden ingeschakeld. De vastgestelde richtlijnen 
worden slechts op zeer beperkte schaal verspreid. 
Veelal zal een initiatief tot overleg over vaststelling 
van een richtlijn vanuit het OM worden genomen, 
er zijn echter ook onderwerpen die vanuit hun 
politieke gevoeligheid of algemeen belang vanuit 
het departement worden geinitieerd. Feitelijk lijkt 
met de organisatorische veranderingen in het OM 
volgens de auteur, de grenslijn tussen 'OM' en 
'departement' te vervagen. Volgens de auteur zal dit 
proces van verandering dat sociologisch wordt gezien 
als een rationalisering, vanuit de rechtspraktijk eerder 
als resultaat van streven naar rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid worden beschreven. 
Hij stelt dat via richtlijnen standpunten op gevoelige 
gebieden vanaf de top van het OM c.q. departement 
kunnen worden doorgezet, hetgeen hij een netelige 
zaak vindt. Naar zijn mening is er voor de richtlijnen 
bij de economische- en milieucriminaliteit een andere 
verklaring. Hier gaat het om instrumentele rationali-
sering die past in de verandering van het overheids-
optreden in een verzorgingsstaat. In het tweede deel 
van zijn artikel gaat de auteur nader in op de open-
baarheid van OM-richtlijnen. Hierbij geeft hij eerst 
een samenvatting van de openbaarheidsdiscussie in 
het parlement en in de literatuur. 
Vervolgens onderscheid hij vijf aspecten bij de beoor-
deling van de openbaarheidsvraag. Eerst bestudeert 
hij de invloed van openbaarheid op de effectiviteit van 
het beleid, daarna bespreekt hij de legitimiteit van de 
richtlijnen. Hoe is voldoende maatschappelijke steun 
te verkrijgen voor de uitgangspunten waarop de richt-
lijnen stoelen? Een volgende aspect vormt de rechts-
bescherming. Hier bespreekt hij de vraag of er een 
mogelijkheid is dat de individuele burger het handelen 
van het OM aan juridische toetsing kan onderwerpen. 
Bij de openbaarheid in relatie met de rechtszekerheid 
wijst de auteur op de noodzaak van openbaarheid 
voor een goede verdediging in strafzaken. 
Als laatste aspect van de openbaarheid der richtlijnen 
bespreekt de auteur de regulering van de overheids-
macht. Hier stelt hij dat openbaarheid een wapen kan 
worden genoemd tegen opeenhoping van overheids-
macht. In een slotopmerking wijst de auteur erop dat 
een goed gecoördineerd onderzoeksprogramma een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van 'justitie' en 
'wetenschap' is en dat openbaarheid van richtlijnen 
een eerste vereiste is om op verantwoorde wijze met 
het verschijnsel om te gaan. 
Met literatuuropgave. 

12 
Krikke, A. De zaak Menten en de bijzondere rechts-
pleging (deel 1). 
Recht en kritiek, nr. 2, 1978, blz. 89-116 (N.). 

De auteur wil een beschrijving geven van de regelingen 
voor de officiële afrekening met nazi-delinquenten in 
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Nederland: de zogenaamde bijzondere rechtspleging. 
In de eerste plaats schetst hij echter de achtergrondes 
van het proces tegen Menten en het belang van deze 
zaak. Daarna komen de verschillende internationale 
afspraken tussen de geallieerde mogendheden ter 
sprake, waaronder de Verklaring van Moskou van 1 
november 1943 en de Overeenkomst van Londen 
van 8 augustus 1945. Alleen de `groote misdadigers, 
wier misdrijven niet aan een bijzondere aardrijkskun-
dige plaats gebonden zijn' zouden een internationale 
berechting krijgen. De minder grote misdadigers 	• 
zouden teruggezonden worden naar de landen waar 
zij hun daden hadden verricht. Vervolgens gaat de 
schrijver dan in op de verschillende regelingen die in 
Nederland werden opgesteld: diverse zuiveringsrege-
lingen, het Besluit Politieke Delinquenten waarbij de 
mogelijkheid werd ingevoerd om bepaalde verdachten 
al dan niet voorwaardelijk buiten vervolging te stellen 
en de tribunaalrechtspraak die door velen echter 
wordt beschouwd als puur strafrecht. In een volgende 
aflevering zal door de auteur de regeling van de 
buitengewone strafrechtspleging — waar het in de 
zaak Menten eigenlijk om draait — worden uiteen-
gezet. 
Met literatuuropgave. 

13 
Kwaadsteniet, R. de, en P. Meerdink. Een merkwaar-
dige paradox in onze rechtsstaat? 
Proces, 57e jrg., nr. 10, oktober 1978, blz. 242-247 
(N.). 

In Friesland werd dit jaar een onderzoek gedaan naar 
de klachtbereidheid en klachtbehoefte van jongeren 
tussen de 16 en 24 jaar, afkomstig uit de lagere 
sociale klassen, m.b.t. instanties op het gebied der 
strafrechtspleging. Uit dit onderzoek komt naar voren 
dat van het percentage jongeren dat weleens is opge-
pakt, twee op de drie klachten hebben over de behan-
deling van politie en justitie, terwijl van deze groep 
slechts ongeveer tien procent daadwerkelijk tot het 
indienen van een klacht overging. Om een antwoord 
te vinden op deze omgekeerde evenredigheid tussen 
klachtbehoefte en klachtbereidheid onder kansarme 
jongeren, schetsen de auteurs de achtergronden van 
ons recht. Ter sprake komen onder meer de sociale 
kloof tussen magistratuur en verdachte, allerlei 
sociaal-psychologische factoren en de feodale aspecten 
van ons recht. Als suggesties om deze discrepantie 
enigszins kleiner te maken, geven de schrijvers aan: 
een verdere ontwikkeling van de justitiële klachten-
bureaus, reeds op de lagere school de leerlingen 
vertrouwd maken met ons rechtssysteem, het 
juridisch apparaat ook toegankelijk maken voor 
anderen dan welgestelden en het herzien van vele 
strafbare feiten door de wetgever. 
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14 
Nijboer, J.F. 'De schijngestalte van de materiële 
waarheid'. 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 35, 14 oktober 
1978, blz. 749-757. 

Zowel in de literatuur als in de praktijk van de rechts-
beoefening wordt vaak beweerd dat het er in het 
strafrecht om gaat vast te stellen wat er 'echt gebeurd' 
zou zijn. De auteur constateert dat deze veronderstel-
ling in het licht van moderne kentheoretische opvat-
tingen niet houdbaar is. De waarneming bestaat 
volgens Popper e.a. in een proces van betekenisgeving 
van het waarnemende subject aan het object. Hierna 
gaat de schrijver in op het specifieke karakter van de 
rechtswerkelijkheid en van de juridische feitenvast-
stelling. Hij plaatst de rechterlijke beslissingsmarge 
bij het bewijsoordeel in strafzaken naast de ruimte 
die de rechter in het burgerlijk procesrecht m.b.t. 
het bewijs heeft. Om het verschil tussen de beide 
procestypen aan te geven kan gebruik gemaakt worden 
van de processuele begrippen formele, relatieve en 
materiële waarheid. De formele waarheid kan 
beschouwd worden als het resultaat van een wettelijk 
bepaalde betekenis die aan een bewijsmiddel moet 
worden gehecht. De relatieve waarheid is gelegen in 
die feiten die in het burgerlijk proces tussen partijen 
in hun onderlinge relatie als waar gelden. De materiële 
waarheid kan gezien worden als het resultaat van een 
onderzoek naar bepaalde feiten waarbij de rechter 
niet gebonden is aan formele regels of de souvereiniteit 
van partijen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Peck, D.L. The dilemma of law and psychiatrie 
equity. 
Corrective and social psychiatry, 24e jrg., nr. 2, 
1978, blz. 77-85. 

De auteur schenkt in dit artikel aandacht aan de 
interactie tussen het medische en het juridische 
model in de strafrechttoepassing. Hierbij richt hij 
zich in het bijzonder op de verschillen en overeen-
komsten tussen de strafrechtelijke verantwoorde-
lijkheid en de onvrijwillige vrijheidsbeperking in een 
psychiatrische inrichting. Hij wijst hierbij op de 
verschillen in invalshoek van beide disciplines. De 
psychiatrie werkt in een medisch model waarin de 
belangen van het individu centraal staan, hier tegen- 
over zien we dat de rechtsgeleerdheid de belangen 
van individu en samenleving steeds tegen elkaar 
afweegt en daarbij ook ethische vragen stelt. Met een 
historisch overzicht van de evolutie van het wette-
lijk begrip 'geestelijke onvolwaardigheid' laat de 
auteur zien dat daarover in verschillende tijden ver-
schillend werd gedacht. Uiteindelijk stelt hij vast 
dat het bij het wettelijke 'geestelijk onvolwaardig' 
om het begrip 'verantwoordelijkheid' gaat. Hiervoor 
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zijn in de sociale wetenschappen testen ontwikkeld 
om de mate hiervan te toetsen. Aan het slot van zijn 
artikel doet hij nog een aantal aanbevelingen voor 
een juridisch en psychiatrisch rechtvaardige handel-
wijze. 
Met literatuuropgave. 

16 
Steadman, H.J., en J. Cocozza. Psychiatry, danger-
ousness and the repetitively violent offender. 
The journal of criminal law and criminology, 
69e jrg., nr. 2, 1978, blz. 226-321 (U.S.A.). 

Het steeds toenemend gewicht van het psychiatrisch 
oordeel binnen de strafrechtspleging berust op de 
veronderstelling dat juist de psychiater de deskun-
digheid bezit om vast te stellen in welke mate iemand 
al of niet zal recidiveren en dus gevaarlijk genoemd 
kan worden. De achterliggende veronderstelling 
hierbij is dat er een oorzakelijke samenhang zou 
bestaan tussen geestelijk gestoord zijn en misdadig-
heid. In dit artikel wordt verslag gedaan van een 
onderzoek onder 257 wegens zware criminaliteit 
veroordeelden. Op tweevoudige wijze wordt de 
onbruikbaarheid van het psychiatrisch oordeel aan-
getoond. Allereerst blijkt het oordeel of iemand al 
of niet gevaarlijk is te berusten op een criterium dat 
allerminst psychiatrisch genoemd kan worden: het 
soort delict waarvoor men momenteel aangeklaagd 
wordt, m.n. het geweldsdelict. Vervolgens is binnen 
de groep 'gevaarlijken' nagegaan wat het predictief 
vermogen van het oordeel zou zijn wanneer het 
criterium systematisch aangewend zou worden. Ook 
dan blijkt het van geen belang. 

Criminologie 

17 
Abele, A., en W. Nowack. Welchen Zusammenhang 
haben Kontakt zu Straftá.tern und Opfer-Erfahrung 
mit den Einstellungen gegenUber Straftatern? 
Monatsschrift flir Kriminologie und Strafrechtsreform, 
61e jrg., nr. 4, juli 1978, blz. 229-238 (BRD.). 

Er wordt wel gesteld dat personen die direct contact 
met daders gehad hebben of reeds een keer slacht-
offer van een delict geweest zijn, op zijn minst geen 
negatievere, mogelijkerwijs zelfs positievere attitudes 
hebben tegenover delinquenten, dan degenen die 
zulke ervaringen niet hebben. Deze hypothese werd 
in twee onderzoeken getest en wel in 1975 met 447 
personen en in 1977 met 500 mannen. De houdingen 
tegenover delinquenten werden aan de hand van twee 
gestandaardiseerde meetinstrumenten vastgesteld, 
nl. een schaal om de houding tegenover jeugdige 
delinquenten te meten en een schaal om de sociale 
afstand ten opzichte van delinquenten te meten. De 
resultaten tonen aan dat er een positief verband is 
tussen een delinquent kennen of een slachtoffer 



geweest zijn en houdingen jegens delinquenten. 
Met literatuuropgave. 

18 
Bazelon, D.L. The hidden politie s of American 
criminology. 
Federal probation, 42e jrg., nr. 2, juni 1978. 
blz. 3-9 (U.S.A.). 

In deze speech houdt de districtsrechter een pleidooi 
voor een humane criminologie waarin politiek besef 
omtrent de maatschappelijke, relevante en 'echte' 
bewogenheid met de 'underdogs' centraal staat. 
Een wetenschapsbeoefening dus waarin abstractie, 
waardevrijheid en partialisering van het probleem 
ter wille van de 'hanteerbaarheid' ervan, niet meer 
de centrale waarden vormen. Alleen op die manier 
zal de criminologie niet langer meer de verborgen 
politieke doeleinden van repressie dienen. 
Met literatuuropgave. 

19 
Beijk, J. Schets van een psychofysio logische 
theorie over risiconemend gedrag en criminaliteit. 

55 

	

	Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 28, 19 augustus 
1978, blz. 564-572 (N.). 

In dit artikel stelt de schrijver drie thema's aan de 
orde. Allereerst gaat hij in op de betekenis van de 
termen `psychofysiologisch' en `psychobiologisch'. 
Het naar aanleiding van deze termen verwijzen door 
criminologen naar een 'biologisch model' is onjuist 
en berust op een misverstand. Het 'biologisch model' 
refereert naar theorieën over erfelijke of constitutio-
nele bepaaldheid van gedragspatronen (biologisch 
determinisme), hetgeen in de psychologie nog 
slechts in een historisch kader wordt behandeld. 
De psychofysiologie houdt zich bezig met fysiolo-
gische reacties die veroorzaakt worden door psycho-
logische processen of gebeurtenissen. Vervolgens 
geeft de auteur uitgebreid aandacht aan een psycho-
fysiologische theorie over risiconemend gedrag en 
criminaliteit. De theoretische uitgangspunten van 
onderzoek hiernaar zijn geihspireer1 door de 
twee-factoren theorie van Schachter: een emotie komt 
tot stand wanneer sprake is van twee simultaan 
werkende processen, een fysiologisch en een cognitief 
proces. Van hieruit komt men tot de werkhypothese 
dat wanneer er op een situatie niet gereageerd wordt 
met interne processen er überhaupt geen emotie tot 
stand komt. De schrijver gaat dan uitgebreid in op 
empirisch onderzoek dat relevant is m.b.t. deze 
emotietheorie. Aan de orde komen a. het onderzoek 
van Schachter en Latané over de invloed van kunst-
matige verlaging van het activatieniveau op het over-
treden van regels en b. onderzoek naar psychopathie 
waarin een mogelijk chronisch verlaagd activatieniveau 
een belangrijke rol speelt. Als derde thema gaat de 
auteur in op de kritiek die prof. Schuyt heeft geuit 
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t.a.v. de onderzoekplannen van prof. Buikhuisen. 
Schrijver constateert dat onvoldoende kennis van 
theorie en empirie rondom psychofysiologisch 
delinquentenonderzoek Schuyt parten heeft 
gespeeld. Een paar misverstanden krijgen nadere 
aandacht. 
Met literatuuropgave. 

20 
Buitelaar, W.L. Bias in de bajes. 
Intermediair, 14e jrg., nr. 41, 13 oktober 1978, 
blz. 15-21 (N.). 

Dit artikel heeft psychofysiologisch onderzoek in de 
TBR tot onderwerp. Schrijver gaat ervan uit dat , 
psychofysiologische research onderdeel gaat uitmaken 
van de 'integrale criminologie' en analyseert daarom 
thans lopend onderzoek in het Selectie Instituut te 
Utrecht naar fysiologische en cognitieve determinan-
ten van delinquent gedrag en het daarbij gehanteerde 
theoretisch referentiekader. Achtereenvolgens komen 
aan de orde het begrip psychopathie, de methodiek 
van onderzoek en enkele kanttekeningen in het kader 
van de sociobiologische criminologie. De auteur 
vraagt aandacht voor een methodologisch probleem 
m.b.t. de geldigheid van onderzoeksresultaten. Hij 
wijst op de relatie tussen het gehanteerde theoretisch 
concept en het operationele begrip daarvan. Er kan 
wel wat gemeten worden, maar de vraag blijft of het 
bovenbedoeld concept gemeten wordt; er kan name-
lijk vertekening of bias optreden. Deze bias consta-
teert schrijver t.a.v. het begrip psychopathie. Verder 
meent de schrijver dat in het psychofysiologisch onder-
zoek te Utrecht, uitgevoerd door J. Beijk, bepaalde 
determinanten van delinquent gedrag als mogelijke 
beinvloedende factoren worden uitgesloten of beperkt 
en hij ziet hierin wederom bias. Ten slotte komt de 
auteur m.b.t. de sociobiologische criminologie tot de 
conclusie dat deze gezien moet worden als waar-
schijnlijkheidscriminologie waarin het empirisch 
onderzoeksproces stellig langer dan tot morgen zal 
duren. 
Met literatuuropgave. 

21 
Duyne, P. van Criminologen congres; een bijeenkomst 
van kritische criminologen? 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 35, 14 oktober 
1978, blz. 757-761. 

Het onlangs gehouden congres van de Nederlandse 
Vereniging voor Criminologie over beslissingsmomen-
ten in het strafrechtelijk systeem leverde veel 
kritisch geluid op t.a.v. het strafrechtelijk apparaat. 
Kritische geluiden t.a.v. de eigen wetenschaps-
beoefening en dogmatische stellingname werden even-
wel minder gehoord. Door de auteur wordt een drie-
tal zijns inziens meest in het oog lopende fouten naar 
voren gebracht en besproken. In de eerste plaats wordt 
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door sommigen de logische fout van de domein-over-
schrijding gemaakt. Wanneer men bijvoorbeeld op 
grond van een dossier-onderzoek rechtstreeks iets 
concludeert over rechters en officieren van justitie 
dan overschrijdt men het dossier domein en praat men 
over het domein van individuen, de beslissende 
magistraten. Een tweede gemaakte fout is het door 
elkaar halen van systeem-niveaus. Het is een logische 
fout om het handelen van een 'lager' werkniveau van-
uit de rationaliteit van een 'hoger' werkniveau als 
niet rationeel te bestempelen. Tenslotte beschuldigt 
de schrijver de Kritische Criminologie onder aanvoe-
ring van Bianchi dat zij niet falsifieerbaar is. 

22 
Hauptmann, W. Zur Victimologie gewaltloser 
sexueller Kon takte zwischen Erwachsenen und 
Kindern. 
Monatsschrift flir Kriminologie und Strafrechtsre-
form, 61e jrg., nr. 4, juli 1978, blz. 213-228 
(B.R.D.). ' 

De resultaten van een onderzoekmethode die een-
zijdig op de dader geiiriënteerd is, zoals sinds lang in 
de traditionele criminologie gebruikelijk, kunnen op 
zijn gunstigst enkele noodzakelijke, maar in geen 
geval toereikende voorwaarden aanwijzen voor de 
totstandkoming of de verhindering van de betref-
fende delicten: ze verklaren hoofdzakelijk waarom 
bepaalde mensen deze delicten plegen en houden zich 
daarop voortbouwend ook bezig met de vraag naar 
een zo zinvol mogelijke reactie op dit soort 
delinquenten. Bovendien heeft de traditionele 
criminologie lange tijd geen voldoende aandacht 
aan het slachtoffer besteed en heeft derhalve slechts 
weinig bijgedragen tot verklaring van de interactie-
processen tussen dader en slachtoffer van pedofiele 
delicten en evenmin tot het doorgronden van de oor-
sprong en dynamiek ervan. Dit heeft geleid tot 
onvolledige onderzoekresultaten betreffende geweld-
loze sexuele delicten tussen volwassenen en kinderen, 
waarvan pas door het mede in het onderzoek betrek-
ken van slachtofferaspecten een evenwichtig en 
gesloten totaalbeeld kan worden verkregen. Pas dan 
wordt een doeltreffende bestrijding van niet alleen 
criminogene, maar ook victimogene invloeden 
mogelijk. Hoewel de empirische basis voor exacte 
victimologische uitspraken nog te wensen overlaat, 
kunnen toch victomologisch relevante feiten en 
verbanden worden aangetoond, die van hun kant 
weer bij kunnen en zullen dragen aan een efficiënter 
strafrechtelijk beleid. De auteur is tot slot van mening 
dat in het bijzonder in de sfeer van pedofiele delicten, 
preventie van primaire en secundaire victimisatie 
belangrijker is dan een geïsoleerde bestrijding van de 
weinige veroordeelde daders. 
Met literatuuropgave. 



58 

23 
Hoghughi, M. Democracy and delinquency. 
Britsh journal of criminology, 18e jrg., nr. 4, 
okt. 1978, blz. 391-395 (G.B.) 

Aan de hand van de problemen die er bestaan rond 
de benadering van jeugdige delinquenten wijst de 
auteur erop dat het publiek, het parlement en de 
regering voor een serie paradoxen staan. Aan de 
ene kant is iedereen het erover eens dat er geen 
therapie voor misdadigheid bestaat noch bijzonder 
goede wettelijke instrumenten. Aan de andere kant 
worden toch wetten gemaakt en wordt toch 
behandeld met op de achtergrond het idee dat het 
invloed 'zal hebben. Het verlangen de sociale orde 
te handhaven door misdadigheid te beteugelen is 
algemeen, maar het parlement neemt wel een wet 
aan die niets doet om de naleving van de sociale 
orde door de jeugd te bevorderen. Gedoeld wordt 
op de wet van 1969 betreffende Children and Young 
Persons. Men legt de nadruk op het belang van het 
gezin als bron van sociale stabiliteit, maar onder-
mijnt de gezinsverantwoordelijkheid door over-
heidsmachtsusurpatie m.b.t. kinderen. Misschien 
is deze paradoxale situatie onvermijdelijk in een 
pluriforme democratische maatschappij. 

24 
Klingemann, H. Anwendung und Konsequenzen der 
Kosten-Nutzen-Analyse in der Kriminalpolitik. 
Monatsschrift fiir Kriminologie und Strafrechtsre-
form, 61e jrg., nr. 4, juli 1978, blz. 238-252 
(BRD.). 

Onder de naam 'economie van de misdaad' worden 
twee verschillende onderzoeksgebieden benadrukt 
en nogal gescheiden behandeld: de welvaartsbenade-
ring op het systeemniveau en het model van de 
crimineel als iemand die de opbrengst maximali-
seert op het individuele niveau. Wanneer men 
'openbare veiligheid' als collectief goed definieert, 
lijkt de kosten-baten-analyse geschikt voor de ratio-
nele toewijzing van de beschikbare gelden aan de 
verschillende sectoren van het strafrechtelijk systeem. 
De literatuur laat de noodzaak voor een dergelijke 
analyse van de doelen zien. Dit betekent een speci-
ficatie van de outputcriteria voor de politie, de 
rechtspraak en de tenuitvoerlegging van straffen 
en, zelfs van meer belang, de noodzaak van een 
blik op andere gedragswetenschappen. Het homo-
economicus-model zal leiden tot een op straffen 
gericht criminaliteitsbeleid, terwijl de criminologische 
discussie over de oorzaken van criminaliteit meer 
geschikt zal zijn voor het construeren van een 
realistische aanbodfunctie van misdaad. Deze bena-
dering maakt het mogelijk de oorzakelijke relaties 
tussen input en output, welke de belangrijkste 
sociaal-economische variabelen in beschouwing 
nemen, te testen. Dit vergroot de capaciteit voor 
betere prognoses. De auteur zegt tot slot dat de 
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kosten-baten-analyse de politieke beslissingen niet 
kan vervangen, maar dat deze analyse de conse-
quenties van de alternatieven duidelijk kan maken. 
Met literatuuropgave. 

25 
Lynch, C.G., en T.L. Norris. Services for battered 
women: looking for a perspective. 
Victimology, 2e jrg., nr. 3/4, 1977/78, blz. 553-562 
(U.S.A.). 

Een dienstverleningsprogramma voor mishandelde 
echtgenotes kampt met grote problemen. De 
vrouwen hebben behoefte aan lichamelijke veiligheid, 
hebben materiële en geestelijke noden, moeten 
iemand kunnen bereiken in crisissituaties en hebben 
behoefte aan informatie als ze een ander leven willen 
gaan leiden. Een dienstverleningscentrum dient o.a. 
te beschikken over voldoende tijd en materiaal. Er 
moeten contacten gelegd worden met beroepskrach-
ten en met andere groepen. Er moet op deskundige 
wijze geholpen en gecounseld worden. Hulpverlening 
aan mishandelde echtgenotes moet een even vanzelf-
sprekend deel gaan uitmaken van het sociale hulp-
verleningspakket als programma's voor behoeftige 
bejaarden of voor verwaarloosde kinderen. Zolang 
dit niet het geval is, wordt de mishandelde echtge-
note niet één, maar twee maal slachtoffer. 

26 
Ridington, J. The transition process: a feminist 
environment as reconstructive milieu. 
Victimology, 2e jrg., nr. 3/4, 1977/78, blz. 563-575 

Uit gedurende drie jaar in Vancouver verzamelde 
gegevens blijkt, hoe waardevol een hulpverlenings-
centrum voor mishandelde echtgenotes is. In het 
eerste deel van het artikel wordt in het kort de 
ontwikkeling van een dergelijk centrum in Vancouver 
besproken, dat daar door de vrouwenbeweging was 
opgezet. Door hun eigen levenservaring zijn de 
vrouwelijke stafleden er goed in staat tot opvang 
en begeleiding van de bewoonsters. Zo'n omgeving 
moedigt de vrouwen aan zichzelf niet als slacht-
offer te zien maar als autonome persoon die zich 
bewust is zowel van de bekwaamheden van andere 
vrouwen als van die van haarzelf. 
Door samen met seksegenoten een nieuw levensplan 
op te stellen worden de vrouwen minder afhanke-
lijk van mannen. In het laatste deel van het artikel 
bepleit de schrijfster verdere veranderingen die 
nodig zijn om op langere termijn hulp te bieden, 
om manlief te weerhouden van meer wangedrag en 
om de positie van de vrouw zodanig te wijzigen dat 
zij niet gedwongen wordt zich nog langer te laten 
onderdrukken in een relatie. 
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27 
Steinmetz, S.K. The battered husband syndrome. 
Victimology, 2e jrg., nr. 3/4, 1977/78, blz. 499-509 
(U.S.A.). 

Het mishandelen van echtgenoten is geen nieuw 
verschijnsel. Empirische gegevens over het gebruik 
van fysiek geweld door vrouwen jegens hun man 
doen vermoeden dat het mishandelen van de echt-
genoot een aanzienlijk deel van geweld binnen het 
huwelijk uitmaakt. Uit één onderzoek bleek, dat 
meer dan drie procent van 600 echtgenoten mishan-
deling door hun vrouw als reden tot echtscheiding 
opgaf. Uit een ander onderzoek bleek, dat zeven 
procent onder de vrouwen en 0,6 procent onder de 
mannen het slachtoffer werd van ernstig lichamelijk 
geweld door de partner. Andere bewijsstukken voor 
het bestaan van mishandelde echtgenoten zijn te 
vinden in een vijftal studies over geweld als middel 
tot conflictoplossing in het huwelijk. Het percentage 
mishandelende vrouwen zou hier zelfs groter zijn dan 
dat der mannen. Slechts in één van de vijf studies 
werd het omgekeerde gevonden. Aan het mishande-
len van de man in het huwelijk is tot nu toe weinig 
aandacht besteed. Dit acht de schrijfster het gevolg 
van de selectieve veronachtzaming van het onder-
werp door media en onderzoekers, het feit dat 
fysieke schade aangedaan aan vrouwen op zich 
meestal ernstiger is, en de tegenzin bij mannen om 
toe te geven dat ze door een vrouw zijn mishandeld. 
Met literatuuropgave. 

28 
Straus, M.A. Wife beating: how common and why? 
Victimology, 2e jrg., nr. 3/4, 1977/78, blz. 443-458 
(U.S.A.). 

Aard en omvang van wederzijdse mishandeling in het 
huwelijk werden nagegaan bij 2143 Amerikaanse 
paren. Voor de verzameling van gegevens werd 
gebruik gemaakt van schalen betreffende conflict-
oplossingstechnieken. Van de ondervraagde paren 
meldde 28 procent wel eens een hachelijk incident 
te hebben meegemaakt; in 5,3 procent van de 
gevallen was sprake van echte mishandeling 
(schoppen, bijten, vuistslagen, poging tot slaan met 
voorwerp, afranseling, bedreiging met of gebruik-
making van wapen). Geweld tussen echtgenoten komt 
niet van één kant. 
De gegevens doen zelfs vermoeden dat vrouwen eerder 
hun toevlucht nemen tot het aanwenden van geweld, 
dan mannen. De oorzaken van mishandeling in het 
huwelijk zoekt de auteur in de structuur van de 
Amerikaanse maatschappij en in het feit dat het 
gezin een sociale groep is, die zich kenmerkt door 
een hoog conflictniveau. Daar komt nog bij dat het 
gebruik van geweld voor het handhaven van de status 
quo of voor het bereiken van gewenste veranderingen, 
een wezenskenmerk is van Amerika als natie. Reeds 
als kind wordt men geoefend in het toepassen van 
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geweld: in het gezin wordt de link gelegd tussen 
liefde en geweld. De ondergeschikte positie van de 
vrouw in gezin, economisch systeem, sociale dienst-
verlening en in het strafrecht doet veel vrouwen op-
gesloten raken in een keiharde huwelijksrelatie. Al 
deze factoren dragen ertoe bij dat het gezin het 
meest gewelddadige instituut in de Amerikaanse 
samenleving is. 
Met literatuuropgave. 

29 
Walker, MA. Measuring the seriousness of crimes. 
British journal of criminology, 18e jrg., nr. 4, 
oktober 1978, blz. 348-365. (G.B.). 

In 1964 publiceerden Sellin en Wolfgang 'the Measu-
rement of Delinquency' waarin een scoringsontwerp 
werd uiteengezet, waarmee de mate en ernst van cri-
minaliteit bepaald zou kunnen worden. Voor het 
verkrijgen van de scores maakten Sellin en Wolfgang 
gebruik van studenten, rechters en politiemensen. 
Zij hanteerden hierbij de ratioschaal en de nominale 
schaal. Op de methodologische opzet van dit onder-
zoek is veel kritiek gekomen. De bedoeling van de 
auteur is om aan twee van deze methodologische 
problemen aandacht te schenken en ze op de volgende 
manier uit te werken: 1. Drie methodes (paarsgewijze 
vergelijking, ratioschaal, nominale schaal) worden 
gebruikt om de relatieve ernst van een aantal over-
tredingen te bepalen. In verband met de consisten-
tie-bepaling wordt bij al de drie methodes gebruik 
gemaakt van dezelfde subjecten, 2. De verzameling 
subjecten wordt samengesteld uit de gehele popula-
tie, zodat de verschillende sociale klassen kunnen 
worden vergeleken. Het blijkt dat er significante 
verschillen tussen de sociale klassen en seksen zijn aan 
te tonen voor wat betreft de beoordeling van de 
relatieve ernst van bepaalde overtredingen. Aan over-
tredingen die gepaard gaan met geweld wordt zwaar-
der getild door mannen en door mensen uit de hogere 
sociale klassen, terwijl zij de belasting-ontduikingsover-
tredingen tamelijk mild beoordelen. Er was sprake van 
een hoge mate van consistentie tussen de drie gebruik-
te schalen. De onderscheiden sociale klassen en sekse-
groepen vertonen een zodanige consistentie dat deze 
voldoende geacht wordt om significante verschillen 
tussen de groepen te kunnen ontdekken. 

30 
Walter, LA. Talking about trouble. Accounting for 
untoward behaviour in a List D School. 
British journal of criminology, 18e jrg., nr. 4, 
oktober 1978, blz. 365-381. (G.B.). 

In de studie naar deviant gedrag komen voort-
durend situaties aan het licht waarin er sprake is 
van onbegrip tussen de verschillende partijen voor 
wat betreft de vraag of er voor bepaalde handelin-
gen wel of geen verantwoording moet worden af- 
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gelegd. Het komt immers meerdere malen voor dat 
wat als `normaal' gedrag wordt beschouwd door de 
ene groepering, als deviant wordt beoordeeld door 
de andere groepering. Deze misverstanden zien we 
ook in en rondom de strafrechtspraak, het gevan-
geniswezen en met name is er sprake van een discre-
pantie tussen de ideeën rondom behandeling en 
therapie en de ideeën die bestaan over straf. In dit 
artikel wordt aandacht besteed aan een speciale 
behandelingssituatie met als doel het identificeren 
van de verschillende momenten die beperkend kun-
nen werken op het geven en ontvangen van verkla-
ringen voor ontoelaatbaar gedrag en op grond daar-
van ineffectief (vaak ook tegengesteld) op het 
gestelde therapiedoel kunnen inwerken. Gekozen 
is voor de zgn. `boys' hearings' in een Schotse 
behandelingsschool voor jongens van 13-16 jaar. 
De hearing heeft tot doel de regelovertredingen 
van iedere individuele pupil te beoordelen in een 
setting van 5 stafleden en 5 pupillen. De gegevens 
voor dit artikel zijn verkregen uit observaties voor, 
tijdens en na de `hearing' van 32 gevallen, van 
officiële notulen van 299 gevallen en van interviews 
met stafleden en pupillen (1971-1973). Aan de hand 
van een uitgebreide analyse van de drie onder-
scheiden `hearingsfases' nl.: het vaststellen van de 
feiten, het zoeken naar een verklaring, het komen 
tot een oplossing, komt de schrijver tot de conclusie 
dat deze `hearings' frequent tekort schieten in het 
handelen overeenkomstig het gestelde therapeu-
tische doel, nl. het identificeren van het onderlig-
gende probleem dat aanleiding geweest is tot het 
probleemgedrag. 
Met literatuuropgave. 

31 
Wilson, S., en B. Mandelbrote. Drug rehabilitation 
and criminality. 
British journal of criminology, 18e jrg., nr. 4, 
oktober 1978, blz. 381-387. (Gr. B.). 

,De `Ley Community' is een therapeutische leef-
gemeenschap voor behandeling en rehabilitatie van 
drugverslaafden. Uit een onderzoek kwam naar 
voren dat een langere verblijfsperiode in de leef-
gemeenschap waarschijnlijk hoog correleerde met 
een afname in delinquent gedrag. In dit artikel 
wordt op deze vraag dieper in gegaan en aandacht 
besteed aan de relatie tussen strafvervolging na 
behandeling en een aantal sociale, psychologische 
en demografische factoren. Bij de uitwerking zijn 
de achtergrondfactoren, die significant gerelateerd 
zijn aan strafvervolging, constant gehouden. Alle 
personen die in de leefgemeenschap tussen septem-
ber 1971 en september 1973 behandeld werden zijn 
in het onderzoek betrokken (n=62). Gekeken werd of 
zij wel of niet veroordeeld werden binnen twee jaar na 
het verlaten van de leefgemeenschap. Uit het onder-
zoek is gebleken dat er een significant verband 
bestaat tussen een grotere mate van introvert zijn bij 
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opname, een groter aantal veroordelingen vooraf-
gaand aan de opname en het na de behandeling weer 
veroordeeld worden. Voorts werd er een verband 
geconstateerd tussen een langere verblijfsperiode en 
het niet meer voorkomen van veroordelingen na de 
behandeling. Dit verband bleef bestaan wanneer 
introversie en aantal voorafgaande veroordelingen 
cónstant werden gehouden. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

32 
Brown, Jr., R.C; C.A. D'Agistino en R.A. Craddick. 
Prediction of parole outcome based on discriminant 
function. 
Corrective and social psychiatry, 24e jrg., nr. 2, 
1978, blz. 93-97. 

De auteurs gaan in dit artikel nader in op de facto-
ren aan de hand waarvan voorspellingen gedaan 
kunnen worden ten aanzien van de wijze waarop 
iemand zich in de `parole' (voorwaardelijke vrijheid 
met meer of minder begeleiding) zal ontwikkelen. 
Daarvoor werden categorieën van variabelen onder-
scheiden, waarnaar in het verleden al onderzoek is 
gedaan. 
Allereerst is er onderzoek gedaan naar de invloed 
van de factoren die samenhangen met de gevangen-
houding. Daarnaast hebben veel onderzoeken 
betrekking gehad op de persoonlijke kenmerken. 
Tot slot zijn veel onderzoeken te groeperen rond de 
reacties van de samenleving op de (ex)gevangene. 
De belangrijkste variabelen uit deze drie groepen 
werden met elkaar gecorreleerd door de onderzoe-
kers. Zij vinden o.a. dat het aantal eerder gepleegde 
misdrijven meer samenhangt met de kans op succes 
in `parole' dan de leeftijd van de veroordeelde. 
Dit is in tegenstelling met het resultaat van veel 
onderzoeken die zich in hun voorspellingsonderzoek 
hebben beperkt tot de bestudering van één categorie 
variabelen. 

33 
The Pro bation Rehabilitation and Employment 
Program; door H.R. Cellini, J. Giannini, L. Wright et al. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 3, september 1977, 
blz. 42-46 (U.S.A.). 

Het `Probation Rehabilitation and Employment 
Program' in Chicago is een op preventie gericht 
programma, waarbij de nadruk wordt gelegd op 
het motiveren van de voorwaardelijk in vrijheid 
gestelde om zijn levensstijl te veranderen zodat hij 
niet opnieuw in aanraking komt met het straf-
rechtelijk systeem. De dikt wordt in contact 
gebracht met drie elementen: de werktrainer, 
groepsprocessen en de werkontwikkelaar of -raad- 
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gever. Het programma heeft twee belangrijke doelen. 
Het eerste is tewerkstelling van de voorwaardelijk 
in vrijheid gestelde, wat bereikt wordt door het tot 
stand brengen van een relatie met werkgevers, het 
maken van afspraken met een werkgever wanneer 
er een vacature is en door de werkgevers hulp te 
bieden bij het opzetten van een betaalde opleiding 
gedurende de bedrijfsuren in hun ondernemingen. 
Dit doel is eenvoudiger statistisch te verifiëren dan 
het tweede doel: het veranderen van de levensstijl 
van de cliënten. De staf realiseert zich dat om enige 
blijvende verandering in levensstijl te bewerkstelligen, 
de cliënt het meeste werk zelf moet doen. De staf 
handelt daarbij als een katalysator om de cliënten 
te helpen hun energie en hun gedrag te concentreren 
en kanaliseren tot zelf-opbouwende in plaats van 
zelf-vernietigende levensstijlen. Het artikel besluit 
met een statistisch overzicht van de deelnemers, 
de behaalde resultaten en de kosten. 

Gevangeniswezen 

34 
Jobson, K.B. The inmate as a citizen. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 22e jrg., nr. 2, 1978, 
blz. 164-178. 

In historisch perspectief zet de schrijver de rechten 
- van de burger in Canada uiteen; de relatie burger- 

overheid en de grenzen aan de macht van de overheid 
om de rechten van de individuele burger, met name 
van degene die in de gevangenis zit, te beknotten. 
Hij richt zich hierbij speciaal op de rol van de rechter-
lijke macht bij de bescherming van deze rechten. Hij 
constateert, dat een beroep van een gevangene op de 
rechter vaak niet slaagt, omdat, als de rechter beslist 
dat de schending van de rechten van de gevangene 
een administratieve zaak is, hij dan niet tussen beide 
wil komen. Men zegt wel, dat, indien de rechter 
gedurig niet ingaat op pleidooien van de burger om 
bescherming tegen misbruik van overheidsgezag, en 
indien er ook geen andere behoorlijke rechtsgang 
mogelijk is, de burger het uiterste middel van de 
zgn. burgerlijke ongehoorzaamheid heeft. Voor de 
gevangene geldt het zelfde en gezien de toestanden, 
die in sommige gevangenissen heersen, is het voor-
spelbaar, dat gevangenisopstanden het resultaat 
zullen zijn. 
Met literatuuropgave. 

35 
Kraiem, R. Prisoners' rights and the standard 
minimum rules for the treatment of offenders. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 22e jrg., nr. 2, 1978, 
blz. 156-163. 

De schrijver geeft een historische schets van de 
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ontwikkeling van de Rechten van Gevangenen en 
de Minimum Regels voor hun Behandeling. Sinds 
hun adoptie door de Volkenbond in 1934 is de status 
van deze regels het onderwerp van een reeds lang 
durende controverse. Zijn zij een verklaring van de 
rechten van gevangenen, die op één lijn gesteld 
moet worden met een verklaring over de mensen-
rechten, of zijn ze een leidraad voor de behandeling 
van gevangenen en alleen van belang voor de directie 
van een gevangenis? De schrijver gaat op deze 
controverse nader in en stelt een zestal wijzigingen 
voor van de Regels, om deze te versterken en aan te 
passen aan deze tijd. Hij stelt dat een goed straf-
rechtelijk beleid dient te voorkomen, dat iemand 
ernstige schade ondervindt van een maatregel door de 
maatschappij genomen ter bescherming van de 
rechten van haar individuen. Het voorkomen van die 
schade is de functie van de Regels. In die visie is het 
voor de hand liggend, dat de Regels zowel een 
instrument zijn ter bescherming van de mensen-
rechten, als ook een leidraad voor de behandeling van 
gevangenen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

36 
Andersson, H., en E.E. Nordholt. Politie in verande-
ring. 	 - 
Algemeen Politieblad, 127e jrg., nr. 22, oktober 1977, 
blz. 515-521. 

In dit artikel geven de auteurs antwoord op de vragen 
wie deelnamen aan de projectgroep Organisatiestruc-
turen en wat deze projectgroep tot stand heeft' 
gebracht en wat sinds die tijd is gebeurd. 
De achtergrond van de vele vragen ten aanzien van de 
politieorganisatie is steeds geweest hoeveel geld 
beschikbaar moet komen voor de politie en hoe dit 
geld moet worden verdeeld. Welke korpsen of onder-
delen komen in aanmerking voor uitbreiding? Hoeveel 
leidinggevend kader moet er zijn? Om een voorstel 
te doen voor onderzoek ten aanzien van deze vragen 
en aan de beantwoording daarvan een bijdrage te 
leveren is de projectgroep in het leven geroepen. 
In het eindrapport van deze projectgroep is een visie 
op de functie van de politie in de huidige samenle-
ving uitgewerkt, met een concreet voorstel voor de 
organisatie in een organisatiemodel. Er wordt gedacht 
aan de vorming van een regionale politie, de surveil-
lance wordt meer gericht opgezet en centraal onder-
scheiden naar assistentie-aanvragen en projectmatig 
opgezet toezicht. Na het rapport is de projectgroep 
op dit moment bezig met de bestudering van het 
sterkteprobleem in engere zin. 

37 
Hoek, F. van der. Een uitzichtloze vertelling: een 
jaar Klachtenburo politie-optreden Amsterdam. 
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Ars Aequi, 27e jrg., september 1978, nr. 8, blz. 
459-471. 

In juni 1977 is het Klachtenburo Politie-optreden 
Amsterdam van start gegaan. Tweehonderdvijftig 
klachten zijn intussen door het buro verwerkt. Er 
blijken fundamentele bezwaren te bestaan tegen de 
klachtenprocedure in Amsterdam: onoverzichtelijk-
heid (bij wie de klacht in te dienen?), afhandeling 
van de klacht gebeurt op een voor de klager onzicht-
bare manier; structurele zaken zoals beleid blijven 
buiten schot; twijfel over de onpartijdigheid van de 
behandeling. De gehele procedure duurt voor de 
klager ontmoedigend lang en het grote probleem 
is de bewijsbaarheid van de klacht. Vaak terugke-
rende thema's in klachten zijn onder meer: gebruik 
van bevoegdheden waarvoor ze niet bedoeld zijn; 
de wettelijke regeling van de huiszoeking biedt de 
burger geen wezenlijke bescherming; slechte 
behandeling van burgers aan de balie die om informa-
tie vragen of aangifte komen doen. Het Klachten-
buro constateert dat er zowel in de parlementaire als 
gemeentepolitiek weinig interesse bestaat voor 
controle van politie-optreden in individuele gevallen. 
De schrijver acht na een jaar Klachtenburo de bewij- 
zen (in de vorm van sepotberichten) geleverd, dat het 
zinloos is om te klagen tegen politie-optreden. Een 
herbezinning op de functie en de zin van het Klach-
tenburo lijkt noodzakelijk. 

38 
Kuyvenhoven, A. Politie in verandering; een aanzet 
tot verdere discussie over legitimiteit H. 
Het tijdschrift voor de politie, 40e jrg., nr. 10, 
oktober 1978, blz. 489-499. 

Nadat de auteur heeft benadrukt dat in elke discussie 
regels in acht genomen moeten worden, waaraan door 
Wiarda, die over hetzelfde onderwerp heeft 
geschreven niet is voldaan, komt hij tot een bespre-
king van de verschillende aspecten van legitimiteit. 
Hij gaat onder andere nader in op de legitimiteit in 
verband met institutionalisering en op de algemene 
openbare bestuursproblemen. 
Voordat hij op deze legitimiteit ingaat geeft hij 
eerst nog een uiteenzetting van rol en rolconflict, 
waarmee hij aangeeft dat het hier om een ander 
begrip dan het begrip 'functie' gaat. Met een 
bespreking van het teamconcept uit het rapport 
'politie in verandering' introduceert hij de institu-
tionalisering. Tot slot vergelijkt hij het rapport 
'politie in verandering' met het equivalent 
'krijgsmacht in verandering', vooral gelet op de 
personele ontwikkelingen in de samenleving. Zijn 
conclusie bij deze vergelijking luidt dat bij opper-
vlakkige beschouwing de projectgroep van de politie 
het personeelsbeleid een warm hart lijkt toe te 
dragen, maar dat in vergelijking met de krijgsmacht 
de wegen scheiden bij de mijlpalen personeels- 
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formatie, spanning tussen organisatie en personeel en 
vooral 'welbevinden'. 
Met literatuuropgave. 

39 
Outrive, L.J.C. van. De integriteit van het 
politie-apparaat. 
Algemeen politieblad, 127e jrg., nr. 21., 14 oktober 
1978, blz. 496-502. 

Ter gelegenheid van de opening van het academisch 
jaar van de Nederlandse Politie Academie heeft de 
auteur een openbaar college gegeven, waarvan dit 
artikel de tekst weergeeft. De lezing vangt aan met 
een nadere analyse van het begrip corruptie. Vooral 
in Amerikaanse rapporten wordt deze term gebruikt, 
waar veeleer sprake is van het ruimere begrip 
non-integriteit. Dit laatste begrip is van meer dan 
juridische betekenis. Vervolgens wordt uiteengezet 
waarin de non-integriteit van de politie bestaat, en 
wordt gewezen op het verschil tussen de formeel-juri-
dische taakomschrijving van de politie en de eigen 
normen die de politie intern hanteert. Met een 
historisch overzicht laat de auteur zien hoe de 
politiefunctie in de loop der tijden is geëvolueerd. 
In het licht van deze taakverschuiving kan naar de 
mening van de auteur ook de bestuurlijke overheid 
voor de non-integriteit van de politie verantwoorde-
lijk worden gesteld. Hierbij bespreekt hij de positie 
van de wetgever, het Openbaar Ministerie en het 
publiek ten aanzien van dit probleem. Tot slot 
schetst hij het belang van de organisatie van de 
politie in dit opzicht. 

Psychiatrische zorg 

40 
Cooke, G. The behavioral treatment of the rapist. 
The prison journal, 58e jrg., nr. 1, lente/zomer 1978, 
blz. 47-52 (U.S.A.). 

Wanneer we spreken over de persoonlijkheid van de 
verkrachter, dan moeten we, volgens de schrijver, 
onderkennen, dat dit uitspraken zijn, gebaseerd op 
een weinig representatief en klein groepje, nl. slechts 
4% van het totaal aantal, en dat zij nauwelijks voor de 
groep als geheel kunnen gelden. Er bestaat slechts 
weinig literatuur over de behandeling van de 
verkrachter. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 
verkrachter lange tijd in de gevangenis zit,Therapeuten 
zijn dikwijls niet geïnteresseerd om iemand intensief 
te behandelen, die gedurende lange tijd gevangen zit 
zonder dat zijn vooruitgang in de therapie op de 
lengte van zijn gevangenschap van invloed is. De 
gedragstherapie gaat er van uit dat via experimenteel 
vastgestelde leerprincipes het verkeerd aangeleerde 
gedrag veranderd kan worden. De schrijver beschrijft 
vervolgens zes methodes die geschikt zijn voor de 
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behandeling van de verkrachter. Hij heeft ongeveer 
15 verkrachters met deze technieken behandeld. 
Hoewel de behaalde resultaten niet voor de gehele 
groep verkrachters kan gelden, gelooft de schrijver, 
gezien de gunstige resultaten die hij ook bij andere 
soorten patiënten behaald heeft met deze technieken, 
dat zij best effectief kunnen blijken te zijn voor de 
verkrachter. 

41 
Eisenberg, L. Psychiatrie in de geneeskunde. 
Tijdschrift voor psychiatrie, 20e jrg., nr. 9, 1978, 
blz. 481-498. 

De schrijver geeft in dit artikel een aantal voorbeelden 
waar de psychiatrie de medische zorg voor de patiënt 
kan verrijken. Hij spreekt in dit artikel zijn optimisme 
uit dat de geneeskunde in de toekomst meer gebruik 
zal gaan maken van datgene wat de psychiatrie, in 
zijn beste vorm, heeft geboden. Daarvoor zullen wèl 
structurele veranderingen in de organisatie van de 
medische zorg voor de patiënt noodzakelijk zijn: 
patiënt vóór procedure, preventieve gezondheidszorg 
vóór ziektebestrijding, eerste-lijns-completering vóór 
kliniekuitbreiding. Ook zal nodig zijn dat de psychia-
ters hun medische rol weer op zich nemen en 
psychiatrische principes onderwijzen aan degenen die 
medische zorg moeten verschaffen. 
Met literatuuropgave. 

42 
Keltner, A., N. Scharf, en R. Schell. The assessment 
and training of assertive skills with sexual offenders. 
Corrective and social psychiatry, 24e jrg., nr. 2, 1978, 
blz. 88-92. 

In het algemeen is in het verleden uit onderzoek 
gebleken, dat een training in zelfbewust optreden 
een oplossing biedt voor inadequaat gedrag als 
gevolg van stoornissen in de eigenwaarde. 
De auteurs stellen dat ook binnen de strafinrichtingen 
grote behoefte bestaat aan deze therapieën. Zij zijn 
van mening dat deze populatie een groot gebrek 
vertoont aan elementaire sociale vaardigheden en 
dat de traditionele therapie hier weinig verbetering 
heeft gebracht. Het bezwaar van andere experimenten 
met deze zelfbewustzijnstraining is volgens de auteur 
altijd geweest dat niet echt het effect is vastgesteld 
met een vóór- en nameting. In dit artikel beschrijven 
ze een experiment waarin een dergelijke meting wel 
plaats vindt. Zij passen de therapie toe op seksuele 
delinquenten. Uit het experiment kan volgens hen 
geconcludeerd worden, dat de delinquenten na hun 
therapie zowel in hun verbale als sociale gedrags-
patroon aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. 
Met literatuuropgave. 
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43 
Wexler, D.B. Treatment issues. 
The prison journal, 58e jrg., nr. 1, lente/zomer 1978, 
blz. 3-13 (U.S.A.). 

Dit artikel heeft tot onderwerp het recht van een 
patiënt/gevangene om een therapeutische behandeling 
te krijgen en het recht om deze te weigeren. De 
schrijver licht dit nader toe aan de hand van rechter-
lijke uitspraken. Met name het probleem of een 
gevangene wel zo vrij is in zijn keuze om wel of niet 
behandeld te worden, heeft de aandacht. De oplossing 
schijnt volgens de schrijver te liggen in de erkenning 
dat de druk om voor een bepaald iets te kiezen, zelfs 
als die druk voortkomt uit het verlangen gevangenis-
straf te vermijden of te verkorten, deze niet beschouwd 
moet worden als afgedwongen. Op andere - terreinen 
is deze erkenning al duidelijk. Plea-bargaining' wordt 
beschouwd als vrijwillig, hoewel het verlangen er 
achter zit om gevangenisstraf te vermijden of te 
verminderen. Redelijke eisen die aanvaard worden in 
ruil voor een voorwaardelijke vrijlating, moeten 
volgens de schrijver worden beschouwd als vrijwillig 
gedaan, hoewel wederom hun acceptatie door de 
voorwaardelijk in vrijheid gestelde in spé, is ingegeven 
door een verlangen gevangenisstraf te vermijden of te 
verminderen. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

44 
Clendenen, R.J., J.P. Cullen, en M.B. Goldberg. Gejat 
assistance to delinquents. 
Federal probation, 41e jrg., nr. 3, september 1977, 
blz. 8-15 (U.S.A.). 

Hoewel jeugdigen in Amerika bepaalde wettelijke 
bescherming, die niet geldt voor volwassenen, 
genieten, hebben zij te maken met verschillende 
ongunstige omstandigheden en handicaps in hun 
bevoegdheid hun belangen, zoals zij die zelf zien, te 
handhaven en te verdedigen. Door de Universiteit 
van Minnesota en gesteund door overheidsgelden is 
een rechtshulpprogramma opgezet voor jongeren 
die door de rechter uit huis zijn geplaatst. De auteur 
behandelt de ontwikkeling en de organisatie en 
resultaten van dit project en de problemen die zich 
daarbij voordeden. Na bespreking van de dikwijls 
bepaald vijandige reacties van andere instellingen 
op dit terrein, zegt de schrijver tot slot dat niet 
alleen de jongeren behoefte hebben aan rechtshulp, 
maar dat er middelen gevonden moeten worden om 
dit soort hulp ook uit te strekken tot andere achter-
gestelde groepen zonder het programma bloot te 
stellen aan de continue dreiging van mogelijke 
beëindiging wegens gebrek aan financiële middelen, 
zoals dit project reeds na een jaar ten deel viel door 
de intrekking van de overheidssteun. 
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45 
Doek, J.E. Polio: Ook een zaak voor justitie. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 33e jrg., 
nr. 10, oktober 1978, blz. 637-652 (N.). 

Eén van de opmerkelijkste kanten van de publieke 
aandacht voor de polio-epidemie vormt het bijna 
totale stilzwijgen over de wenselijkheid en/of de 
mogelijkheid van een dwingend, justitieel optreden. 
De auteur is van mening dat godsdienstvrijheid geen 
alibi kan zijn om zich te onttrekken aan een zo 
wezenlijke zorg voor het kind, nl. de tijdige inenting 
tegen de polio. Hij geeft aan dat zij dit in feite al lang 
niet meer is voor een aantal andere verplichtingen 
welke de overheid oplegt, ook al zijn deze in strijd 
met een godsdienstige overtuiging. 
Het kind heeft recht op vaccinatie en wanneer de 
ouders of voogd de toestemming weigeren, dient de 
overheid passende maatregelen te treffen om de 
vaccinatie wel te doen uitvoeren. De (justitiële) 
overheid kan niet langer afwachten hoe aan kwetsbare 
burgers — kinderen — onnodig en levenslang een 
fundamenteel recht wordt onthouden: gezonde 
lichamelijke ontplooiing. De auteur pleit voor 
invoering van een absolute vaccinatieplicht, maar 
wellicht zijn maatregelen van kinderbescherming een 
mogelijkheid op korte termijn. Er wordt ingegaan op 
bezwaren tegen de vaccinatieplicht en op mogelijke 
verklaringen voor het uitblijven van acties van de 
zijde van de justitiële kinderbescherming. Tot slot 
zegt de auteur dat men moet proberen vrijwillige 
medewerking te verkrijgen. Wanneer nu blijkt dat dit 
onvoldoende effect heeft, zullen ook andere 
— juridische — middelen aangewend en/of beproefd 
moeten worden. 
Met literatuuropgave. 

46 
Gelles, R.J. Violence toward children in the United 
States. 
American journal of orthopsychiatry, 48e jrg., nr. 4, 
oktober 1978, blz. 580-592. 

In dit artikel worden de resultaten van een represen-
tatieve steekproef, bestaande uit 2143 Amerikaanse 
gezinnen, beschreven. Het onderzoek was opgezet om 
het voorkomen, de manier waarop en de patronen van 
gewelddadig optreden van ouders tegenover kinderen 
na te gaan. Geweld, dus iets wat verder gaat dan 
lichamelijke straf, blijkt op grote schaal voor te 
komen in de ouder-kind relatie. De methode van het 
onderzoek wordt beschreven, welk soort kinderen het 
meest slachtoffer is, kindermishandeling, de resultaten 
en tot slot enige conclusies uit de statistische uit-
komsten. De schrijver geeft aan hoe moeilijk het is 
in de VS objectieve gegevens omtrent kindermishan-
deling boven tafel te krijgen en welke implicaties dit 
heeft voor het ontwerpen van een geschikte methode 
van onderzoek. De kans bestaat dat de uitkomsten 
van de interviews zijn vertekend doordat het slaan 
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van kinderen algemeen als acceptabel wordt 
beschouwd. 
Met literatuuropgave. 

47 
Newberger, E.H., and R. Bourne. The medicalization 
and legalization of child abuse. 
American journal of orthopsychiatry, 48e jrg., nr. 4, 
oktober 1978, blz. 593-607. 

Bepaalde symptomen van gezinsproblemen en 
verwondingen van kinderen worden gezien als 
medisch en juridisch probleem — ze worden gevat 
onder de noemer 'kindermishandeling'. De auteurs 
beschrijven welke disciplines zich hiermee bezig 
houden, in welk kader behandeling plaatsvindt, en 
welke invloed de behandelingsstrategie heeft op 
interventie. Wanneer kindermishandeling een zaak is 
zowel van de arts, als van de rechter, bestaat er kans 
op tegenstrijdige opvattingen; deze mogelijkheid 
wordt in dit artikel besproken. Ook de gevolgen van 
kindermishandeling voor degenen die mishandeling 
plegen, evenals de gevolgen voor de samenleving 
worden belicht. Het artikel besluit met een aantal 
adviezen om kindermishandeling te behandelen en, 
zo mogelijk, te voorkomen. 
Met literatuuropgave. 

48 
Pelton, L.H. Child abuse and neglect: the myth of 
classlessness. 
American journal of orthopsychiatry, 48e jrg., nr. 4, 
oktober 1978, blz. 608-617. 

Hoewel in toenemende mate door de media het 
verhaal verspreid wordt dat vraagstukken van kinder-
mishandeling en verwaarlozing in alle lagen van de 
samenleving voorkomen en er wordt gesuggereerd 
dat er geen enkel verband bestaat tussen de 
frequentie, de ernst van mishandeling en verwaar-
lozing, en de sociaal-economische klasse, wil dit 
artikel aantonen dat dit verhaal niet op feiten berust 
en de aandacht van de aard van de problemen 
afleidt. De schrijver verricht zijn onderzoek op drie 
punten: 1) Het verband tussen mishandeling en 
verwaarlozing en sociale klasse. 2) De reden waarom 
de mythe van het niet bestaan van dit verband wordt 
gehandhaafd. 3) De negatieve invloeden van deze 
mythe op ons vermogen om de problemen te 
begrijpen en te hanteren. De schrijver concludeert 
dat kinderverwaarlozing en -mishandeling nauw 
verband houdt met armoede. 
Met literatuuropgave. 

49 
Takanishi, R. Childhood as a social issue: Historical 
roots of con temporary child advocacy movements. 
The journal of social issues, 34e jrg., nr. 2, 1978, 
blz. 8-28 (U.S.A.). 
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Volgens de chrijfster is het kind nauwelijks een eeuw 
het voorwerp van maatschappelijke beschouwingen. 
De ontwikkeling van de rechten van het kind ging 
enerzijds gepaard aan veranderende opvattingen over 
het kind, anderzijds aan sociaal-economische 
veranderingen. Tot in de 15e eeuw werden kinderen 
als volwassenen behandeld met overeenkomstige 
rechten en verantwoordelijkheden. In het begin van 
de 16e eeuw ontstond in Europa de idee van het 
'onschuldige' kind. Onder invloed van de Jesuiéten en 
de Renaissance begon men het kind te zien als een 
bijzonder wezen, van een andere aard, waarom het 
diende te worden afgezonderd en beschermd. Hoewel 
tegen de 18e eeuw deze opvatting gemeengoed was 
geworden in de hogere en middenklassen, bleven de 
kinderen van de lagere klassen tot het einde van de 19e 
eeuw deel uit maken van de wereld van de volwassenen. 
De periode van 1873 tot 1914 wordt door de 
schrijver betiteld als het 'tijdperk van de redding van 
het kind', en hier liggen volgens hem de grondslagen 
van de huidige aandacht voor de rechten van het 
kind. Een beschouwing van deze historische ontwik-
keling kan ons aansporen om ter bevordering van die 
rechten, onze wetenschappelijke en maatschappe-
lijke activiteiten te integreren. Aan het artikel is een 
overzicht toegevoegd van gebeurtenissen die 
betrekking hadden op bewegingen voor kinderrechten 
gedurende de periode van 1873 tot 1976. 
Met literatuuropgave. 

50 
Wodarski, J.S. The rediction of anti-social behaviour: 
An application of regression analysis. 
Corrective and social psychiatry, 24e jrg., nr. 2, 1978, 
blz. 102-110. 

Naar de mening van de auteur, wordt er ten onrechte 
in veel therapeutische diensten vanuit gegaan, dat 
crimineel, afwijkend en antisociaal gedrag voorspeld 
kan worden. Hij beschrijft in zijn artikel een facet 
van het onderzoek dat als algemeen doel had het 
effect van een behandelingsprogramma van kinderen 
met antisociaal gedrag te evalueren. Hij gaat hierbij 
met name in op het vermogen van betrokkenen, zo-
als ouderen, groepsleiders e.d. om antisociaal gedrag 
te voorspellen. De omstandigheden waaronder de 
kinderen worden geobserveerd doen zich voor tijdens 
een zomerkamp. Uitgebreid wordt door de onder-
zoekers de methode van de niet-participerende 
observatie toegelicht. In een lijst worden de gedrags-
patronen uit de observatie omschreven. De resultaten 
geven aan, dat individuen die in een bepaalde situatie 
een bepaalde tijd meedraaien meer kunnen voorspel-
len dan een buitenstaander die diverse variabelen op 
ruimere schaal met elkaar vergelijkt. 
Met literatuuropgave. 
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