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Het reclasseringsveld is een uitgebreid werkterrein waarin tal van aspecten op zichzelf voldoende interessant zouden zijn om er een heel
nummer van Justitiële verkenningen aan te
wijden. In dit themanummer over de reclassering evenwel is voor een andere opzet gekozen.
Het bevat een aantal, op het eerste gezicht los
van elkaar staande bijdragen, die echter bij
nadere beschouwing toch wel iets gemeenschappelijks hebben.
Dat is met name de gedachte van de zgn.
differential treatment, die uit het eerste
artikel naar voren komt. In deze
opvatting zou, meer dan thans het geval is,
aandacht moeten worden besteed aan de
afstemming op elkaar van de hulpvraag zoals
die door de cliënt wordt geformuleerd en de
wijze waarop de hulpverlener daarop antwoordt.
Een accentverschuiving naar de cliënt derhalve
die een meer individueel gericht hulpverleningsproces mogelijk moet maken. In Amerika zijn
een aantal programma's waarin deze gedachte
is geconcretiseerd op dit moment voorwerp
van (evaluatie-)onderzoek. Ook in diverse
WODC-onderzoeken is aan de differentiatiegedachte in ruimer verband al eerder aandacht
besteed (zie de rapporten 'Effectiviteit van
sancties' (1975), 'Regiem en recidive' (1978)
en 'Behandeling van heroineverslaafden' (1978).
Een meer cliënt-gerichte oriëntatie impliceert
vanzelfsprekend dat diens behoefte centraal
staat bij de hulpverlening. Uit een aantal van
de in dit nummer opgenomen artikelen valt af
te leiden dat dit uitgangspunt zou kunnen leiden
tot meer praktisch gerichte hulpverlening en
begeleiding van de kant van de reclassering.
Volgens P.A.M. Eijkelhof-van der Lans bijv.
blijkt dat vooral de materiële hulp die een
gedetineerde ontvangt wordt geapprecieerd,
een uitkomst die in andere onderzoekingen
wordt bevestigd. Deze benadering, in de V.S.
advocacy genoemd, zou intussen wel enige
aanpassing vergen van de kant van de

reclassering. Daar staat namelijk de psychotherapeutische benadering op dit ogenblik
centraal en wordt, zoals uit het tijdsbestedingsonderzoek* van het WODC blijkt, slechts zeer
geringe aandacht besteed aan de meer praktische
aspecten van het werk.

* Onlangs werd het verslag van dit onderzoek
gepubliceerd. Zie hiervoor de noot op blz. 72.

Hulpverleningsmethoden: een evaluatie
door drs. G.J. Thomassen*
Inleiding
Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum voert op het ogenblik in samenwerking met de Verenigingen van Reclasseringsinstellingen een aantal onderzoeken uit op het
reclasseringsterrein. Deze onderzoeken behelzen
ondermeer een inventarisatie van de tijdsbesteding van de reclasseringsmedewerkers, hun
meningen en houdingen ten aanzien van hun
werkgebied en de mogelijke knelpunten die
zij daarbij ondervinden. Daarnaast wordt ook
aandacht besteed aan de gehanteerde hulpverlenings- en behandelingsmethodieken. In
verband met dit laatste aspect leek het zinvol
een literatuurstudie te verrichten ten einde
inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van
hulpverlenings- en behandelingsmethodieken
op het gebied van de reclassering. In dit
artikel wordt verslag gedaan van de voornaamste
bevindingen uit deze op het WODC verrichte
studie. De studie is beperkt gebleven tot de
Angelsaksische literatuur, vanwege het feit
dat in dit taalgebied een langdurige traditie
bestaat met betrekking tot het zoeken naar
nieuwe wegen bij de hulpverlening en de
evaluatie van dergelijke programma's.
In deze literatuur komt men voornamelijk
verhandelingen tegen met betrekking tot de
effectiviteit van `treatmene**, waarmee
behalve 'behandeling' ook 'hulpverlening' in
* Bij het schrijven van dit artikel werd dankbaar
gebruik gemaakt van de waardevolle adviezen van
drs. O.R. de Lange, drs. J.L.P. Spickenheuer en
drs. L.C.M. Tigges, medewerkers van het WODC.
De auteur was gedurende een half jaar als literatuuronderzoeker werkzaam op het WODC en is nu als
beleidsmedewerker verbonden aan het Ministerie
van Onderwijs.
** Wij zullen deze term meestal weergeven met het
woord 'behandeling'. Er kan echter soms ook hulpverlening in ruimere zin mee bedoeld worden. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij `treatment programs'
waarbij behandeling en (concrete) hulpverlening
beide deel uitmaken van een programma.
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ruimere zin bedoeld kan worden. De meeste
studies hebben echter betrekking op wat wij
in ons land 'behandeling' plegen te noemen.
De relevantie van deze materie schijnt op het
eerste gezicht voor de reclassering in de
Nederlandse situatie niet erg groot te zijn.
Enkele concepten die ten grondslag liggen
aan 'behandeling' lijken echter ook voor wat
wij eerder met het ruimere begrip 'hulpverlening' zouden willen aangeven van belang.
In dit artikel komt vooral het begrip
`differential treatment' aan de orde (blz. 16).
Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan de
tendens om de cliënten zoveel mogelijk
extramuraal te behandelen. Aan de meer
concrete hulpverlening kon helaas maar
weinig aandacht worden besteed ten gevolge
van het feit dat hier slechts een zeer beperkte
hoeveelheid literatuur over kon worden
gevonden.
In hoofdstuk I wordt een schets gegeven van
een aantal historische ontwikkelingen ten aanzien van de behandelingsfilosofieën en het
evaluatie-onderzoek naar de daaruit voortvloeiende programma's. In hoofdstuk 2 komen
twee actuele hulpverleningsmodellen aan de
orde. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 enkele
afzonderlijke programma's en een aantal onderzoeksresultaten besproken. Tenslotte gaan we
in hoofdstuk 4 enkele implicaties na die de in
dit artikel besproken onderzoeksresultaten met
betrekking tot `differential treatment' zouden
kunnen hebben voor de Nederlandse situatie.

1. Ontwikkelingen

Inleiding
Voor enig inzicht in de achtergronden van de
huidige ontwikkelingen op het gebied van de
(Amerikaanse) strafrechtstoepassing kan een
korte inventarisatie van de voorafgaande
periode verhelderend werken. Hoewel er vanzelfsprekend altijd een zekere overlapping
bestaat, kunnen we toch enkele fasen aangeven.
In de ontwikkeling in het denken* over
hulpverlening en behandeling en in het onderzoek naar de effectiviteit van de hieruit voortgekomen programma's kunnen ruwweg een
drietal fasen worden onderscheiden.
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Eerst was er een periode waarin men hooggespannen verwachtingen koesterde ten aanzien
van de effectiviteit van behandelingsprogramma's
(de fase van de 'promise of treatment'). Deze
fase werd gevolgd door een periode waarin men
wat sceptischer werd ten aanzien van deze
effectiviteit en men er meer en meer toe overging deze effectiviteit te onderzoeken door
middel van evaluatiestudies (de fase van de
`treatment program evaluation').
Tenslotte brak er een periode aan waarin men
— mede op basis van het onderzoek — een aantal niewe wegen insloeg.
Vanzelfsprekend is er aan de eerste fase ook het
een en ander voorafgegaan. We willen daar hier
echter niet te lang bij stil staan en volstaan met
een korte schets.
Nadat vanaf de twintiger jaren van deze eeuw
(voornamelijk) sociologen zich bezig hadden
gehouden met de zogenaamde `delinquency
areas' (Shaw and Chicago Area Project, stond
in de dertiger en veertiger jaren vooral de
gevangenisgemeenschap als sociale organisatie
sterk in de belangstelling (Kassebaum, Ward
en Wilher, 1971). Pas in de vijftiger jaren
ontstond een intensieve en extensieve
toename van (individu gerichte) behandelingsprogramma's.
We zullen nu deze periode, welke wij hierboven
al aanduidden met de term 'promise of
treatment', eerst bespreken. Daarna komen de
twee volgende fasen aan de orde.
Fase I: The promise of treatment
De eerste fase, de periode van de promise of
treatment' (Kassebaum, Ward en Wilner, 1971)
omvat en wordt bepaald door een aantal
elementen die ook nu nog hun invloed doen
gelden:
1) Omstreeks het midden van de jaren '50
begon het grote publiek zich zorgen te maken

* Een aantal achterliggende filosofieën en daarmee
verbonden strategieën worden in dit verband door
Coates (1974) genoemd, te weten: (1) punishment,
2) incapacitation (door 'opbergen'), (3) rehabilitatie,
(4) reïntegratie en (5) adcocacy (opvang door samenleving). Het was vooral het rehabilitatie-ideaal dat
bepalend is geweest voor de vorm en de inhoud van
behandelingsprogramma's.
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over de stijgende criminaliteitscijfers en met
name over de omvang van jeugddelinquentie.
De druk die door politici, de pers en het grote
publiek werd uitgeoefend op het justitiële
apparaat en op gevangeniswezen en probation
en parole instanties voor voorwaardelijke
veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling) in het bijzonder, om behalve het
opsluiten van delinquenten (de gevangenissen
waren overvol) ook 'iets te doen' met betrekking
tot de rehabilitatie van delinquenten vóór hun
terugkeer in de maatschappij, had tot gevolg
dat `correctional treatment programs' sterk
in de belangstelling kwamen. Tevens vond een
uitbreiding plaats van gevangenispersoneel, om
een meer intensieve recrutering mogelijk te
maken van sociaal werkers, psychiaters, psychologen en andere deskundigen uit de gedragswetenschappelijke hoek.
2) De reden voor de nadruk op een psychologische en individuele benadering ligt o.a. in de
sterke invloed die de psychologische theorie
toen al had in andere sectoren van de
Amerikaanse samenleving: commercie, reclame,
bedrijfsleven en leger. De ervaring die men daar
met aan de psychologische theorie ontleende
methoden (bijv. psycho-analyse) en technieken
had opgedaan (o.a. met psychologische testen
tijdens de tweede wereldoorlog en daarna met
resocialisatie van oorlogsveteranen), bleek van
grote invloed te zijn op de vormgeving van vele
`treatment programs' die in deze periode binnen
het strafrechtelijke systeem werden geïnitieerd.
3) Het 'rehabilitatie ideaal'is het produkt van
humanitaire, religieuze en praktische welzijnsoverwegingen. De acceptatie van dit ideaal
als het officiële ethos van het strafrechtelijke
systeem is enerzijds het gevolg van de wens om
van de wetsovertreder weer een nuttig lid van
de maatschappij te maken en van de overtuiging
dat opsluiten alleen niet voldoende is; anderzijds een gevolg van het verwerpen of negeren
van andere functies van het strafrechtelijke
systeem: afschrikking, vergelding, straf. De
vooronderstelling waar rehabilitatie van uitgaat
is dat misdaad voornamelijk een probleem van
individuele pathologie is. Anders gezegd: er is
iets mis met de delinquent, hij is ziek of hij
ontbeert iets (bijv. bepaalde sociale vaardigheden) hetgeen hem verhindert om evenals

niet-delinquenten in de maatschappij te
functioneren zonder met het strafrechtelijk
apparaat in aanraking te komen.
Als we dit `ziekte' of 'gebrek' model als de
eerste component beschouwen dan is de
andere, complementaire poot waar het rehabilitatie-ideaal op rust het `behandelingsmoder.
Immers, als aangenomen wordt dat de delinqueru
ziek is — en een ziekte kan in principe genezen
worden — dient men slechts een diagnose te
stellen en hem vervolgens te onderwerpen aan
de voor zijn aandoening meest geëigende
behandeling.
De invloed van het rehabilitatie-ideaal op de
theorievorming t.a.v. behandelingsprogramma's
is hier wat gechargeerd voorgesteld. Toch moet
men bedenken dat bij het ontbreken van een
algemeen theoretisch kader de causale reeks:
ziekte — behandeling — genezing, in de meeste
gevallen het enige theoretische vertrekpunt
vormt. Pas de laatste tien jaar wordt inhoude9 lijke kritiek geleverd op dit medische model,
het wezen van het rehabilitatie-ideaal. Deze
kritiek richt zich met name op de niet nader
onderzochte vooronderstellingen waarvan het
geïndividualiseerde behandelingsmodel zich
bedient (Orland 1973).
Desondanks kunnen we vaststellen dat vrijwel
alles, iedere maatregel die t.a.v. wetsovertreders
getroffen wordt, 'behandeling' genoemd wordt.
Daarbij speelt ook een rol, dat het van de
beleidskant gezien beter van pas komt te
spreken van 'behandeling' in plaats van straf,
ten eerste om het grote publiek gerust te
stellen (er wordt iets aan criminaliteit gedaan,
delinquenten worden 'behandeld') en ten
tweede om het de behandelden zelf niet al te
zeer tegen te maken. Straf is een onplezierige
ervaring, terwijl behandeling, in zichzelf niet
plezierig, ontsnapt aan de beslist onplezierige
klank die straf nu eenmaal heeft, d.w.z. bij
anderen dan de dader. Bovendien wordt
effectiviteit gesuggereerd; behandeling resulteert
bijna per definitie in de verbetering van een
toestand. Zo krijgt behandeling de naam
humaner en effectiever te zijn (Robinson and
Smith 1971).
Vaak ook wordt eenvoudig datgene wat gedragsverbetering van de delinquent kan beïnvloeden
behandeling genoemd. Zo kan behandeling
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betrekking hebben op methoden die duidelijk
in de behandelingssfeer van het medische
model liggen (toedienen van medicijnen,
psychochirurgie, psychotherapie e.d.), maar ook
op een bepaalde hulpverleningsstrategie zoals
intensieve reclasseringscontacten waarbij het
groter aantal contacten tussen cliënt en
reclasseringsmaatschappelijk werkers* het
enige verschil is vergeleken met een traditionele
reclasseringsbegeleiding. In veel projecten en
programma's wordt behandeling aangeduid als
een pakket van maatregelen en voorzieningen
waarmee ex-delinquenten benaderd worden;
bijv. een huisvestingsplan gecombineerd met
methoden van sociaal werk (counseling,
consultatie) en hulp bij het vinden van werk.
Zoals ge zeg-d-werd de `period of the promise
of treatment' gekenmerkt door een intensieve
en extensieve toename van behandelingsprogramma's. Talloze projecten, experimenten en
programma's werden gestart en ontwikkeld in
allerlei 'settings' (gevangenissen, half-way
houses, extramuraal) t.a.v. vele soorten
(ex-)delinquenten. In het kader van deze
projecten werd gebruik gemaakt van een heel
scala van psycho-sociale methoden en
technieken die gericht zijn op gedragsverbetering.
In dit artikel is het niet mogelijk een opsomming
te geven van al deze programma's, noch om een
indruk te geven van de variëteit van de afzonderlijke behandelingsmethoden (de vraag is ook
of dit verhelderend zou werken). Wel stellen
we vast dat er enerzijds sprake is van een
uitgebreid en rijk jargon (een soort 'behandelingstaal') en dat er anderzijds weinig overeenstemming bestaat t.a.v. de omschrijving en
definiëring van deze methoden.
De ongebreidelde activiteiten die in deze
periode ontplooid werden bleken op de lange
duur weinig of geen effect te sorteren. Het
asystematische karakter van behandelingsmethodieken, gekoppeld aan een gebrekkige
evaluatie en rapportage van de behandelingsresultaten, droeg weinig bij tot het verkrijgen
van consistente informatie omtrent de effectiviteit van behandelingsmethoden. Gezien het
uitblijven van spectaculaire resultaten en
* In dit artikel worden zowel probation- als paroleofficers aangeduid als reelasseringsmaatschappelijkwerkers.

gelet op de hoge kosten die de behandelingsactiviteiten met zich meebrachten, is het niet
onbegrijpelijk dat van overheidswege bewijzen
geëist werden voor de effectiviteit van behandelingsprogramma's. De eerste pogingen die
ondernomen worden om aan het geheel van
programma's, projecten en experimenten algemene uitspraken te ontlenen, betekenden de
overgang naar een nieuwe fase: de periode van
het evalueren van behandelingsprogramma's.
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Fase II: Treatment program evaluation
De periode van Ireatment program evaluation'
(Kasebaum, Ward and Wilner) is een logisch
vervolg op fase I.
De hooggespannen verwachtingen t.a.v. de
effectiviteit van `treatmene konden geen rechtvaardiging vinden in de ontwikkeling van de
criminaliteitscijfers. De met veel vertrouwen
tegemoet geziene en beoogde daling van
criminaliteits- en recidivecijfers bleef uit, de
gezochte tovermiddelen werden niet gevonden,
en veelbelovende behandelingsprogramma's
bleken geen of weinig (in ieder geval geen
blijvend) effect te hebben.
Het uitblijven van sprekende resultaten van
behandelingsprogramma's, gevoegd bij de
kosten die ermee gemoeid zijn, brachten
subsidiërende instanties ertoe rapportage en
evaluatie te eisen van de effectiviteit daarvan
als ook maatstaven te formuleren waaraan
dergelijk evaluatie-onderzoek zou moeten
voldoen.
De noodzaak voor deze standaardisatie van
evaluatie-onderzoek werd aangegeven door een
aantal wetenschapsmensen die een algemeen
overzicht trachtten te geven van projecten en
programma's die gestart waren in de periode
van de `promise of treatment'. Bailey (1966),
Martinson (1970), Hood and Sparks (1970),
Robinson and Smith (1971), Lipton, Martinson
and Wilks e.a. verzorgden overzichten van vele
honderden projecten, programma's en de
daarin toegepaste behandelingsmethoden.
Lipton, Martinson and Wilks bijv. bespraken
231 studies gepubliceerd tussen 1945 en 1967
en noemen ook nog eens de 760 studies die niet
voor nadere beschouwing in aanmerking kwamen
(althans niet voldeden aan hun selectie-criteria).

Problemen inzake evaluatie-onderzoek
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De moeilijkheden die zich volgens deze
schrijvers voordoen bij evaluatie-onderzoek
omschrijven zij als volgt: de grote verscheidenheid van onderzoek qua opzet, statistische
verwerking (interpretatie van onderzoeksgegevens), methodologische verantwoording en
rapportage, de vage omschrijving van de
feitelijke inhoud van behandelingsprogramma's
en de toegepaste behandelingsmethoden, maken
het doen van algemene uitspraken problematisch. Daarbij komt nog dat het effect van
behandelingsmethoden in zijn geheel gemeten
wordt (meestal in termen van recidive;
nieuwe veroordelingen, arrestaties, contacten
met de politie enz.) zodat de invloed van
afzonderlijke methoden en externe factoren
moeilijker vast te stellen is, gezien de pakketvorm waarin behandelingsmethoden worden
aangeboden.
In het licht van de hoopvolle verwachtingen
omtrent de effectiviteit van behandelingsprogramma's zijn de algemene conclusies
van deze 'evaluaties van evaluaties' nogal
somber. Volgens Bailey is er weinig bewijs voor
de effectiviteit, de consistentie en de betrouwbaarheid van behandelingsprogramma's.
Logan, die zich voornamelijk bezig hield met
de methodologische verantwoording van
evaluatiestudies naar behandelingsprogramma's,
concludeerde dat de door hem onderzochte
evaluatiestudies nauwelijks aan de daaraan te
stellen eisen hebben voldaan. Martinson stelt
tenslotte dat de meeste pogingen tot rehabilitatie geen gunstig effect hebben gehad op de
recidive*.
Samengevat betekenen deze conclusies niet
zozeer dat geen van de onderzochte programma's succes zou hebben, maar eerder dat men
niet weet welke elementen uit de programma's
verantwoordelijk zijn voor het slagen.
Over de belangrijkste redenen voor het uitblijven van duidelijk te traceren effecten van
behandelingsprogramma's bestaat een redelijke
mate van consensus.
1) De kwaliteit van het onderzoek zelf is tot
dusverre niet van dien aard dat op grond van
onderzoeksresultaten harde uitspraken gedaan
kunnen worden.
2) Behandeling en hulpverlening en het onder-

zoek naar de effectiviteit daarvan heeft te
weinig binding met de theorie. Het onderzoek
beweegt zich binnen een gebrekkig theoretisch
kader. Een understatement volgens sommigen;
er is helemaal geen theorie, of nog erger, de
theorie is verkeerd, (zie de kritiek op hét
rehabilitatie-ideaal en het `treatment model').
3) De 'misdaad- en strafsfeer' of juist de straf- en
behandelingssfeer waarbinnen behandeling en
hulpverlening plaatsvindt, verhindert effectieve
toepassing daarvan.
4) Misschien zijn de toegepaste behandelingsmethoden zelf niet erg effectief. Men weet
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* Omwille van de duidelijkheid moet hier aangetekend
worden dat deze `evaluation survey's' van Bailey,
Logan, Martinson e.a. niet uit de lucht zijn komen
vallen. Zij vormen meer het voorlopige hoogtepunt
van een nog steeds voortdurende `evaluation research
beweging'.
Al in 1957 werd in California van overheidswege een
eerste poging gedaan bestaande onderzoeksactiviteiten
te systematiseren (Adams, 1975). In de 60-er jaren
werden ook in andere staten onderzoekseenheden
gecreëerd die tot taak hadden om wat betreft
verantwoording en evaluatie het lopend onderzoek
onder overheidsbeheer te brengen. Tegenwoordig
worden L.E.A.A.-gelden (Law Enforcement
Assistcnce Administration, 1968, opgericht in het
kader van de The Omnibus Crime Control and Safe
Streets Act) door S.P.A.'s (State Planning Agencies)
verdeeld over plaatselijke projecten. De Crime Control
Act van 1973 omvat richtlijnen betreffende de
verdeling van subsidies, begeleiding en evaluatie van
projecten, resultaatmetingen enz.
Deze wettelijke regelingen hebben tot doel het onderzoek wat betreft criteria voor subsidiëring, kostenbaten analyses en resultaatmetingen aan uniforme
regels te onderwerpen, opdat op langere termijn
algemeen geldende uitspraken gedaan kunnen
worden t.a.v. de effectiviteit van lopende projecten
en opdat continuiteit van onderzoek en een meer
efficiënte uitwisseling van informatie verwezenlijkt
wordt juist deze drie eenheden — algemene uitspraken,
continuiteit, informatiestroom — worden in de
literatuur aangeduid als de grote knelpunten in
evaluatie onderzoek). Een goed voorbeeld van deze
procedureregels geven de zgn. `Exemplary
Projects' en het `National Evaluation Program',
beiden programma's van het National Institute of
Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ),
het onderzoekcentrum van de L.E.A.A. Ook het zgn.
Task Force Report 'The challenge of crime in a free
society' (1967) is van invloed geweest op veranderingen
in het Amerikaanse strafrechtelijk systeem. Dit rapport
omvat o.a. (het deel `Corrections') uitgebreide
inventarisaties, prognoses en aanbevelingen m.b.t.
gevangeniswezen en reclassering.
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tenslotte erg weinig over de werking van psychosociale methoden en men weet weinig meer
over de invloed van externe criminogene
factoren.
5) Programma's worden nogal eens bijgesteld
tijdens hun verloop.
De vraag is of de resultaten van evaluatie-onderzoek en de conclusies die men kan trekken uit
de survey's van Bailey, Martinson enz. ook
gevolgen hebben gehad voor de inhoud van
behandelingsprogramma's.
Voorop staat dat het systeem van strafrechtstoepassing een omvangrijk en log apparaat is.
Veranderingen in strategie vinden slechts
plaats op langere termijn en verschuivingen zijn
vaak niet meer dan nuanceverschillen. De indruk
bestaat dat veranderingen op nationaal niveau
niet geaccepteerd worden omdat effectiviteitsonderzoek de bruikbaarheid van een project
onomstotelijk heeft aangetoond, maar eerder
omdat een nieuwe strategie als modeverschijnsel
een zeker gewoonterecht heeft gekregen. Toch
zijn er enkele essentiële ontwikkelingen te
noemen die wijzen op een veranderend denken
over behandeling en begeleiding van en hulpverlening aan (ex-)delinquenten. Hierna zullen
we in het kort een drietal nieuwe ontwikkelingen beschrijven.
Fase III: Nieuwe ontwikkelingen

1)Community-based treatment
Als eerste ontwikkeling kan het communitybased treatment concept genoemd worden.
Hierbij vindt een verschuiving plaats van
behandeling in de gevangenis en begeleiding
in de vrije samenleving als alternatief.

2)Differential treatment
De tweede ontwikkeling heeft te maken met een
herinterpretatie van onderzoeksresultaten en een
heroriëntatie op de samenstelling van behandelingsprogramma's.
Als evaluatie-onderzoek iets heeft opgeleverd
dan is dat wel de zekerheid dat er geen afzonderlijke behandelingsmethode of interventietechniek bestaat die recidivisme vermindert bij
alle delinquenten. Het zoeken naar één algemene
methode is ingeruild voor het `differential
treatment' concept.

3)Advocacy
Een derde, zij het minder uitgesproken trend
komt voort uit de teleurstelling over de
resultaten van behandelingsmaatregelen. In dit
concept vindt er een verschuiving plaats van
behandeling naar meer concrete hulpverlening
en begeleiding vanuit en in de maatschappij.
Deze strategie die ook wel `advocacy' genoemd
wordt (Coates 1974) legt minder nadruk op de
noodzaak dat de delinquent moet veranderen.
In plaats daarvan moet de samenleving zich meer
instellen op opvang van de ex-delinquent. Het
sleutelwoord is hier `community resources'.
Verwijzing naar bevoegde instanties is niet
voldoende. De samenleving zelf (georganiseerd
in vrijwilligers en actie-groepen) moet, indien
hulpverlenende instanties niet beschikbaar
zijn, deze instellingen creeëren en afdwingen.
(Zie in verband met dit onderwerp Justitiële
Verkenningen 1977, nr. 1).
In het volgende hoofdstuk zullen we de eerste
15 twee ontwikkelingen bespreken, omdat alleen
die in voldoende mate zijn geëvalueerd. Bovendien werd er, zoals in de inleiding reeds werd
opgemerkt, over het advocacy-concept slechts
weinig literatuur gevonden.
2. Twee actuele hulpverleningsmodellen
In dit hoofdstuk zullen we nader ingaan op
'community-based: en `differential treatment',
waarbij vooral het laatst genoemde geaccentueerd zal worden. In een derde hoofdstuk worden
enkele voorbeelden gegeven van onderzoek
waarin deze modellen nader zijn uitgewerkt.

Community-based treatment
De term `community-based' is niet zomaar het
Amerikaanse equivalent van 'extra-muraal' .
Evenals de `advocacy' strategie betekent
community-based treatment een teruggrijpen
op het 'Chicago Area Project' dat al vanaf het
einde van de twintiger jaren in werking is.
Shaw en McKay (1929) hielden zich in Chicago
bezig met de zgn. `delinquency-areas'. Hun
experimenten hadden tot doel de bewoners
sloppenwijken te betrekken bij de preventie
van delinquentie. De ontwikkeling van
psychologische methoden en technieken had
tot gevolg dat de belangstelling voor
programma's als het Chicago Area Project
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vervaagde ten gunste van een individuele
benadering. Het Chicago Area Project, dat
overigens nog steeds loopt (Sorrentino, 1977),
beleeft momenteel een nieuwe opleving; de
algemene uitgangspunten blijken nog steeds
actueel te zijn.
De huidige nadruk op community-based treatment als alternatief is het gevolg van de
groeiende overtuiging dat gevangenisstraf de
delinquent niet 'beter' maakt, maar zijn kansen
op een definitieve terugkeer in de maatschappij
juist vermindert. Een verblijf in de gevangenis
houdt het gevaar in van stigmatisering en
'besmetting door een delinquente subcultuur',
terwijl ook de terugkeer naar de vrije samenleving grote problemen met zich mee brengt.
In het geval van community-based treatment
blijft de delinquent in zijn eigen omgeving;
daar kan aan zijn problemen gewerkt worden,
behoudt hij zijn banden met bijv. school en
werk, en kan hij gemakkelijker gebruik maken
van hulpverlenende instellingen.
De projecten en programma's, die sinds het
begin van de zestiger jaren zijn gestart, tonen
aan dat community-based programs in ieder
geval even effectief zijn als gevangenisprogramma's in termen van recidive. Bovendien
zijn deze programma's een stuk goedkoper
dan behandeling in de gevangenis: het laatste
is tien maal zo duur als het eerste (zie het
Task Force Report: `Corrections', 1967).

Differential treatment
De periode van de `promise of treatment' was
een zoeken naar een methode die, indien toegepast op (liefst alle) delinquenten, uiteindelijk
recidive zou doen verminderen. De taak die
onderzoekers en de ontwerpers van behandelingsprogramma's zich stelden was het vinden
van die ene algemene methode. Niet voor niets
noemt Martinson zijn artikel in 'The Public
Interest' (1974): 'What Works'. Men ging
voorbij aan de vraag waarom de ene methode
(achteraf gezien) wel succes opleverde bij
sommige typen delinquenten en er een nuleffect of zelfs een nadelig effect gesorteerd
werd wanneer dezelfde methode werd toegepast
op een ander type delinquent. Glaser stelt
daarom dat het voor research-doeleinden even
belangrijk is te weten waarom iets werkt, als het
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is te onderzoeken waarom een methode niet
werkt. Als we bruikbare kennis willen ontlenen
aan onderzoek moeten we vragen stellen van de
volgende soort: 'Waarom vermindert een
behandelingsprogramma recidivisme bij
bepaalde soorten delinquenten onder bepaalde
omstandigheden' en 'waarom vermindert dit
programma recidivisme niet bij andere soorten
delinquenten of onder andere omstandigheden'
(Glaser, 1975). Een belangrijke verklaring
voor de teleurstellende resultaten van behandelingsprogramma's zou kunnen zijn dat gunstige
en nadelige effecten van toegepaste methoden
tegen elkaar wegvallen wanneer niet gekeken
wordt naar mogelijke interactie van effecten
tussen soort behandeling en type delinquent.
Een direct gevolg is dan dat waardevolle
informatie verloren gaat en het effect van een
behandelingsprogramma als nihil wordt
aangeduid. Rond deze gedachtengang is de notie
van `differential treatment' ontwikkeld: het
zoeken naar een voor een bepaald type
delinquent geschikte behandelingsvorm.
Behalve het soort behandeling of programma
en het type delinquent kunnen in differential
treatment nog twee andere behandelingsdimensies of interacterende variabelen onderscheiden worden: het type sociaal-werker
(werkstijl) en het type behandelingsomgeving
(setting). Een strict onderscheid tussen de
genoemde vier dimensies is echter geen noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van
het differential treatment concept.
Een noodzakelijke component van differential
treatment vormen de zgn. classificatiesystemen
en typologieën. Het ontwerpen van theoretische
modellen voor de classificatie van delinquenten
is al tientallen jaren een belangrijke activiteit
binnen de criminologie. Gibbons (1975) onderscheidt tussen twee basis-typologieën (afhankelijk van het doel dat er mee gediend wordt):
1) causale of etio logische typologieën zoeken
naar misdaadpatronen of patronen van misdadig
gedrag waarvan verondersteld wordt dat ze
voortkomen uit specifieke achtergronden.
2) diagnostische typologieën, als uitgangspunt
voor behandeling (een voorbeeld voor een
dergelijke behandelingsrelevante typologie is
het 1-Level Classification system).
Andere indelingen zijn ook mogelijk. De meeste
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typologieën zijn puur theoretisch van aard,
sommige zijn empirisch-statistisch, andere
zijn weer aan empirische observatie ontleend.
Sommige maken gebruik van sociologische
variabelen, andere van psychologische variabelen.
Voor research-doeleinden zullen etiologische
typologieën, ontwikkeld met het oog op
behandelingsrelevante dimensies, het meest
interessant zijn. Hoe dan ook, er bestaan geen
alles omvattende typologieën met zuivere,
elkaar uitsluitende categorieën. Typologieën
worden zelden getoetst aan de werkelijkheid
(Gibbons 1975). Een belangrijke uitzondering
vormt het Interpersonal Maturity Level
Classification System of I(=Integration)-Levels
System, oorspronkelijk ontwikkeld door
Sullivan, Grant en Grant en sinds 1961 door
Warren in de praktijk toegepast in het
Community Treatment Program van de
California Youth Authority (C.Y.A.)
(Warren, 1971).
Het `differential treatment' concept is
betrekkelijk nieuw in de zin dat het nog maar
weinig als doelbewuste strategie in behandelingsprogramma's is toegepast. De eerste
voorbeelden van het zoeken naar interactieeffecten zijn de Camp Elliot Study van Grant
en Grant (1959) en de PICO 1 Study (Pilot
Intensive Counseling) van Adams (1961).
Beide studies hebben betrekking op behandelingsprogramma's in residentiële settings en
zijn een voorbeeld voor de wijze waarop
gunstige en nadelige behandelingseffecten
elkaar kunnen maskeren. Eerst toen gezocht
werd naar de interactie tussen behandelingsen classificatievariabelen werden significante
relaties gevonden tussen succes- en mislukkingscijfers (Warren 1971).
Van deze twee leverde de Pilot Intensive Counseling Study (PICO 1) van Adams volgens Hood
en Sparks de duidelijkste interactie-effecten
op (Hood en Sparks, 1970). Uit deze studie
bleek dat er een verschillend behandelingsresultaat werd geboekt indien men de cliënten
in de behandelingsinrichting differentieerde
naar de mate waarin zij ontvankelijk leken
voor behandeling. Van de groep 'ontvankelijken'
bleken zij die de behandeling ondergaan hadden
het over het algemeen beter te doen dan diegenen die niet behandeld werden. Maar van de

groep `niet-ontvankelijken' bleken de
behandelden juist slechtere resultaten te zien
te geven dan de niet behandelden; een en ander
gemeten aan de hand van de contacten met de
politie.
Twee andere experimenten waarin gezocht
werd naar een verschillend effect (differential
impact) zijn de Fricot Ranch Study (1965)
en de Preston Typology Study (1971) van
Jesness.
Hoewel in beide studies van een gedifferentieerde aanpak geen invloed bleek uit te gaan,
kwam (vooral uit de laagst genoemde studie)
duidelijk naar voren dat er differentiële effecten
optraden. Deze kwamen vooral tot uiting in het
feit dat er zich minder gedragsmoeilijkheden
voordeden in de behandelingsinrichting. De
classificatie op basis van het eerder genoemde
1-Levels System bleek aldus een bruikbaar
instrument bij institutionele behandeling.
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3. Voorbeelden van onderzoek
Een tweetal belangrijke voorbeelden van de toepassing van een differentiële benaderingswijze
en het zoeken naar interactie-effecten tussen
soort behandeling en type delinquent zijn:
1) het Amerikaanse Community Treatment
Project (C.T.P.) van de California Youth
Authority (C.Y.A.);
2) het Engelse Intensive Matched Probation
and After-Care Treatment (IMPACT) van de
Home Office Research Unit.
Het eerste project (C.T.P.) strekte zich uit over
de jaren 1961 tot en met 1974, IMPACT werd
uitgevoerd in de jaren 1971 tot en met 1975.
Beide studies onderzochten het effect van een
intensieve behandeling en begeleiding in een
extramurale omgeving. Deze meer intensieve
behandeling werd mogelijk gemaakt door
verkleining van de case-load.

Opzet van de experimenten
In ieder van deze twee experimenten kwam het
`differential treatment' concept als volgt tot
uiting:

1) het behandelingsplan
In het C.T.P. is er sprake van een gedifferentieerd behandelingsprogramma dat gericht is
op de mogelijkheden, interesses en beperkingen
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van ieder type delinquent. Afhankelijk van het
type delinquent werd gebruik gemaakt van
bepaalde combinaties van programma-elementen, zoals een plaatsingsplan (in pleeggezin, bij
familie of zelfstandig), individuele of groepsgerichte behandeling, een aangepast schoolprogramma, vrijetijdsactiviteiten enz.
IMPACT koos voor een behandelingsstrategie
gekenmerkt door: a) ondersteuning (support):
hulp bij het oplossen van persoonlijke of
sociale problemen, of b) controle: het reguleren
van het gedrag van de cliënt in de richting van
aanvaardbare gedragsnormen.
Tegelijkertijd kan onderscheid gemaakt worden
tussen a) individuele behandeling — hier staat
de één op één relatie tussen reclasseringsmaatschappelijk werker en cliënt centraal, of b)
'situationele' behandeling — gericht op de
sociale omgeving van de cliënt, met de nadruk
op werk-, familie- en vrijetijdssituaties.
2) de classificatie van delinquenten (offender
typology).
In het C.T.P. werd gebruik gemaakt van het
Maturity Levels Classification System of
I (=Integration) Levels System van Sullivan,
Grant en Grant. De 1-Levels theorie gaat uit
van zeven opeenvolgende niveau's die een
individu in zijn persoonlijkheidsontwikkeling
kan bereiken. Het overgrote deel van de
delinquente populatie valt binnen de niveau's
2, 3 en 4. Een verdere onderverdeling naar
aanleiding van de wijze waarop delinquente
jongeren uitdrukking geven aan hun dieperliggende behoeften en gevoelens tijdens
interactie met hun externe omgeving, levert
negen delinquente subtypen op. In latere
fases van het C.T.P. worden deze negen
subtypen gehergroepeerd, althans aangeduid
als drie afzonderlijke groepen die tezamen zo'n
90% van de totale populatie voor hun rekening
namen: de 'passive conformists', de 'power
oriented' en de 'neurotics'. IMPACT gebruikte
een typologie, ontwikkeld op basis van
Eysenck's Personality Inventory en The
Mooney Problem Check List. Deze typologie
heeft twee dimensies: a) persoonlijkheidsproblemen (introvert versus extrovert en
neuroticisme versus stabiliteit; en b) situatieproblemen: verschillende soorten familie-,
werk- en vrijetijdssituaties en de mate waarin

deze stress veroorzaken of als criminogeen
aangeduid kunnen worden. Deze typologie
bestaat niet uit elkaar uitsluitende categorieën,
maar kunnen worden ingedeeld op een
continuschaal.
3) matching.
Het koppelen (matching) van een bepaald type
delinquent aan een bepaald type reclasseringsmaatschappelijk werker (of zijn 'werkstijl')
was alleen een programma-onderdeel van het
C.T.P.
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Wat betreft de verschillen tussen C.T.P. en
IMPACT kunnen we opmerken dat het eerste
onderzoek zich richt op jeugdige voorwaardelijk invrijheidgestelden en dat IMPACT zich
bezig houdt met voorwaardelijk veroordeelden.
Een ander belangrijk verschil is dat het C.T.P.
de haalbaarheid van community-based treatment
voor deze groep delinquenten trachtte aan te
tonen, terwijl IMPACT een reclasseringsonderzoek 'sec' is.

Resultaten
Wat zijn nu de resultaten van deze experimenten? Is er sprake van resultaten op basis
van een differentiële aanpak?

C.T.P.
Over het algemeen doet de experimentele
groep in het C.T.P. onderzoek het beter dan
de controle groep: 53% van de E's (proefpersonen) doet het even goed of slecht als de
C's (controlegroep), 36% van de E's doet het
beter in het C.T.P. en 10% levert slechtere
resultaten dan de controlegroep.
Het blijkt dat het intensieve C.T.P. programma
het meest effectief is voor de groep
'neurotics'. De 'passive conformists' deden
het in het C.T.P. iets beter en de 'power
oriented' jongeren deden het bepaald slechter.
Overigens verandert dit beeld wanneer er
gemeten wordt na verschillende follow-up
periodes. Naarmate de tijd verstrijkt, vervagen
de verschillen tussen de experimentele en
controlegroep.
In een ander deel van het C.T.P. (deel 2) werd
de vraag gesteld of het voor bepaalde jongeren
toch niet beter was te beginnen in een
residentiële setting. De subjecten (moeilijk
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bereikbare jongeren) in dit onderzoeksdeel
werden gecategoriseerd als 'status l': heeft
behoefte aan behandeling in een residentiële
setting (voorafgaand aan voorwaardelijke
invrijheidsstelling), of 'status 2': is geschikt
voor directe behandeling in een communitysetting (de oorspronkelijke C .T.P. opzet).
Vervolgens werden zij 'terecht' of 'ten onrechte'
in een van beide programma's geplaatst. Na
een periode van voorwaardelijke invrijheidstelling van 18 maanden recidiveert 94% van de
status 1-jongeren die ten onrechte in het extramurale programma zijn opgenomen tegen 58%
van de terecht in een residentiële setting
geplaatsten. Bij de status 2-jongeren is het
verschil minder significant, maar in het
voordeel van de terecht geplaatsten. Voor deze
jongens lijkt een community- of residentiële
setting weinig verschil uit te maken. Conclusie:
zorgvuldige selectie van deze jongeren kan leiden
tot hogere succescijfers voor zowel residentiële
als community-based programma's.
IMPA C7'

Het IMPACT programma kan wat betreft
nieuwe veroordelingen binnen een jaar geen
verschillen melden tussen de experimentele- en
de controlegroep. Ook de hypothesen afgeleid
van de psychologische dimensies van het
classificatiesysteem werden niet bevestigd.
Blijft over de vraag of er sprake is van een
`differential impact' wanneer gekeken wordt
naar de intensieve (experimentele) behandeling
en de 'normale' behandeling (controlegroep)
gerelateerd aan het type delinquent. Het type
delinquent met een gemiddeld aantal of weinig
persoonlijke problemen en matig tot hoge
criminele neigingen doet het slechter onder
intensieve situationele behandeling dan onder
normale supervisie. Een omgekeerd effect
(zij het niet statistisch significant) werd
geconstateerd bij het type delinquent met lage
criminele neigingen en veel persoonlijke
problemen, dit type leek het beter te doen
onder intensieve situationele behandeling.
Kritiek

De kritiek die geleverd is op het C.T.P. richt
zich op de claim van het C.T.P. dat communitybased treatment effectiever is dan institutiona-
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lisering. Volgens Martinson zijn de succesverschillen tussen de experimentele en de controlegroep ten onrechte gebaseerd op het aantal
overtredingen van de voorwaarden gesteld bij
de voorwaardelijke invrijheidstelling (zgn.
parole-revocation rates) en niet op werkelijke
recidivecijfers (de recidivecijfers zijn nl. gelijk),
en Lerman rekent uit dat de kosten van
community-based treatment in het geval van
het C.T.P. niet lager zijn dan die van
traditionele progran ma's.
Ook bij de gebruikte classificatiesystemen kunnen vraagtekens worden geplaatst. Toepassing
van het differential treatment concept staat
of valt met het classificatiesysteem. De bruikbaarheid van de 1-levels classificatie en de
Personality Inventory (de ambitieuze
`offender typologies' van resp. C.T.P. en
IMPACT) kan op zijn minst twijfelachtig
genoemd worden. Deze classificatiesystemen
maken uitsluitend gebruik van psychologische
categorieën, terwijl over hun interne validiteit
geen gegevens bestaan (Gibbons, 1975). Weliswaar heeft men in de loop der jaren grote
ervaring opgedaan met het 1-Levels systeem
waarbij deze typologie zijn waarde heeft kunnen
aantonen, maar de praktische toepassing van
deze typologie vereist hooggeschoolde krachten,
die bovendien enige jaren achtereen met
dezelfde cliënt moeten werken.
De intensieve training vereist voor toepassing
van het 1-Levels systeem maakt een algemene
invoering ervan problematisch. Overigens lijkt
de `Mooney Problem Check List' (geen
werkelijke typologie) een aardig hulpmiddel;
het biedt een alternatieve manier om de
problemen van de delinquent te categoriseren
(IMPACT).
Deze kritiek laat echter het `differential
treatment' concept ongemoeid. Beide experimenten tonen aan dat interactie-effecten
gevonden kunnen worden wanneer gedifferentieerd wordt naar soort behandeling en type
delinquent. In ieder geval suggereren de onderzoeksresultaten dat een systematische classificatie en differentiatie kan leiden tot hogere
succescijfers. De grote verdienste van dit
concept is wel dat onderzoeksrelevante vragen
met grotere precisie gesteld kunnen worden;
niet: 'welke methode levert de meest gunstige

effecten op', maar 'welke methoden hebben
onder welke omstandigheden het grootste
effect op welke typen delinquenten'.
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4. Slotbeschouwing
In de voorafgaande hoofdstukken zijn een
aantal behandelingsmethoden en daarop geënte
experimenten aan de orde gesteld. Aan twee
concepten werd in het bijzonder aandacht
geschonken, namelijk aan de `community
based treatment' benadering en aan het
`differential treatment' concept.
Aangezien vooral deze laatste benadering voor
de Nederlandse situatie wellicht enkele nieuwe
elementen bevat, willen wij ons in deze slotbeschouwing de vraag stellen welke waarde het
`differential treatment' concept in het algemeen
en in het bijzonder voor het Nederlandse
reclasseringswerk heeft. Een van de drijfveren
om te komen tot een differentiële benadering
bij hulpverlening en behandeling is het terugdringen van de recidivecijfers. In dit opzicht
bleek het concept tot weinig spectaculaire
resultaten te hebben geleid. Ten aanzien van
bepaalde typen delinquenten bleek echter een
bepaalde benadering wel effect te kunnen sorteren, niet alleen ten aanzien van de recidive
maar ook en vooral ten aanzien van andere
gedragsvariabelen (zie bijvoorbeeld Jesness,
1971). De differentiële benadering kan niet
alleen tot (meetbare) behandelingseffecten
leiden, zij kan ook resulteren in een doelmatiger
inzet van mankracht.
Het concept van de differentiële benadering
lijkt dus een zinvolle benadering te zijn, hoewel
de resultaten bepaald nog niet indrukwekkend
zijn. Verbetering van de typologieën zal hierin
naar alle waarschijnlijkheid verbetering kunnen
brengen. De effectiviteit van het concept hangt
immers sterk af van de mogelijkheden om de
cliënten in voor de hulpverlening relevante
categorieën in te delen, zodat de hulpverleners
en de hulpverleningsprogramma's goed op de
cliënt kunnen worden afgestemd. Dit vereist
een op hoog peil staande typologie, aan welk
niveau de huidige classificaties en typologieën
slechts zeer ten dele voldoen.
Gebleken is namelijk dat zowel C.T.P. als
IMPACT zich bij hun classificatie vooral richten
op persoonlijkheidskenmerken van cliënten.
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Er zou echter naast deze kenmerken ook gebruik
gemaakt moeten worden van meer sociale
kenmerken en het zgn. consumentenperspectief.
Met dit laatste wordt bedoeld het ingaan op de
problemen en behoeften zoals de cliënt deze
zelf definiëert. Het zou dan duidelijk kunnen
worden dat reclasseringscliënten weliswaar persoonlijkheids- en relationele problemen hebben,
maar dat hun problemen ook meer praktisch
van aard kunnen zijn.
Met name deze problemen lenen zich niet voor
oplossingen die bewerkstelligd worden door
een meer psychotherapeutisch gerichte aanpak.
Bij het maken van dergelijke classificatieschema's kan wetenschappelijk onderzoek behulpzaam zijn. Daarnaast zouden d.m.v. onderzoek
interactie-effecten tussen type cliënt en type
hulpverlening vastgesteld kunnen worden,
hetgeen nodig is voor het optimaliseren van een
differentiële benaderingswijze. Het afwachten
van resultaten van dergelijk onderzoek is niet
noodzakelijk. Reeds nu kan men de leidende
gedachte achter de differentiële benadering
in de reclassering een grotere plaats geven.
Hierbij worden de hulpverlening en eventueel
ook de maatschappelijk werker, aangepast aan
het type cliënt.
Het spreekt vanzelf dat dit in de praktijk al wel
gebeurt, maar een systematischer toepassing
hiervan kan overwogen worden. Hierbij denke
men vooral aan de intake: de eerste contacten
met de cliënt waarin nagegaan wordt wat zijn
problemen en behoeften zijn en wat eraan
gedaan zou kunnen worden. Men zou kunnen
overwegen voor deze taak een speciale intakefunctionaris aan te wijzen. Hulpmiddel bij deze
intake zou een vertaling en aanpassing van de
Mooney Problem Checklist kunnen zijn: een
lijst van aandachtspunten die bij de intake
gehanteerd wordt.
Literatuur
Adams, S. Evaluative research in corrections;
a practical quide.
Washington, D.C., U.S. Department of Justice,
1975. X, 132 blz.
Adams, S. The Pico project (1961)
In: Sociology, The, of punishment and

26

corrections; ed. by N. Johnston, L. Savitz and
M.E. Wolfgang; 2e dr.
New York, Wiley, 1970, blz. 548-562.
Bailey, W.C. Correctional outcome; an
evaluation of 100 reports. In: Crime and
delinquency, a reader; ed. by C.A. Bersani.
London, 1970, blz. 505-516.
Coates, R.B. Community-based corrections;
concept, impact, dangers. In: Ohlin, L.E.,
A.D. Miller and R.B. Coates. Juvenile
correctional reform in Massachusetts.
Washington D.C., 1976, blz. 23-34.
Culbertson, R.C. Corrections; the state of the
art. I. Journal of criminal justice, 5e jrg., nr. 1,
lente 1977, blz. 39-46.
Frankel, M.E. The fallacy of the individualized
treatment model. In: Orland, L. Justice
punishment, treatment; the correctional
process.
New York, enz., 1973, blz. 197-202.
Gibbons, D.C. Differential treatment of
delinquents and interpersonal maturity levels
theory: a critique.
Social service review, 44e jrg., nr. 1, maart
1970, blz. 22-33.
Gibbons, D.C. Offender typologies — two
decades later.
British journal of criminology, 15 jrg., nr. 2,
april 1975, blz. 140-156.
Gibbons, D.C. Society, crime and criminal
careers; an introduction to criminology.
Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1968.
XII, 564 blz.
Gibbons, D.C. Some notes on treatment
theory in corrections. In: Prison within
society; ed. by L. Hazelrigg.
Garden City, 1968, blz. 329-348.
Glaser, D. Remedies for the key .deficiency
in criminal justice evaluation research.
Journal of research in crime and delinquency,
11 e jrg., nr. 2, juli 1974, blz. 144-154.
Glaser, D. Achieving better questions; a half
century's progress in correctional research.
Federal probation, 39e jrg., nr. 3, september
1975, blz. 3-9.
Hartjen, C.A., and D.C. Gibbons An empirical
investigation of a criminal typology.
Sociology and social research, 54e jrg., nr. 1,
1969, blz. 56-62.

27

Hood, R., and R. Sparks. Key issues in
criminology.
London, World university library, 1970.
256 blz.
Impact; intensive matched probation and
aftercare treatment.
London, Her Majesty's stationary office, 1974.
Vol I; The design of the probation experiment
and an interim evaluation; by M.S. Folkard,
A.L. Fowles, B.C. Williams et al. 54 blz.
. Home office research studies, 24.
Vol. II. The results of the experiment by M.S.
Folkard, D.E. Smith. XI, 39 blz.. Home office
research studies, 36.
Jesness, C.F. The Preston typology study; an
experiment with differential treatment in an
institution.
Journal of research in crime and delinquency,
8e jrg., nr. 1, januari 1971, blz. 38-52.
Kassebaum, G., D.A. Ward and D.M. Wilner.
Prison treatment and parole survival; an empirical assessment.
New York enz. Wiley, 1971. X, 380 blz.
Klockars, C.B. The true limits of 'The
effectiveness of correctional treatment'. The
prison journal, 55e jrg., nr. 1, lente-zomer 1975,
blz. 53-64.
Lerman, P. Community treatment and social
control.
Chicago, University of Chicago press, 1975.
254 blz.
Lipton, D., R. Mortinson and J. Wilks.
The effectiveness of correctional treatment.;
a survey of treatment evaluation studies.
New York, Prager publ., 1975. 736 blz.
Logan, C.H. Evaluation research in crime
and delinquency; a reappraisal.
Journal of criminal law, criminology and
police science, 63e jrg., nr. 3, september
1972, blz. 378-387.
Look, L., and M.Q. Warren A demonstration
project; differential treatment environments
for offenders; issued by California youth
authority and National institute of mental
health. Z. pl., 1966. 14 blz.
Martinson, R. What works? — questions
and answers about prison reform.
The public interest, nr. 35, 1974, blz. 22 .-54.
Martinson, R., and J. Wilks. Is the treatment
of offenders really necessary?

28

Federal probation, 40e jrg., nr. 1, maart 1976,
blz. 3-9.
Palmer, T. California's community treatment
programm for delinquent adolescents.
Journal of research in crime and delinquency,
8e jrg., nr. 1, januari 1971, blz. 74-92.
Palmer, T. The Youth Authority's community
treatment project.
Federal probation, 38e jrg., nr. 1, maart 1974,
blz. 3-14.
Robinson, J., and G. Smith. The effectiveness
of correctional programs.
Crime and delinquency, 17e jrg., nr. 1,
januari 1971, blz. 67-80.
Shaw, C.R., and H.D. McKay Delinquency
areas. 1929.
Sorrentino, A. Organizing against crime;
redeveloping the neighboorhood.
New York, Human sciences press, 1977.
272 blz.
Warren, M.Q. The case for differential
treatment of delinquents.
Canadian journal of criminology and corrections, 12e jrg., nr. 4, oktober 1970, blz.
451-465.
Warren, M.Q. Classification of offenders as an
aid to efficient management and effective
treatment.
Journal of criminal law, criminology and police
science, 62e jrg., nr. 2, juni 1971, blz. 239-258.
Warren, M.Q. The community treatment
project (1967)
In: Sociology, The, of punishment and correction; ed. by N. Johnston, L. Savitz and
M.E. Wolfgang. 2e dr.
New York, 1970, blz. 671-684.
Warren, M.Q. Correctional treatment in
community settings. A report of current
research; prep. for the VI international
congress on criminology
Madrid, Spain sept. 21-27,1970.
Washington D.C., U.S. Department of health,
education and welfare, 1972.59 blz.
Wright, W.E., and M.C. Dixon. Community
prevention and treatment of juvenile delinquency
A review of evaluation studies.
Journal of research in crime and delinquency,
14e jrg., nr. 1, januari 1977, blz. 35-67.

Opleiding en scholing
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Inleiding
Sedert enige tijd staat de opleiding van de
maatschappelijk werker, en daarmee ook die
van de reclasseringsmaatschappelijk werker, in
de belangstelling.
In juni 1978 ging van het Ministerie van CRM
-- na overleg met het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen — een brief uit naar
verschillende koepelorganisaties die werkzaam
zijn binnen het maatschappelijk werk. In deze
brief wordt gesteld, dat als gevolg van een zeer
grote diversiteit tussen de opleidingscentra voor
maatschappelijk werk, het diploma maatschappelijk werk geen garantie meer geeft voor de
soort kennis en vaardigheden e.d. van de houder
en dat dienaangaande voorlopige eisen zouden
moeten worden geformuleerd. Aan de organisaties wordt gevraagd een bijdrage te leveren tot
het formuleren van eisen waaraan beginnende
beroepsbeoefenaren dienen te voldoen.
Vervolgens zal het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen, in overleg met de sociale
academies, een beslissing nemen aangaande
deze opleidingseisen**.
Ook binnen de reclassering wordt, meer dan
voorheen, aandacht geschonken aan de
opleiding voor maatschappelijk werkers.
Binnen de Vereniging van Reclasseiingsinstellingen werkt o.m. de sectie Opleiding en
*Onderzoekers bij de sectie reclassering van het
WODC.
** Het Ministerie van CRM schonk reeds eerder aandacht aan dit onderwerp, getuige de opdracht tot
onderzoek naar de ontwikkeling van de loopbaan van
onder meer maatschappelijk werkers.
Zie hiervoor: Hensgens, L.P.H. Na de sociale academie:
maatschappelijk werkers, kultureel werkers en
personeelwerkers op de drempel van hun beroepscarrière.
's-Gravenhage, Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek, 1971.
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Scholing van de Algemene Reclasseringsvereniging (ARV) aan een aanvullend opleidingsprogramma voor nieuwkomers binnen
haar instelling. Daarnaast zijn recentelijk van
twee regiofunctionarissen, die uit hoofde van
hun functie betrokken zijn bij de selectie en
werving van maatschappelijk werkers, brieven
naar sociale academies uitgegaan. In deze
brieven spraken zij hun zorg uit over het
gebrek aan aansluiting van de opleiding op het
reclasseringsmaatschappelijk werk.
De belangstelling voor de hierboven geschetste
problematiek is ook aan de auteurs, die zich
bezighouden met onderzoek binnen de
reclassering, niet ontgaan. Niet alleen worden
signalen opgevangen uit gesprekken met staffunctionarissen van de reclassering, maar ook
bij de maatschappelijk werkers zelf werden zo
nu en dan geluiden gehoord waaruit ongenoegen
over aansluiting van opleiding en praktijk doorklonk. Mede hierdoor werd bij de onderzoekers
interesse opgewekt, om wat meer inzicht in
deze materie te verkrijgen.
Zo vragen wij ons af welke de verwachtingen
binnen de reclassering zijn omtrent afgestudeerde maatschappelijk werkers. Hierbij aansluitend
doet de vraag zich voor op welke wijze de
sociale academies in hun opleidingspakket ten
behoeve van maatschappelijk werkers tegemoet
komen aan de specifieke eisen die het
reclasseringswerk stelt. Tenslotte gaat onze
interesse uit naar de wijze waarop binnen de
reclassering programma's op opleidings- en
scholingsgebied worden ontwikkeld en waarom.
Teneinde deze vragen te beantwoorden zijn
gesprekken gevoerd met een aantal functionarissen binnen de reclassering (met onder meer
regiofunctionarissen van de ARV en staffunctionarissen van de sectie Opleiding en Scholing
van de ARV en daarnaast van het Leger des
Heils, afdeling reclassering).
Voorts werden ten behoeve van de informatieverzameling enkele sociale academies benaderd.
Een verslag van de bevindingen uit deze
gesprekken wordt hierna gegeven. Teneinde deze
bevindingen wat meer reliëf te geven, zullen wij
allereerst een globale schets geven van het
reclasseringswerk en aandacht schenken aan
enkele kenmerkende aspecten van dit werk.
In de slotbeschouwing zal een enkele opmerking

gemaakt worden over de aansluiting van de
opleiding van de reclasseringsmaatschappelijk
werker — zowel binnen de sociale academie
als binnen de reclasseringsorganisatie — op het
reclasseringswerk.
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1. Werkterrein van de reclasseringsmaatschappelijk werker
Het moge duidelijk zijn dat, met het oog op
het beperkte doel dat wij ons hier stellen, niet
uitputtend zal worden ingegaan op alle
specifieke reclasseringsactiviteiten. We zullen
ons dan ook beperken tot een grove schets van
het reclasseringsw erk.
Als uitgangspunt voor de reclassering kan het
werk binnen het justitieveld aangemerkt
worden. De reclassering biedt daarbij in de
eerste plaats hulp en steun aan hen die met het
justitiële apparaat in aanraking komen. In dit
kader wordt tevens tot haar taak gerekend
het geven van informatie en adviezen aan
justitiële functionarissen t.b.v. de eventuele
vervolging en berechting van deze personen.
In kort bestek is hiermee het spanningsveld
geschetst waarbinnen de reclassering en dus de
maatschappelijk werkers moeten functioneren:
enerzijds biedt zij hulp aan haar cliënten, anderzijds verleent zij diensten aan justitie. Deze
diensten worden verleend opdat justitie in haar
beslissingen tot een optimale afweging komt
van de belangen van de samenleving en die
van de verdachten. In dat kader is het voor de
reclassering van groot belang dat ongewenste
effecten voor de cliënten voorkomen of
verminderd worden.

De cliënten
De vraag is op welke wijze de reclassering in
contact komt met haar cliënten. In de meeste
gevallen komt dit contact tot stand door toedoen van justitie, wanneer zij een aanvraag
doet tot het uitbrengen van een voorlichtingsrapport omtrent bepaalde personen die ervan
verdacht worden een delict te hebben gepleegd.
Daarnaast ontmoet de reclassering, weliswaar
in mindere mate, cliënten op het politiebureau
in het kader van de vroeghulp aan inverzekeringgestelde verdachten. Of deze laatste contacten
gecontinueerd worden, zal mede afhangen van
een verzoek van justitie tot het uitbrengen van
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een voorlichtingsrapport. Uit deze beschrijving
blijkt dat de cliënten zich doorgaans niet uit
eigen beweging tot de reclassering wenden, dit
in tegenstelling tot het algemeen maatschappelijk werk, waarin de cliënten wel uit eigen
beweging en/of op advies van anderen contact
opnemen. Het gevolg van de wijze waarop de
contactlegging tot stand komt, is dat de
cliënten in mindere mate dan bij andere
instellingen gemotiveerd zullen zijn om hulp te
aanvaarden en over hun maatschappelijk
functioneren na te denken.
Wat betreft de duur van de reclasseringsbemoeienis niet de cliënten kan deze zich
beperken tot kortdurende contacten, bijv. in
de vroeghulpfase indien geen voorlichtingsrapport wordt aangevraagd, maar uiteraard ook
in andere hulpverleningsfasen wanneer het
contact al dan niet eenzijdig wordt stopgezet.
Welke typering kan gegeven worden van de
behoeften van de cliënten? Zo er al problemen
zijn, dan zijn dit in de eerste plaats problemen
die direct te maken hebben met het delict,
hetzij dat zij daaraan voorafgingen, hetzij dat
zij naar aanleiding van de gevolgen ervan
ontstaan zijn, zoals het strafrechtelijk ingrijpen.
Vooral problemen die voortvloeien uit het
strafrechtelijk ingrijpen, kunnen praktisch van
aard zijn (werk, huisvesting, financiën). Vaak
zijn de oorzaken die ten grondslag liggen aan
het in aanraking komen met het strafrechtsysteem minder concreet van aard.
Hierbij kan gedacht worden aan relationele
problemen met partners en familie en in wijder
verband problemen die het maatschappelijk
functioneren betreffen. We veronderstellen
evenwel dat het bespreken van deze toch wat
abstractere problematiek niet tot de sterkste
zijde van de reclasseringscliënten gerekend mag
worden.

De overige betrokkenen
Naast de cliënten hebben de reclasseringsmaatschappelijk werkers te maken met een groot
aantal verschillende functionarissen. Ten eerste
zijn dit de collega-maatschappelijk werkers
binnen het team, de begeleiders en de deskundigen. Met deze functionarissen heeft men
dagelijks van doen. Daarnaast zal men ook in
het werk functionarissen van andere organen

ontmoeten, zoals advocaten, politiefunctionarissen, officieren van justitie, rechters-commissarissen etc. Gelet op het aantal en de soort
functionarissen die verschillende rolverwachtingen t.a.v. het gedrag van de reclasseringsmaatschappelijk werker kunnen hebben, is de
taak van de reclasseringsmaatschappelijk werker
een gecompliceerde — zeker omdat hij daarbij
telkens rekening moet houden met de verwachtingen van de cliënt. De wijze waarop het
merendeel van de contacten met justitiefunctionarissen onderhouden wordt, is door
middel van het uitbrengen van voorlichtingsrapporten.
Na deze globale typering van het werk, zullen
de meningen en wensen over opleiding en
scholing, zoals die binnen de reclassering
geformuleerd werden, besproken worden.

33

2. Meningen en wensen over opleiding en
scholing
Zoals in de inleiding vermeld, hebben wij
(telefonisch) contact opgenomen met ofwel
de regio- ofwel de maatschappelijk werkcoördinator van alle regio's van de ARV*. Deze
co ö rdinatoren zijn uit hoofde van hun functie
sterk betrokken bij sollicitatieprocedures.
Voorts worden door hen contacten onderhouden
met sociale academies in verband met stages
die door studenten in hun regio gelopen
worden.
Wij vroegen naar hun mening over de opleiding
van de maatschappelijk werkers in het algemeen
en over de aansluiting daarvan op het reclasseringswerk in het bijzonder.
Globaal bezien werd weinig onderscheid tussen
de twee onderdelen van de vraag gemaakt.
Hieronder zullen enkele opmerkingen over de
opleiding vermeld worden.
Over het algemeen werd erkend dat de sociale academies uitsluitend een basisopleiding geven,
* De organisatie van de ARV kent een aantal geledingen:
1. het landelijk bureau;
2. de regio's (11) die een aantal
3. werkeenheden omvatten.
Aan elk regiobureau zijn twee staffunctionarissen
verbonden: de regiocoërdinator (vnl. belast met
management) en de maatschappelijk werkcoördinator
(meer belast met inhoudelijke aspecten).
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opdat de afgestudeerden de kennis en kunde
hebben om in elk werkveld een start te kunnen
maken. Aan reclasseringswerk als zelfstandig
specialisme, misschien te vergelijken met
personeels- of inrichtingswerk, werd door hen
dan ook niet gedacht. Een tweede veel gehoorde
opmerking was dat de basisopleiding per
academie nogal verschilt qua inhoud (soort en
kwaliteit van de studiepakketten). Voorts
blijkt ook de kennis van het reclasseringswerk
bij stagiaires en afgestudeerden van jaar tot jaar
te verschillen, afhankelijk van het feit of de
reclassering bijzondere aandacht kreeg, bijv. in
de vorm van thema- of leergroepen e.d.
Over de opleiding in het algemeen werden een
aantal opmerkingen vaker gehoord.
—In vergelijking met enkele jaren geleden werd
geconstateerd dat enerzijds de feitelijke kennis,
opgedaan door de bestudering van handboeken
e.d., bij de afgestudeerden was afgenomen, maar
dat anderzijds bij hen een meer creatieve werkwijze geconstateerd kon worden. Wellicht houdt
dit verband met het feit dat in de opleiding meer
aandacht geschonken wordt aan trainingen,
discussiegroepen etc., met als gevolg een meer
zelfbewust optreden van de afgestudeerden.
Niettemin achten de regiofunctionarissen het
noodzakelijk dat op de sociale academies de
kennis van de maatschappelijk werkers ook
getoetst wordt.
—Vrij beperkt vindt men de kennis van de
sociale kaart en de sociale wetgeving. Met
kennis van de sociale kaart wordt dan bedoeld
inzicht in het bestaan en functioneren van hulpverleningsinstanties, noodzakelijk voor adviezen
en doorverwijzingen. De sociale wetgeving is
vooral van belang, omdat veel cliënten die met
instellingen voor maatschappelijk werk in aanraking komen, hierop een beroep moeten doen.
— Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden worden niet voldoende aanwezig geacht.
— Aan methodes voor gezins- en groepswerk
is in de opleiding weinig aandacht besteed.
— Vrij beperkt vindt men de kennis van deviant
gedrag.
Meer specifiek betrokken op de reclassering
noteerden wij het volgende.
— Met betrekking tot de individuele cliënten
werd herhaaldelijk opgemerkt dat afgestudeerden
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in sterke mate georiënteerd zijn op de methode
van het case-work. Grofweg omschreven veronderstelt deze methode veelal contacten met
gemotiveerde cliënten, waarin procesmatig hulp
wordt verleend. Deze methode impliceert
tevens een langdurige relatie tussen cliënt en
maatschappelijk werker.
Naar het oordeel van de regiofunctionarissen
moet men in het reclasseringswerk ook georiënteerd zijn op kortdurende contacten met de
cliënten (crisisinterventie) en moet er rekening
mee gehouden worden dat zij niet altijd zo
gemotiveerd zijn. Verder zijn de problemen van
de cliënten nogal eens praktisch van aard.
— De kennis van criminologie, strafrecht en
strafprocesrectit wordt onvoldoende gevonden.
— Weinig aandacht wordt besteed aan het als
maatschappelijk werker functioneren met andere
organen en functionarissen. De reclassering
opereert in het spanningsveld tussen hulpverlening en strafrechtspleging. D reclasseringsmaatschappelijk werker kan zijn werk pas
goed uitoefenen wanneer hij ook oog heeft
voor de belangen van de functionarissen
die binnen de strafrechtspleging werkzaam zijn.
Uit gesprekken (telefonisch) met enkele stafleden van zeven sociale academies blijkt dat
een aantal van bovengenoemde meningen van
de regiofunctionarissen die de algemene opleiding betreffen, bevestigd worden. Benadrukt
werd dat de sociale academies een basisopleiding
dat de sociale academies een basisopleiding
geven. Voorts wordt aandacht gevraagd voor het
didactische probleem van terugkoppeling van
praktijkervaringen naar de in de lessen opgedane
theoretische kennis. Dit didactische probleem
is in veel mindere mate aanwezig bij studenten
van de urgentie-opleiding: in deze lessen kan
voortdurend gerefereerd worden aan problemen
die de studenten zelf dagelijks in het werk
ontmoeten. Ook wordt naar voren gebracht dat
er weer een tendens bestaat naar een voorstructurering van de lessen door de docenten en dat
de opgedane kennis bijv. via tentamens getoetst
wordt.
De mate waarin aandacht wordt besteed aan
aspecten die het reclasseringswerk betreffen,
is onder meer sterk afhankelijk van het feit of
aan de sociale academies docenten verbonden
zijn die uit het reclasseringsveld komen.

3. Opleidingsplannen van de reclasseringsinstellingen

36

Ook binnen de ARV was al eerder op beleidsniveau geconstateerd dat de opleiding van maatschappelijk werkers niet in voldoende mate
aansluiting vindt bij de eisen die het reclasseringswerk stelt. De sectie Opleiding en Scholing
werkt dan ook aan een plan gericht op aanvulling en bijscholing. Dit plan bestaat uit twee
delen. Het eerste deel is bedoeld voor diegenen
die bij de reclassering komen werken en zal
waarschijnlijk verplicht gesteld worden (de zgn.
basisactiviteiten). Het tweede deel heeft
betrekking op het afstemmen van wensen die
in het veld n.a.v. nieuwe ontwikkelingen naar
voren worden gebracht (vervolgactiviteiten).
De sectie reclassering van het Leger des Heils
bereidt eveneens een na/bijscholingsprogramma
voor dat in grote lijnen met dat van de ARV
overeenstemt.
In het kort zullen de onderdelen hier geschetst
worden.
De basisactiviteiten strekken zich uit over een
periode van drie jaar. In het eerste jaar worden
de nieuwe werknemers ingewerkt en krijgen zij
extra begeleiding door hun teamcoördinatoren.
Daarnaast zullen zij zes maal bij elkaar komen
om gezamenlijk aandacht te besteden aan
verschillende onderwerpen. Voorlopig wordt
hierbij gedacht aan criminologie, strafrecht
en strafprocesrecht, het functioneren van
verschillende justitiële diensten (zoals zittende
en staande magistratuur, gevangeniswezen,
TBR-inrichtingen), voorlichtingsrapportage en
het functioneren van de reclasseringsorganisatie'
(doelstellingen, organisatieniveaus). Het tweede
jaar heeft vooral het karakter van bezinning,
in de vorm van supervisie, hetzij individueel,
hetzij in groepsverband. In deze supervisie zal
onder meer aan de orde komen welke positie
de maatschappelijk werker inneemt t.a.v.
cliënten, justitie, samenleving en welzijnswerk
in wijder verband. Ongeveer eenmaal per twee
weken zal deze supervisie gegeven worden.
In het derde jaar wordt de zgn. 100-urencursus
gegeven, waarin vooral vaardigheden, zoals
vergadertechnieken, gesprekken met individuele
cliënten of groepen cliënten van de reclasseringsmaatschappelijk werker geoefend worden,
d.m.v. onder meer rollenspel.
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Een aantal opmerkingen dient hier gemaakt
te worden.
De volgorde van het hierboven geschetste
tweede en derde jaar ligt nog niet vast. Uit het
plan blijkt een systematische opzet. Daarnaast
wordt ruimte opengelaten voor vragen en
belangstelling van de cursisten zelf. Tenslotte
moeten wij nog opmerken dat de definitieve
besluitvorming over dit plan nog niet is
afgerond.
Over de vervolgactiviteiten kan het volgende
gezegd worden.
In de verschillende regio's zullen veelal onder
invloed van ontwikkelingen binnen de strafrechtspleging en het reclasseringswerk wensen
tot bijscholing naar voren worden gebracht.
Deze wensen kunnen bijv. betrekking hebben
op het meer willen gaan werken met vrijwilligers
binnen de reclassering; op het aanvangen van
groepswerk met gedetineerden; gezinswerk en
vroeghulp.
In overleg met de desbetreffende regio wordt
door de sectie Opleiding en Scholing een plan
opgesteld waarin aan deze wensen kan worden
voldaan. Zo kunnen bijv. deskundigen van
buiten worden aangetrokken voor het geven
van speciale cursussen op de gewenste
terreinen.
4. Slotbeschouwing
In het voorgaande hebben we gezien dat de
opleiding van de maatschappelijk werker in
het algemeen en daarmee ook die van de
reclasseringsmaatschappelijk werker de aandacht heeft en wel omdat naast positieve
aspecten mogelijke tekortkomingen worden
gesignaleerd. Omdat onze aandacht vooral
uitgaat naar de reclasseringsmaatschappelijk
werker, zullen wij verder niet ingaan op de
eventueel bestaande tekortkomingen van de
basisopleiding voor het algemeen maatschappelijk werk, al kan de algemene basisopleiding
niet los gezien worden van de 'bagage' die de
reclasseringsmaatschappelijk werker nodig
heeft. In dit verband wijzen wij erop dat de
aansluiting tussen beroepsopleiding en praktijk
van het maatschappelijk werk altijd enigszins
problematisch zal blijven. De beroepsopleiding
biedt immers enkel een basis voor de maatschappelijk werkers opdat zij in staat zijn binnen
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een groot scala van werkvelden te opereren.
Deze verschillende werkvelden stellen echter
elk zeer specifieke eisen. Het lijkt ondoenlijk
naast de bestaande specialisaties (maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, personeelswerk, inrichtingswerk) en gezien de vele werkvelden (onder meer school- en medisch maatschappelijk werk en maatschappelijk werk
verricht bij de Gemeentelijke Sociale Diensten)
van de algemeen maatschappelijk werkers tot
uitbreiding van specialisaties over te gaan.
Wel zal het wellicht meer dan voorheen noodzakelijk zijn om aan de verschillende werkvelden, dus ook die van de reclassering, binnen
de specialisatie maatschappelijk werk meer
aandacht te schenken. Hierbij zou gedacht
kunnen worden aan een bijdrage die onder
meer de reclassering zelf levert d.m.v. het
laten verzorgen van enkele lessen over het
reclasseringswerk door gastdocenten uit de
reclassering als vast onderdeel van het studieprogramma. Daarnaast zou de reclassering
ernaar kunnen streven via het bestuur en de
directie invloed uit te oefenen op de samenstelling van het lesprogramma. Hoe meer
aandacht immers in de basisopleiding aan het
reclasseringswerk besteed wordt, des te
minder nascholing op dit terrein vereist is.
Het zou overigens niet noodzakelijk hoeven
te zijn dat in deze nascholing nog aandacht
besteed moet worden aan bijv. kennis van de
sociale kaart, sociale wetgeving, vergadertechnieken en het maken van verslagen. Dit zijn
immers typisch kennis en vaardigheden die in
voldoende mate tijdens de basisopleiding
verworven zouden moeten worden.
Echter, gezien de specifieke eisen die het
reclasseringsveld stelt, zal in beperkte mate
gerichte nascholing noodzakelijk blijven.
Deze consequentie is dan ook getrokken binnen
de ARV en het Leger des Heils door het opstellen van een doordacht en gestructureerd
opleidingsplan. Wanneer we deze plannen overzien, blijken een groot aantal elementen
opgenomen te zijn die in dit artikel bijv. door
de regiocoi5rdinatoren als aanvulling op de
opleiding gewenst werden. Wel kunnen wij
hierbij opmerken dat de tijd die in het eerste
jaar van de ARV-cursus — gezien de veelheid
van onderwerpen die behandeld moeten wor-
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den — uitgetrokken is, wat gering is.
Vervolgens komt het ons, mede gelet op de
aard van het reclasseringswerk zoals dat hier
geschetst werd, voor, dat in het programma te
weinig aandacht geschonken wordt aan benaderingswijzen die nodig zijn voor het werken met
minder of niet gemotiveerde cliënten, aan het
belang van directe assistentie bij meer concrete
problemen van de cliënt, zoals huisvesting,
geld, werk, etc. ('praktische' hulpverlening) en
aan het feit dat vele hulpverleningscontacten
binnen de reclassering een korte duur hebben.
Ook zou aandacht besteed kunnen worden aan
het belang van registratie, zowel om noodzakelijke gegevens voor het beleid te verzamelen,
als ook om het hulpverleningsproces met
afzonderlijke cliënten periodiek te evalueren.
Tenslotte kan de praktische aanbeveling gedaan
worden dat de nieuwe werknemers in de eerste
jaren enige tijd stage lopen bij diensten of
instanties waarmee zij in de toekomst veel te
maken krijgen (gevangeniswezen, politie, Openbaar Ministerie). We verwijzen hierbij naar
gelijksoortige stages die toekomstige directieleden van penitentiaire inrichtingen tijdens
hun inwerkperiode of opleiding lopen.

Enkele gedachten over,
de inhoud van
voorlichtingsrapporten
door dr. M.J.M. Brand-Koolen*
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1. Inleiding
Wanneer ik in dit artikel enkele gedachten over
de informatie die in voorlichtingsrapporten
gegeven wordt probeer te ontwikkelen, dan ga
ik in eerste instantie voorbij aan de cruciale
vraag of rapportage wel wenselijk is en of deze
niet sterk teruggedrongen zou moeten worden
(Anderson 1977, Abspoel 1977).
Ik doe dat vooral omdat ik ervan uitga dat voorlichtingsrapportage voorlopig nog wel zal
blijven bestaan en omdat eventuele fundamentele wijzigingen in de (verre? ) toekomst niet
hoeven te impliceren dat er niet reeds nu
verbeteringen in het bestaande systeem kunnen
worden aangebracht. Het ligt voor de hand een
beschouwing over de inhoud van voorlichtingsrapporten te doen voorafgaan door een
beschouwing over de functie van voorlichtingsrapporten. Pas wanneer het duidelijk is waarvoor het voorlichtingsrapport dienen moet, kan
men wellicht iets zinnigs over de inhoud daarvan zeggen.
2. Functie van het voorlichtingsrapport
In het algemeen gesproken lijken er in de
praktijk drie redenen te zijn die een officier
van justitie (0.v.J.) (of rechter) doen besluiten
een voorlichtingsrapport aan te vragen (zie ook
Vlottes, 1977 en van Riel, 1977).
a. De 0.v.J. weet reeds (bijna) zeker dat hij de
zaak zal seponeren, maar wil toch eerst nadere
informatie over de verdachte ontvangen in de
verwachting dat de te ontvangen informatie
zijn beslissing zal bevestigen. Een variant hierop
is de situatie waarbij de 0.v.J. meent dat hij
het rapport nodig zal hebben om zijn beslissing,
indien dit nodig mocht zijn, tegenover zijn
superieuren te kunnen rechtvaardigen. Met
* Hoofdmedewerkster bij de sectie reclassering van
het WODC.
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deze situatie hebben velen nogal wat moeite;
men vindt dit een oneigenlijk gebruik van het
voorlichtingsrapport. Overigens lijkt dit gebruik
met het toenemend aantal sepots af te nemen
(Abspoel). Voorzover dit nog nodig is meen ik
dat men de 0.v.J. beter de gevraagde steun kan
geven dan het risico lopen dat de verdachte de
dupe wordt van een negatieve beslissing. Zo'n
rapport kan echter wel beperkt gehouden worden.
b. Een voorlichtingsrapport wordt soms aangevraagd, niet omdat men behoefte heeft aan
enige informatie, maar omdat men de verdachte
in contact met de reclassering wil brengen.
Daarbij ligt op de achtergrond de vraag of
veronderstelling dat hulpverlening wellicht
gewenst is. In wezen is dit evenzeer een
oneigenlijk gebruik van het aanvragen van
rapporten. Hier wreekt zich het feit dat de
communicatie tussen reclassering en rechterlijke macht voornamelijk via de voorlichting
loopt.
Het lijkt dringend gewenst hiervoor iets beters
te bedenken. Zolang dit nog niet het geval is,
zou ik ook dergelijke aanvragen gehonoreerd
willen zien. Maar ook, wellicht juist in deze
gevallen kan de informatie m.i. zeer beperkt
blijven.
c. Het voorlichtingsrapport wordt aangevraagd
omdat men de informatie wil gebruiken voor
de te nemen strafrechtelijke beslissingen. Dat
is m.i. de enige echte legitieme functie van het
voorlichtingsrapport. Dit betekent dat de voorlichtingsrapportage vooral in deze gevallen
van belang is. Voorts impliceert het bovenstaande dat ik de voorlichtingsrapportage niet
zie als een vorm of onderdeel van de hulpverlening. Dit wil niet zeggen dat voorlichting
en hulpverlening niet samen kunnen gaan.
Integendeel, als regel zal in elke voorlichtingssituatie de hulpverlening 'vanzelf' starten. Maar
het voorlichtingsrapport zelf is bestemd voor
de strafrechtelijke beslissingen en niet voor de
hulpverlening. Waarom stuurt men het anders
niet naar de cliënt in plaats van naar de 0.v.J.?
3. Inhoud van het voorlichtingsrapport
Als het voorlichtingsrapport eigenlijk alleen
een legitieme functie heeft indien de informatie
bestemd is voor een bijdrage in de strafrechtelijke beslissingen, dan betekent dit tevens dat

•
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het voorlichtingsrapport alleen die informatie
behoeft te bevatten die de rechterlijke macht
nodig heeft om die beslissingen zo verantwoord
mogelijk te nemen. Niets minder, maar ook
beslist niets méér. Ik ben het dan ook niet
eens met magistraten die stellen dat de maatschappelijk werker maar alles op moet schrijven
wat hij weet en dat de lezer dan wel zal
uitmaken wat hij ervan gebruiken kan. Veeleer
lijkt het mij dat de informatie moet aansluiten
bij de strafrechtelijke situatie, en deze wordt
vooral bepaald door de ernst van het delict
(en de eventuele recidive) en — daarmee samenhangend — de soort strafbedreiging (boete,
innemen rijbewijs, gevangenisstraf, TBR).
In dit verband is het wellicht nuttig een kanttekening te maken bij de veel geciteerde
uitspraak van Kempe, die in het voorlichtingsrapport invoelbaar gemaakt wil zien waarom
deze man (vrouw) in dre omstandigheden dft
delict heeft gepleegd. Deze invoelbaarheid is
misschien wel nuttig, maar alleen als de
persoon en omstandigheden een belangrijke
factor in de beslissing zijn; dit wil in concreto
zeggen vooral bij delicten waar de beslissingsruimte erg groot is en dit zijn in de praktijk de
zwaardere delicten. Wellicht is de uitspraak
van Kempe gedaan in een tijd dat in veel mindere mate sprake was van een groot aantal
sepots enerzijds en een zekere tarifering van
een aantal delicten anderzijds.
Voor zover bekend is Vlottes (1977) een van
de eersten geweest die pleitte voor een meer
gedifferentieerde benadering van de behoefte
aan informatie in aansluiting op de delectsituatie.
Hieronder wordt een poging gedaan deze
gedachte verder uit te werken. Daarvóór wordt
echter eerst ingegaan op onderwerpen die zoal
ter sprake plegen te komen in voorlichtingsrapporten. Daarna wordt een verband gelegd
tussen de functie van het rapport en de inhoud
daarvan.
4. Onderwerpen in voorlichtingsrapporten
In de proefneming gestructureerde voorlichtingsrapportage, waarover ik rapporteerde
(Brand-Kooien, 1978), werd een aantal onderwerpen onderscheiden die relevant kunnen
zijn in het voorlichtingsrapport. Dit zijn:
personalia, gegevens over de wijze waarop het
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rapport tot stand gekomen is, de delictsituatie,
korte beschrijving levensloop, justitiële en/of
hulpverleningsbemoeienissen, fysieke toestand,
psychische toestand, alcohol en drugs, gezinssituatie en eventueel vroegere gezinssituatie,
sociale situatie, school/werk, materiële situatie,
samenvatting en conclusie. Nu, na afsluiting van
de proefneming ben ik geneigd het onderwerp
'justitiële en/of hulpverleningsbemoeienissen'
daaruit te laten. Het nodigt uit tot het
opsommen van recidives, terwijl deze informatie reeds in het dossier aanwezig is en dus
in het voorlichtingsrapport overbodig. Alleen
indien bij het schetsen van de levensloop uitvoerig verslag wordt gedaan van datgene wat
zich tussen de diverse delict- en strafmomenten
afspeelde, heeft dit onderwerp zin. Iets dergelijks geldt voor de samenvatting: deze lijkt
alleen zinvol voor een wat langer rapport.
In het kader van dit artikel zou ik bovengenoemde onderwerpen aldus willen samenvatten:
— Personalia
—Gegevens over de wijze waarop het rapport
tot stand gekomen is
—Delictsituatie
—Levensloop en vroegere gezinssituatie
—Persoonlijke factoren (fysieke toestand,
psychische toestand, eventueel alcohol en
drugs, sociale situatie)
—Actuele situatie (gezin, werk, materiële
situatie)
— Conclusie
—Hulpverleningsmogelijkheden.
Van deze onderwerpen is de delictsituatie
(naast de personalia en de gegevens over de
totstandkoming van het rapport) het enige
onderwerp dat altijd besproken zal worden,
als er tenminste iets te melden is wat niet
reeds via het proces-verbaal bekend is. Dit kan
een andere lezing achteraf zijn, een regeling
van de schadevergoeding of andere nieuwe
informatie. Is er niets nieuws over de delictsituatie te vermelden, dan kan het onderwerp
m.i. achterwege blijven.
Voor het overige zou ik sterk willen pleiten
voor een verbinding van functie en inhoud van
het rapport.
5. Functie en inhoud
Keren wij terug naar de drie functies van het
voorlichtingsrapport.

a. Waarschijnlijk of zeker sepot
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Welke informatie kan een 0.v.J. nodig hebben
indien hij in feite reeds beslist heeft de zaak te
seponeren? Ik kan mij daarbij maar één ding
voorstellen: de 0.v.J. wil een aantal aanwijzingen dat hij het sepot wel kan riskeren, m.a.w.
dat er geen al te grote kans op (snelle) recidive
is. In concreto kan dit twee dingen betekenen:
hij wil vernemen dat de situatie redelijk goed
loopt óf als de situatie niet zo best is, dat er
wat aan gedaan wordt (dus hulpverlening).
Mijns inziens is het dan ook voldoende om te
rapporteren over de actuele situatie en, indien
van toepassing, de hulpverlening. In het
algemeen zal dit gaan over gezin, werk, huisvesting, inkomen. Afhankelijk van de situatie
kunnen daar andere onderwerpen bijkomen,
bijv. alcohol- of druggebruik, sociale situatie,
psychische toestand.
Waar het om gaat is dat in deze gevallen als
regel niet op de dieper liggende problematiek,
levensloop, achtergronden van het delict etc.
hoeft te worden ingegaan (misschien wel voor
de hulpverlening, maar niet in het rapport).
Zijn er geen problemen, dan moet dit voor de
0.v.J. voldoende duidelijk gemaakt worden.
Zijn er wel problemen, dan kunnen deze eventueel kort worden vermeld, maar zonder uitgebreide toelichting. Veel belangrijker is het
dan dat er wat aan gedaan wordt. Zijn er hulpverleningsmogelijkheden? Is de hulp al gestart?
Door de reclassering of door anderen? Op deze
wijze kan de 0.v.J. zich een beeld vormen van
wat in de toekomst verwacht kan worden en
dat is wat hij nodig heeft.

b. Verzoek om hulpverlening
Als een 0.v.J. of rechter een voorlichtingsrapport aanvraagt, terwijl hij eigenlijk alleen
doorverwijst i.v.m. mogelijke hulpverlening,
dan is het strikt genomen voldoende als hij
als antwoord krijgt dat de hulpverleningsmogelijkheden onderzocht worden. En goed
beschouwd is dat dan alleen nog voor de
beleefdheid. Hij heeft immers niet gevraagd om

informatie.
Vindt men dit wat erg schraal, dan kan men
enige summiere inlichtingen verstrekken. Een
uitgebreid exposé van alle problemen lijkt
echter totaal overbodig; het wordt toch niet

gebruikt, maar gaat wel 'levenslang' het dossier
in. Men kan erover twisten of een dergelijk kort
bericht nog wel een voorlichtingsrapport
genoemd kan worden. Het lijkt niet zo belangrijk hoe het heet; de term briefrapport zou hier
eventueel gehanteerd kunnen worden.
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c. Bijdrage strafrechtelijke beslissingen
Als het werkelijk gaat om informatie die moet
bijdragen tot het nemen van verantwoorde
beslissingen, dan dient m.i. allereerst gekeken
te worden naar de ernst van het delict en de te
verwachten marges in de straftoemeting.
In veel gevallen zal er sprake zijn van minder
zware criminaliteit, criminaliteit die evenwel
net iets te zwaar is om een sepot te verwachten.
De straf zal dan waarschijnlijk gaan in de
richting van een boete of (voorwaardelijke)
korte gevangenisstraf, in voorkomende gevallen
al dan niet gecombineerd met het innemen van
het rijbewijs. Welke informatie is dan nodig?
Dit is uiteraard die informatie die 0.v.J. en
rechter nodig hebben om de juiste beslissing te
nemen. Wederom zal de actuele situatie daarbij
het belangrijkste zijn, in dit geval echter
gekoppeld aan de consequenties van de diverse
strafmogelijkheden. Wat zijn de consequenties
van een eventuele gevangenisstraf, kan de
cliënt een boete betalen, wellicht in termijnen
(nieuwe mogelijkheid! )? Ook in deze
gevallen kan een dieper spitten in verleden en
persoonlijke omstandigheden goeddeels achterwege blijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen,
nl. indien normaliter een straf verwacht mag
worden, maar in dit speciale geval om humaniteits- en billijkheidsredenen een sepot aangewezen lijkt, is het zinvol deze persoonlijke omstandigheden uitgebreid uiteen te zetten.
Resteren nog de middelzware en zware delicten.
In deze gevallen lijkt mij de uitspraak van
Kempe, die de daad invoelbaar gemaakt wil
zien, ook nu nog op zijn plaats. Dit betekent
een volledig rapport, waarin al naar gelang de
situatie alle onderwerpen die boven genoemd
werden aan bod kunnen komen. Speciaal
voor die delicten waarbij 'de persoon van de
dader en zijn omstandigheden' een belangrijke
factor in de straftoemeting vormen, is het zinvol het verleden en de persoonlijke omstandigheden uitgebreid te rapporteren.
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6. Afstemmen functie en inhoud
Gesteld dat men het eens kan worden over de
hier uitgewerkte gedachte en de inhoud van het
rapport wil afstemmen op zijn functie, hoe kan
een redasseringsmaatschappelijk werker in
concreto weten waarom het rapport is aangevraagd?
In een aantal gevallen is dit bekend. Soms is
het van meet af aan duidelijk wat bedoeld
wordt (Vlottes, Van Riel), soms zijn er
afspraken tussen Openbaar Ministerie en
reclassering ter plaatse. Toch zijn er ook veel
situaties waarin e.e.a. niet zo duidelijk is. Aan
twee zijden zouden er wel stappen ondernomen
kunnen worden meer duidelijkheid te scheppen.
Het is begrijpelijk dat de aanvrager van het
rapport niet altijd precies wil aangeven welke
straf hij denkt te eisen, maar het moet hem
zeker mogelijk zijn duidelijker dan nu veelal
gebruikelijk is, aan te geven waarom hij een
rapport vraagt en welke informatie hij nodig
heeft. Ik denk daarbij aan aantekeningen als
'graag hulpverlening nagaan', 'graag beschrijving
huidige situatie', 'graag consequentie diverse
strafsoorten' of 'graag uitgebreid rapport'.
Het argument dat de aanvrager niet weet wat hij
vragen moet, omdat hij de verdachte nu juist
uit het rapport wil leren kennen, spreekt mij
niet aan, omdat hij in bijna alle gevallen binnen
bepaalde marges zal opereren en die marges
kent hij als geen ander.
Anderzijds kan ook de reclassering wel wat doen.
Bepaalde delicten worden nooit of zelden
vervolgd en andere delicten zijn tot op sterke
hoogte getarifeerd, zeker plaatselijk. Meestal
weet men dit wel en als men het niet weet,
dient dit nodig te veranderen. Een tijdje de
'uitkomsten turven' kan dan al een heleboel
helpen. Ook een telefoontje naar de behandelend
0.v.J. kan vaak de nodige duidelijkheid geven.
7. Slot
In dit artikel heb ik geprobeerd aan te geven
in welke richting een gedifferentieerde voorlichting zich zou kunnen bewegen. Ik ben er
mij van bewust dat alleen enkele grote lijnen
geschetst zijn en dat er geen standaardrecepten
voor voorlichtingsrapporten gemaakt kunnen
worden. Maar misschien is het wel mogelijk
op plaatselijk niveau overleg te plegen tussen
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rechterlija macht (niet alleen Openbaar
Ministerie! ) en reclassering om na te gaan
in hoeverre een dergelijke differentiatie nagestreefd kan worden. De verdere uitwerking en
de details zullen dan in de praktijk wel volgen.
Vooralsnog lijkt een dergelijk systeem voor
alle partijen zinvol. De leden van de rechterlijke macht krijgen niet méér te lezen dan zij
nodig hebben, de reclasseringsmaatschappelijk
werkers worden minder zwaar belast, en
'last but not least': het zou ten voordele van de
cliënt kunnen zijn. Daarbij kan vooral gedacht
worden aan de inbreuk op zijn privacy. Weliswaar zal hij ook nu waarschijnlijk diepgaande
gesprekken met de maatschappelijk werker
hebben, maar al die dieperliggende problemen
en moeilijkheden hoeven in vele gevallen niet
in het rapport vermeld te worden, waardoor
voorkomen wordt dat zij voor heel lang meegaan in het dossier.
En zo kom ik langs een omweg weer terug bij
Anderson en vooral Abspoel. Zij bepleiten
een terugdringen van het aanvragen van
rapporten. Ik bepleit vooral een terugdringen
van de informatie, met name de zeer persoonlijk getinte informatie. Het maakt tenslotte wel
wat uit of in een rapport iemands werk, gezin,
inkomen en huisvesting beschreven worden,
of dat zijn hele persoonlijkheid vanaf de kinderjaren met alle problemen, gevoelens en frustraties uitgebreid uit de doeken wordt gedaan!
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Reclassering in het Huis •
van Bewaring
door drs. P.A.M. Eijkelhof- van der Lans*
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Inleiding
Ook binnen het Huis van Bewaring zijn mensen
van de reclassering werkzaam, en wel in de
functie van rijksreclasseringsambtenaren in
algemene dienst. De vraag die in dit artikel
aan de orde wordt gesteld, is, welke reclasseringsactiviteiten deze maatschappelijk
werkers in feite kunnen verrichten binnen de
totale institutie die het Huis van Bewaring
(H. v. B.) is. Ze worden immers geconfronteerd met de twee vaak tegengesteld werkende
doelstellingen van het gevangeniswezen, nl.
'resocialisatie' van de gedetineerde en
'beveiliging' van de maatschappij.
In het huidige justitiële stelsel worden gedetineerde mensen onvermijdelijk handelingsonbekwaam gemaakt. Vooral de preventief
gehechten in het H. v. B. verkeren in een
zeer onzekere situatie, waarin ze tallijzize
vragen en problemen hebben (t.a.v. hun eigen
toekomst, hun situatie thuis, de gang van
zaken in het H. v. B.), die ze niet zelf kunnen
oplossen. Daarvoor hebben ze hulp nodig.
Het helpen oplossen van concrete, vooral
materiëel gerichte, problemen wordt wel
'sociale dienstverlening' genoemd. Deze
taak komt heel vaak bij de maatschappelijk
werkers (m.w.ers.) terecht, hoewel zij dit
beschouwen als oneigenlijk maatschappelijk
werk. Vanwege het tijdrovend karakter ervan
(in de zin van telefoontjes plegen, brieven
schrijven, informatie geven en om informatie
vragen) komen de m.w.ers nauwelijks toe
aan hun eigenlijke taak, nl, hulpverlening
aan de gedetineerde bij het oplossen van
diens psycho-sociale problematiek (de zgn.
immateriële hulpverlening). Van departementswege is dan ook toegezegd dat de zgn. oneigenlijke taken door andere functionarissen
* Medewerkster van het stafbureau wetenschappelijke
adviezen van de directie TBR/reclassering van het
Ministerie van Justitie.
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zouden worden verricht. De vraag is dan wel,
waar de grens ligt tussen dienstverlening en
hulpverlening.
Wanneer de m.w.er prioriteit geeft aan intensieve hulpverleningsrelaties, kan daarmee de
dienstverlening in de knel komen.
Bovendien komt hij vanwege zijn professionele
instelling vaak in botsing met de hiërarchische
structuur van het H.v.B. en het beveiligingsprincipe.
In het hiernavolgende worden ten eerste de
vragen en problemen van gedetineerden beschreven. Daarna wordt de organisatie van de hulpverlening in het H.v.B. uitgelegd. Dan wordt
ingegaan op de positie van rijksreclasseringsambtenaar in algemene dienst, de historische
achtergronden ervan, de moeilijkheden waarmee deze m.w.ers kampen. Een belangrijke
vraag hierbij is, of hulpverlening niet vooral van
buiten (door de particuliere reclassering) zou
moeten komen. Vervolgens wordt het zgn.
'Experiment Sociaal Spreekuur' beschreven,
dat in het H.v.B. te Breda wordt uitgevoerd,
en dat een poging is om dienstverlening en
hulpverlening in twee van elkaar onderscheiden organisatievormen onder te brengen.
Dit experiment hoopt duidelijk te maken,
welke functies maatschappelijk werk kan hebben in een Huis van Bewaring. Tenslotte
worden in het laatste hoofdstuk enkele
aandachtspunten opnieuw op een rijtje gezet.
1. De gedetineerde in het Huis van Bewaring

`... In het begin valt er het nodige te regelen.
Voor uzelf, maar waarschijnlijk ook thuis.
Het personeel helpt u daarbij of brengt u
in contact met andere mensen die u daarbij
kunnen helpen ...'
(Uit de hernieuwde versie van een folder die
aan iedere gedetineerde in het Huis van
Bewaring wordt uitgereikt) •
1.1. Een kluwen van vragen
Men kan zich voorstellen, dat, wanneer iemand
van de ene op de andere dag 'vast' komt te
zitten tussen vier muren, er binnen het leven
dat zich in zijn eigen omgeving afspeelt veel
zaken ook 'vast' lopen. In de ziekenhuissituatie — een soortgelijk vastzitten — kan
men dan nog van alles regelen via de telefoon

51

en via het bezoek dat vrij gemakkelijk toegang krijgt. In een penitentiaire inrichting is
men afhankelijk van het personeel dat als
tussenschakel fungeert tussen de gedetineerde
en de buitenwereld. Zelfs het bezoek moet
geregeld worden via allerlei functionarissen.
Wat de gedetineerde ook met de buitenwereld
wil, altijd moet hij langs de bewaarder en het
aanvraagformuliertje. De detentie stelt per
definitie grenzen aan het zelfstandig handelend optreden van de gedetineerde.
Bovendien is hij als preventief gehechte
'gevangen' in de onzekere situatie van de strafrechtelijke procedure. Hij weet niet hoe lang
het nog duurt, wat er precies gaat gebeuren,
en de personen die over hem beslissen (officier van justitie, rechter-commissaris, rechter)
zijn ver weg en nagenoeg buiten bereik. Daarbij komt dan nog de onbekendheid met de
organisatie van het huis van bewaring, waar
men toch wel in korte tijd de weg moet
leren kennen, wil men zich daar kunnen
handhaven.
Er zijn tientallen vragen te stellen en honderuen problemen op telossen. De uitgereikte
folders en een uitlreksel van het huishoudelijk reglement, dat in iedere cel aanwezig hoort
te zijn, kunnen die onzekerheid slechts
gedeeltelijk wegnemen. Het is immers een
bekende ervaring van de hulpverleners in
Huizen van Bewaring dat er voortdurend een
lawine van vragen en problemen op ze af
blijft komen.
Enerzijds zijn dat kwesties die de gedetineerde
vanwege de beperktheid van de detentiesituatie niet zelf kan oplossen. Anderzijds kunnen
zich ook problemen voordoen waar hij niet
zonder hulp uit kan komen.
Een gebruikelijk onderscheid in de vraagstelling is die tussen de zogenaamde materiële
en immateriële vragen. De materiële vragen
zijn heel concreet: 'Hoe gaat het verder met
mijn huis, met mijn werk, met mijn uitkering,
met mijn inkomsten; kan mijn vrouw zich
alleen redden; wat moet er met de kinderen
gebeuren; hoe worden de huur en eventuele
schulden betaald; hoe krijg ik mijn kleren
hier?' en ook: 'Wanneer zie ik mijn advocaat,
de reclassering; hoe krijgt ik mijn spullen
terug die in beslag genomen zijn; wanneer is
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de rechtszitting; wat betekent de uitspraak
precies?' enz.
De immateriële vragen liggen in de sfeer van
de zogeheten 'achterliggende problematiek';
ze zijn niet concreet te duiden en lopen
uiteen van: 'Hoe kwam ik ertoe dat delict
te plegen?' tot Wat is er misgegaan in de
relatie met mijn vrouw (vriend of vriendin)
en hoe krijg ik het weer goed?'
Het gaat met name om al die factoren in de
omstandigheden en persoonlijkheid van de
gedetineerde, die van invloed waren op zijn
delictpleging en/of een beïnvloedende rol
zullen gaan spelen in zijn situatie na de vrijlating.
De scheiding tussen materiële en immateriële
zaken is niet erg scherp te trekken. Zo kunnen
bijvoorbeeld de factoren die bijdroegen tot
delictpleging zowel liggen op het materiële
als op het immateriële vlak waarbij ze elkaar
haast onontwarbaar beihvloeden.
Kortom: de preventief gehechte in het Huis
van Bewaring voelt zich verstrikt in een kluwen
van allerhande vragen welke altijd — alleen
al vanwege de detentiessituatie — met behulp
van anderen ontrold moet worden.
1.2. Het antwoord van justitie
Artikel 26 van de Beginselenwet van 1951 stelt:
Net handhaving van het karakter van de straf
of de maatregel wordt hun tenuitvoerlegging
mede dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding
van de terugkeer der gedetineerden in het
maatschappelijk leven.' Dit fameuze artikel
was een neerslag van een verandering in het
maatschappelijk denken over het effect van
vrijheidsstraf. Straffen helpt niet. Vrijheidsbeneming blijkt recidive niet te voorkomen.
Resocialisatie behoort derhalve in de
gevangenis te beginnen, en liefst al in het Huis
van Bewaring.
Er is echter meer. Het is de detentiesituatie
zelf die bij de gedetineerde onherroepelijk
leidt tot inperking van de persoonlijkheid
en tot afsluiting voor do werkelijkheid. Dit
zijn psychische processen die met vaktermen
als depersonificatie, regressie e.d. aangeduid
worden. Hij is niet langer handelingsbekwaam
en op zijn sociale relaties kan hij geen invloed
meer uitoefenen. De huidige manier waarop

het bezoek geregeld wordt blijkt veelal
averechts te werken, nl. de verwijdering juist
te vergroten tussen hem en de buitenwereld.
De laatste jaren is justitie steeds meer oog gaan
krijgen voor deze negatieve uitwerking van de
detentie. Het idee heeft postgevat, dat het
vooral de vrijheidsbeneming op zich is, die
als de straf moet worden gezien. Iedere toevoeging van leed dient zoveel mogelijk vermeden
te worden.
2. Hulpverlening in het Huis van Bewaring
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2A. Bejegening
Het principe van resocialisatie ligt ten grondslag aan de invoering van het begrip 'bejegening' in de opzet van de penitentiare inrichting.
Sinds Artikel 26 Beginselenwet Gevangeniswezen (1951) in werking trad, heeft men
geprobeerd beide — vaak tegengesteld werkende — doeleinden 'beveiliging van de maatschappij' en 'resocialisatie van de delinquent' na te
streven. In het kader van de resocialisatie past
dan het 'bejegenen' van de gedetineerden
zodanig dat er meer rekening wordt gehouden
met de behoeften van de individuele gedetineerden. Ze zouden in staat moeten worden
gesteld toch nog zoveel mogelijk vorm te
geven aan hun eigen leven.
Om te voldoen aan de beide doeleinden Beveiliging en Resocialisatie is het personeel van
de penitentiaire inrichting naar verschillende
functiegroepen samengesteld. De ene groep,
i.c. de bewaarders, concentreert zich op de
beveiliging. De andere groep bestaat uit de
professionele hulpverleners, die zich primair
richten op mogelijkheden tot resocialisatie
van de gedetineerden. In de praktijk loopt dit
uiteraard door elkaar. Ook de bewaarder wordt
geacht de gedetineerde te bejegenen met het
oog op zijn resocialisatie. En als het erop aankomt behoort ook de hulpverlener informatie
door te geven die voor de beveiliging van
belang is, ook al is die informatie hem in
vertrouwen gegeven.
Deze tweeslachtigheid komt tot uiting in de
taakomschrijving van de stafleden verbonden
aan de inrichting, te weten: psychologen, maatschappelijk werkers en andere gedragsdeskun-

digen. Artikel 37, lid 2, Huishoudelijk
Reglement — Huis van Bewaring, noemt de
volgende taken:
'Behoudens de hun opgedragen hulpverlening
aan gedetineerden, individueel of in groepsverband, hebben zij tot taak:
a. de directeur te adviseren omtrent de bejegening van individuele gedetineerden en de
verwezenlijking van zo gunstig mogelijke
omstandigheden in de inrichting;
b. de aan de inrichting verbonden ambtenaren
behulpzaam te zijn bij de uitoefening van hun
taak'.
Hieruit blijkt dat een staflid, d.w.z. een professionele hulpverlener, verplichtingen heeft
naar drie zijden: gedetineerde/cliënt, directie
en executief personeel (o.a. de bewaarders).
2.2. Spanningsveld
De professionele hulpverlener in een Huis
van Bewaring bevindt zich onvermijdelijk in
een potentieel spanningsveld tussen de ver54
wachtingen van de drie genoemde sectoren
in. Hij heeft te maken met eisen gesteld aan
hem, gezien zijn zelfstandige beroepsuitoefening als hulpverlener en met eisen vanuit de
organisatie van de detentie-inrichting als
totale institutie. Deze kunnen tegenstrijdig
zijn en de hulpverlener belemmeren in zijn
functie-uitoefening. Daarentegen zou de
hulpverlener vanwege zijn positie juist heel
goed een functie kunnen vervullen als intermediair tussen gedetineerde en directie en
tussen gedetineerde en personeel. Hij zou
de gedragingen van de verschillende groepen
ten opzichte van elkaar kunnen verduidelijken.
Op deze manier zou het spanningsveld juist
een verruimend in plaats van een belemmerend
effect hebben op de hulpverlening.
In de praktijk echter is de spanning vaak te
snijden. Dit is mede te wijten aan het verschijnsel van professionalisering binnen het gevangeniswezen. Aan het bestaande instituut dat
qua personeel en organisatie erop gericht
was om mensen opgesloten te houden om
daarmee de maatschappij te beschermen,
werd een groep van deskundigen toegevoegd
• die zich vooral met die opgesloten mensen
gingen bemoeien. Dit gebeurde zonder dat
de bestaande structuur wezenlijk veranderd

werd. Iedere deskundige werkt bovendien
vanuit een eigen discipline op een eigen
afgebakend terrein. Deze ontwikkeling werkt
de polarisatie tussen de groepen 'beveiligers'
en 'hulpverleners' in de hand. De bewaarder
zet zich af tegen de deskundigheid van de
hogergeplaatste hulpverlener. De professionele
hulpverlener is geïrriteerd als de bewaarder
(evenals iedere andere functionaris) zich 'op
eigen houtje' met hulpverlening bezighoudt.
Door introductie van het begrip 'bejegening'
is getracht een brug te slaan tussen 'beveiliging' en 'hulpverlenen'. Dat is echter niet
voldoende om het spanningsveld ten goede
te keren. Daarvoor is wederzijds begrip en
acceptatie noodzakelijk, naast een organisatie
van de hulpverlening die voor iedereen in het
Huis van Bewaring duidelijk is.
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2.3. Organisatieschema
In het huidige organisatieschema van de
penitentiaire inrichting wordt aangegeven hoe
de verplichtingen van de stafleden ten opzichte
van gedetineerden en uitvoerend personeel langs
bepaalde communicatielijnen lopen (zie
figuur 1). Deze lopen niet rechtstreeks, maar
via de bejegeningscairdinator, die blijkbaar,
wanneer hij inderdaad is aangesteld, een
belangrijke positie inneemt. Hij dient erop toe
te zien dat alle activiteiten die plaatsvinden op
het gebied van de arbeid en de vrijetijdsbesteding op elkaar worden afgestemd en hij houdt
contact met de groepsleiders van de verschillende leefeenheden. Het is nog niet duidelijk
in hoeverre deze coördinerende functie in
de praktijk inderdaad het beschreven spanningsveld vermindert.
Formeel gezien zijn in het kader van de
resocialisatie van de gedetineerde zowel de
bejegeningsca•rdinator als de gespecialiseerde
hulpverleners belangrijk.
Het organisatieschema geeft aan dat de specialistenstaf kan bestaan uit artsen, psychologen,
psychiaters, geestelijke verzorgers en reclasseringsambtenaren. De laatste functionarissen
heten officieel rijksreclasseringsambtenaren
in algemene dienst, tewerkgesteld als maatschappelijk werkers in een penitentiaire
inrichting, en op deze functie willen we nu
verder ingaan.

Fig. 1. Organisatieschema penentiaire inrichting
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3. De rijksreclasseringsambtenaar in algemene
dienst
Volgens de advertentie waarmee men deze
functionaris werft is zijn/haar taak:
'Hulpverlening aan gedetineerden bij het
oplossen van de psycho-sociale problematiek
die hen in de detentiesituatie heeft gebracht
en die door deze situatie wordt versterkt, resp.
opgeroepen. Voorts: verrichten van werkzaamheden m.b.t. communicatie in de inrichting,
voor zover die voortvloeien uit de opvattingen
omtrent de hulpverlening in het algemeen.'
Voor deze functie is o.a. het diploma H.B.O.
maatschappelijk werk vereist.
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3.1. Geschiedenis
Dat deze post bekleed wordt door een functionaris die formeel ressorteert onder de Directie
T.B.R. en reclassering, is het gevolg van een
ontwikkeling van de laatste jaren, geformaliseerd per 1 november 1973.
Vóór die tijd bestond in elke penitentiaire
inrichting een Sociale Dienst met een of meer
sociale ambtenaren, die net als alle andere
functionarissen in de inrichting, ressorteerden
onder de Directie Gevangeniswezen. Aan het
eind van de jaren '40 werd de Sociale Dienst
ingesteld als gevolg van het gewijzigd maatschappelijk denken over de resocialiserende
functie van detentie. In de begintijd hadden
de traditionele gevangenisfunctionarissen
moeite de sociaal-ambtenaar te accepteren
die immers vooral aandacht besteedde aan de
gedetineerde als persoon.
Langzamerhand kreeg de sociaal-ambtenaar
echter zijn eigen plaats in het gevangenisbestel.
Hij organiseerde het sociaal-culturele werk in
de inrichting, verrichtte de vereiste rapportagewerkzaamheden (bijv. in het kader van de
voorwaardelijke invrijheidstelling) en verleende
hulp en steun aan individuele gedetineerden als
dat gevraagd werd.
Langzamerhand werden zijn prioriteiten vooral
verlegd naar deze individuele hulp- en steunverlening. Dit hing samen met een verschuiving
in de beroepsuitoefening van de maatschappelijk werker naar een grotere cliëntgerichtheid.
De sociaal ambtenaar werd geconfronteerd
met de (in de eerste paragraaf beschreven)
massa vragen en problemen waar de gedeti-
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neerde, en met name de preventief gehechte,
mee te kampen heeft. Meer en meer ontstond
tussen de sociaal ambtenaar en de betrokken
gedetineerde een zgn. hulpverleningsrelatie
waarin ook de achterliggende problematiek
aan de orde kon komen.
Deze hulpverlening aan de individuele gedetineerde kwam echter in gedrang met de andere
taken van de sociaal-ambtenaar, zoals de rapportagewerkzaamheden en de organisatie en
coördinatie van de vrijetijdsbesteding. Zijn
hiërarchisch ondergeschikte positie wreekte
zich, in vergelijking met de positie van
stafleden, zoals de medische en geestelijke
verzorgers. Bovendien bleek de toegenomen
aandacht voor de persoonlijke situatie van
de gedetineerde ertoe te leiden dat ook het
thuismilieu in de hulpverlening betrokken
werd. Daarmee werd het terrein betreden van
de buiten de detentie-inrichting functionerende reclassering. Om de positie van de maatschappelijk werker duidelijker af te bakenen,
werd van departementswege tot een omzetting
van de functie van sociaal ambtenaar tot
rijksreclasseringsambtenaar in algemene dienst
(r.r.a.d.), te ressorteren onder de Directie T.B.R.
en reclassering. Deze ambtenaar werd tevens
tot staffunctionaris gepromoveerd.
3.2. Eigenlijke/oneigenlijke taken
Met een dergelijke organisatorische verandering
hoopte men een staffunctionaris binnen de
penitentiaire inrichting te halen, die:
a. tijdens het verblijf van de gedetineerde in
de penitentiaire inrichting met deze persoon
een hulpverleningsrelatie aan kan gaan vanuit
de ideeën en doelstellingen van het maatschappelijk werk;
b. vervolgens de continuiteit van die hulpverlening kan bevorderen binnen het geheel van
de diverse reclasseringsbemoeienissen (voor,
tijdens en na de detentie).
Een dergelijke hulpverlening noemt men wel
het eigenlijke maatschappelijk werk (m.w.),
in tegenstelling tot de zogenaamde voor het
m.w. oneigenlijke taken, nl. de overgebleven
activiteiten die voordien door de sociaal
ambtenaar werden uitgevoerd. Hieronder
vallen de organsatie van het sociaal-culturele
werk en sommige rapportagewerkzaamheden,

maar ook die activiteiten die in de dienstverlenende sfeer liggen.
Dienstverlening, ook wel materiële hulpverlening genoemd, omvat vooral die werkzaamheden, die normaliter door. de gedetineerde zelf
zouden zijn verricht, ware hij niet opgesloten
geweest, zoals: informatie inwinnen en diverse
zaken regelen met betrekking tot de strafrechtelijke procedure, zijn situatie thuis, e.d.
Bij de overgang van de functie naar een andere
directie op het Ministerie van Justitie is
toegezegd dat deze voor het maatschappelijk
werk oneigenlijk gedachte taken geleidelijk
aan door andere functionarissen binnen de
inrichting zouden worden overgenomen. Daarbij wordt gedacht aan de aanstelling van
een bejegeningscoo5rdinator, een bejegeningsadministratie en een sociaal-culturele
werker.
60

3.3. Belemmeringen in de praktijk
Ondanks de instelling van de functie van de
r.r.a.d. is de positie van het maatschappelijk
werk binnen de penitentiaire inrichting tot op
heden nog niet volledig uitgekristalliseerd. Men
heeft daarbij o.a. te maken met twee problemen:
1. Het blijkt in de praktijk, m.n. vanuit de
inrichting heel moeilijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de voor het m.w.
eigenlijke en oneigenlijke taken. Waar ligt de
grens tussen hulpverlening (m.w.'er) en
dienstverlening (de voormalige sociaal ambtenaar; bejegeningsadministratie)? Naar wie
moeten de bewaarders verwijzen als de gedetineerde met een vraag komt? In veel inrichtingen wordt in het spraakgebruik de term
sociaal ambtenaar nog gehanteerd.
Ook voor de gedetineerde is het vaak niet
duidelijk: hij bevindt zich in de eerder beschreven lawine van vragen en problemen. Met
welke vragen moet hij naar de m.w.'er en
met welke naar andere functionarissen?
2. Om financiële en/of formatietechnische
redenen konden in diverse penitentiaire
inrichtingen (waarvan de meeste Huizen van
Bewaring) geen of onvoldoende functionarissen vrijgemaakt of aangesteld worden om de
voor het m.w. oneigenlijke taken over te
nemen. Dit heeft tot gevolg dat verschillende
r.r.a.d.'s nog steeds de taken van de voor-

malig sociaal ambtenaar vervullen. Ook
betekent dit dat het eerder besproken organisatieschema, m.n. op het punt van de bejegeningscoCtrdinatie, in de meeste Huizen van Bewaring
niet wordt ingevuld.
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3.4. Hulpverlening van buiten
Door deze praktische probleemstelling heen
speelt de ideologische vraag of hulpverlening
vanuit m.w. perspectief eigenlijk wel mogelijk
is binnen de totale institutie die het Huis
van Bewaring is.
Hierbij komt in de eerste plaats de tegenstelling tussen de doeleinden beveiliging en
resocialisatie weer boven, zoals die in paragraaf 2 aan de orde is gesteld. In hoeverre
is een dergelijk spanningsveld belemmerend
of juist verruimend voor de uitoefening van
het m.w.? Een positieve uitwerking lijkt
nu vaak afhankelijk te zijn van min of meer
toevallige factoren, zoals bijv. de samenstelling
van de directie, de staf, en het uitvoerend
personeel.
In de tweede plaats wordt vaak betwijfeld
of een hulpverleningsrelatie in een zo
beperkt kader als het Huis van Bewaring
met de bijbehorende onzekerheid over de duur
van die relatie wel enige invloed of effect kan
hebben op de cliënt.
De vraag, of hulpverlening om deze redenen
niet principiëel van buitenaf moet komen,
wordt regelmatig gesteld. Gedacht wordt o.a.
aan een districtsforensische dienst, welke als
een multi-disciplinair team zou moeten
functioneren. De particuliere reclassering
pleit vanuit de zgn. 'verdunningsgedachte'
(vermaatschappelijking van het justitiële
apparaat) voor inschakeling van op detentiegebied gespecialiseerde reclasseringsfunctionarissen uit het particuliere reclasseringsveld.
Ook de commissie-van Hattum is van mening
dat de drempel naar de wereld buiten het
Huis van Bewaring verlaagd moet worden.
Het maatschappelijk werk binnen het Huis
van Bewaring zou vooral een schakel moeten
zijn in de hulpverleningsketen die reeds
bestaat of op gang gebracht moet worden met
hulpverleningsinstanties van buiten. Daarnaast
zou de maatschappelijk werker hulp moeten
verlenen in (crisis)situaties die in en door de
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detentie onstaan en waarin geen adequate
voorziening voor handen is.
Het is duidelijk dat het erg moeilijk is om op
deze wijze de taak van de m.w.'er precies
af te grenzen. Waar ligt de grens tussen
problemen die het gevolg zijn van de detentie
en anderssoortige problemen? Zoals belicht in
par. 1 is dat ook voor de gedetineerde moeilijk
te onderscheiden. Voor hem lijkt het belangrijkste dat er binnen het Huis van Bewaring
een vast punt en een duidelijk moment is
waar en waarop hij zijn vragen aan de orde kan
stellen. Voor de m.w.'er geldt dan dat hij op
adequate wijze inhoud geeft aan zijn verantwoordelijkheden in het kader van de
continuiteit van de hulpverlening, zowel tegenover de cliënt, tegenover de inrichting als
tegenover de buitenreclassering.
Een van de mogelijke vormen waarin maatschappelijk werk in een Huis van Bewaring
gestalte kan krijgen is het experiment dat
sinds anderhalf jaar plaatsvindt in het Huis
van Bewaring te Breda. Dit experiment, dat
op initiatief van de m.w.'ers aldaar tot stand
is gebracht, wordt uitgevoerd onder auspiciën
van de Directies T.B.R. en Reclassering en
Gevangeniswezen van het Ministerie van
Justitie, en wordt begeleid en geëvalueerd
door het Stafbureau Wetenschappelijke
Adviezen van de Directie TBR/R.
De evaluatie wordt in de loop van 1979 afgesloten en aangezien het niet oirbaar is om
vóárdien enige conclusies te trekken, zullen
we ons in het volgende beperken tot een
beschrijving van de organisatie, doelstelling
en werkwijze van het bedoelde experiment.
4. 'Experiment Sociaal Spreekuur' in het
Huis van Bewaring te Breda
4.1. Sociale dienstverlening

In het Huis van Bewaring te Breda wordt iedere
werkdag een zgn. Sociaal Spreekuur gehouden
voor gedetineerden die met concrete vragen
zitten. Voor dit spreekuur kunnen ze zich van
te voren opgeven via een aanvraagformuliertje.
Gemiddeld komen er ongeveer tien gedetineerden per dag met concrete vragen naar het
spreekuur, dat wordt bijgewoond door steeds
dezelfde maatschappelijk werker èn door
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iemand van de bejegeningsadministratie.
De gedetineerde legt zijn probleem uit en de
bejegeningsmedewerker en maatschappelijk
werker bekijken wat er aan gedaan kan
worden. Als het een heel gecompliceerde
zaak is met allerlei mogelijke consequenties
neemt de m.w.'er het op zich. Ook doet hij
dat wanneer het om een cliënt gaat bij wie
hij een achterliggende problematiek vermoedt
die hij met hem persoonlijk wil doorpraten.
Ook kan het zijn dat de betrokken gedetineerde bekend staat als een 'moeilijk persoon'
die beter onder de hoede van het m.w. kan
blijven. Wanneer er geen sprake is van één
van deze drie genoemde mogelijkheden neemt
de bejegeningsfunctionaris de afhandeling van
het door de gedetineerde gedane verzoek op
zich. Dat betreft het merendeel van de
gevallen. De meest verzoeken behelzen nl.
eenvoudige maar toch wel tijdrovende handelingen, zoals bijv. het schrijven van brieven,
het invullen van formulieren, het plegen van
telefoontjes naar advokaat, reclassering,
allerlei instanties (zoals de Gemeentelijke
Sociale Dienst) en de familie van de betrokkene. De afhandeling van de verzoeken gebeurt
in de loop van de dag na het spreekuur. Indien
noodzakelijk wordt de gedetineerde dan
opgeroepen door de bejegeningsadministratie
of de m.w.'er, zodat ze gezamenlijk het
betreffende probleem kunnen oplossen. Die
zaken die weinig tijd kosten, zoals het geven
van informatie — mondeling of via folders —
worden op het spreekuur zelf afgehandeld.
Met deze opzet van het sociaal spreekuur
hopen de maatschappelijk werkers en
bejegeningsadministratie een aanbod van
sociale dienstverlening te realiseren, waarop
iedere gedetineerde recht heeft. Immers: opgenomen worden in een totale institutie, zoals
het Huis van Bewaring, maakt de mensen
per definitie handelingsonbekwaam. De
bewuste inrichting heeft dan de taak om dit
onvermogen tot handelen zoveel mogelijk te
verlichten. Het sociaal spreekuur biedt
de gedetineerden een mogelijkheid om die
praktische problemen, waarin ze niet in
eerste instantie zelf handelend kunnen
optreden, aan de orde te stellen en eventueel
tot een oplossing te brengen.
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4.2. Hulpverlening
Het bestaan van het sociaal spreekuur, waarheen gedetineerden met concrete verzoeken
verwezen kunnen worden, geeft het team
van maatschappelijk werkers meer ruimte
om zich te wijden aan hun eigenlijke taken.
Deze zijn volgens de functiebeschrijving van
de r.r.a.d.: de hulpverlening aan gedetineerden
bij het oplossen van hun psycho-sociale problematiek en werkzaamheden m.b.t. de hulpverlening in het algemeen en de communicatie
in de inrichting.
In zekere zin valt het organiseren van het
spreekuur onder de laatstgenoemde taak,
omdat de betreffende m.w.er via het spreekuur vrij veel gedetineerden en hun vragen
leert kennen en mede daardoor nogal wat
contacten moet onderhouden zowel met
functionarissen binnen de inrichting als met
instanties erbuiten. Daarom wordt deze m.w.er
meestal ook ingeschakeld als er met een
gedetineerde (met wie geen hulpverleningscontact bestaat) een crisissituatie ontstaat die
de nodige bliksemsnelle handelingen vereist.
Een van de andere m.w.ers onderhoudt
verder de meer formele contacten met
directie en andere functionarissen binnen het
H.v.B.
Ten behoeve van de individuele hulpverlening
wordt met iedere nieuw binnen gekomen
_preventief gehechte een kennismakingsgesprek
gevoerd waarin aan de betrokkene een hulpaanbod gedaan wordt. Hem wordt voorgesteld
om regelmatig met een van de m.w.ers te
praten over de problemen die hij ervaart in
hemzelf, in zijn situatie thuis, in zijn situatie
als gedetineerde, als preventief gehechte
wachtend op zijn rechtszaak, met de nodige
onzekerheid vandien, enzovoort. Dit hulpaanbod kan hij aannemen of afwijzen. Wanneer hij twijfelt wordt na verloop van tijd
nogmaals een hulpaanbod gedaan tijdens
een nieuw gesprek. Ook de aanwezigheid van
de m.w.er op het sociaal spreekuur biedt de
mogelijkheid van een nieuw hulpaanbod.
Iedere m.w.er heeft zijn eigen cliëntenbestand.
Dit houdt in dat hij een aantal cliënten tot
zijn verantwoordelijkheid rekent, met wie
incidenteel of regelmatig gesprekken gevoerd
warden.

Een aantal van de hulpverleningsrelaties is
intensief te noemen, omdat de gesprekken
volgens een door m.w.er èn cliënt gezamenlijk werkplan verlopen, waarbij nagegaan
wordt of en in hoeverre de cliënt vastgelopen
is in zijn sociaal functioneren, zowel binnen
de inrichting als er buiten in diens thuismilieu.
In sommige hulpverleningscontacten — verschillend per persoon en situatie — blijkt het
gewenst dat ook dienstverlenende activiteiten
verricht worden. Meestal echter worden vragen
in dit verband verwezen naar het sociaal
spreekuur.
In de team-vergadering met de praktijkbegeleider wordt de voortgang van de hulpverleningscontacten regelmatig geëvalueerd.
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4.3. Functies van maatschappelijk werk
Bij het aangaan van en inhoud geven aan
de hulpverleningsrelatie wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met andere hulpverleningscontacten die de cliënt al heeft of zou moeten
hebben. Indien nodig wordt contact opgenomen met de buitenreclassering. Ook
probeert de r.r.a.d. diegenen in de hulpverlening in te schakelen die in het thuismilieu
voor de cliënt van belang zijn en een essentiële
rol zullen spelen bij zijn terugkeer. Regelmatig
worden er met deze mensen, liefst gezamenlijk
met de cliënt, gesprekken gevoerd.
Als voortgezette hulpverlening op een specifiek
terrein (bijv. bij drugsverslaafden) noodzakelijk lijkt na de detentieperiode, wordt getracht
de cliënt daartoe te motiveren en eventueel
het contact met die hulpverleningsinstantie
al tijdens de detentie te leggen. Afhankelijk
van het individuele geval wordt daarbij ook
de reclassering ingeschakeld. Op deze manier
hoopt het team van m.w.'ers drempelverlagend
te werken naar de hulpverlening die buiten
plaatsvindt.
Dit is een van de uitgangspunten die de betrokken m.w.'ers hanteren in de uitoefening van hun
functie en die naar boven kwamen tijdens de
gesprekken over het experiment met hen en
hun praktijkbegeleider.
Een ander uitgangspunt is dat ook in de detentiesituatie de r.r.a.d. een brugfunctie vervult.
Vanwege de m.w. relatie kent hij de cliënt
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en diens problematiek goed en ook weet hij
vanwege zijn interne contacten in de inrichting hoe de cliënt functioneert. In dit kader
is de m.w.'er in staat om gedrag en opstelling
van de cliënt duidelijk te maken aan de directie
en het inrichtingspersoneel en zo zou hij gemakkelijk ingeschakeld kunnen worden in een
mogelijke crisissituatie.
Een derde uitgangspunt in deze niet uitputtende reeks is, dat de m.w.'er in de gedwongen
setting van een H.v.B. jegens de cliënt nogal
`outreaching' kan werken, d.w.z. dat het
initiatief tot hulpverlening van de m.w.'er
uitgaat.
Na de kennismaking is immers steeds een vervolgkennismaking mogelijk. De rechtsgang
welke een gedetineerde moet doormaken blijkt
meermalen een invalshoek te betekenen om
indien nodig tot diepergaande gesprekken
over eventuele achterliggende problematiek te
komen.
Op bovenbeschreven wijze hopen het team
van m.w.'ers, hun praktijkbegeleider en
andere betrokkenen in de organisatie van het
H.v.B., zoals de bejegeningsadministratie, een
structuur neergezet te hebben die (duidelijker
dan voorheen) voldoet aan een aantal verwachtingen gesteld aan het m.w. in een H.v.B.
Enerzijds een scheiding voor zover mogelijk
van eigenlijke en oneigenlijke m.w.-taken door
hulpverlening en dienstverlening in aparte
organisatievormen onder te brengen. Anderzijds het op gang brengen van een hulpverlening in het H.v.B. en het bevorderen van de
continuiteit ervan. In hoeverre een en ander
gerealiseerd wordt, moet de reeds eerder
vermelde evaluatie uitwijzen.
5. Tot slot enkele aandachtspunten
Tenslotte willen wij nog enkele punten opnieuw
onder de aandacht brengen. Het gaat om vraagpunten die zullen blijven opkomen in de
diskussie over maatschappelijk werk annex
reclassering in een Huis van Bewaring, zolang
dit laatste als een totale institutie (met als
hoofdtaak de samenleving te beveiligen) in haar
huidige structuur blijft bestaan.
1. In eerste instantie komt de keuze aan de orde
tussen het van buitenaf binnenhalen of het van
binnenuit uitoefenen van de hulpverlening.
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In het eerste geval zouden de buitenreclassering en/of andere zgn. forensische hulpdiensten een actievere rol gaan spelen binnen het
H.v.B. In het tweede geval zou de huidige
situatie gehandhaafd blijven. Gezien de wens
tot continuiteit van de hulpverlening èn vanwege de bestaande voordelen verbonden aan
hulpverlening van binnenuit (zie de volgende
punten), lijkt een derde mogelijkheid echter
meer voor de hand liggen, nl. dat beide hulpverleningssituaties naast elkaar, maar vooral
in samenwerking met elkaar bestaan.
2. Of hij nu van buitenaf of van binnenuit
komt, elke hulpverlener die binnen het
H.v.B. werkzaam is zal worden geconfronteerd met het spanningsveld tussen resocialisatie en beveiliging. Het lijkt zelfs meer
aannemelijk dat een hulpverlener van buitenaf
eerder op de beperkingen van het hiërarchisch
systeem zal stuiten. Een praktische kennis
en ervaring van dit spanningsveld, door
deelname aan het bewaringsgebeuren, zal de
intra-murale hulpverlener misschien juist
helpen in een crississituatie een adequate
bijdrage te leveren tot de oplossing ervan.
In die zin zou de positie van de m.w.'er als
staflid van het Huis van Bewaring juist
verruimend kunnen werken in zijn beroepsuitoefening.
Dit neemt niet weg dat in bepaalde situaties
wanneer (tijdelijk) een keuze gemaakt wordt
vei& de beveiliging (bijv. bij isolatie van de
gedetineerde) de hulpverlener belemmerd
kan worden in zijn hulpverlening. Ook kan
het conflictoplossende aandeel van de m.w.'er
afhankelijk zijn van min of meer toevallige
factoren zoals de samenstelling van directie
en personeel.
3. Opgesloten zijn in een H.v.B. betekent hoe
dan ook een verstoring van bestaande relaties
en hulpverleningscontacten. Ten behoeve
van de continuiteit van de hulpverlening is
minstens de aanwezigheid van een duidelijke
schakel in die hulpverlening noodzakelijk.
Dit wordt ook betoogd door de commissievan Hattum.
Dan is het nog de vraag of deze schakelfunctie
het beste door een m.w.er kan worden ingevuld.
Kan dit ook door een andere functionaris
gebeuren? Ten behoeve van de verstaanbaar-
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heid met en een eventuele overdracht aan de
extra-murale reclasseringsbegeleiding, die ook
vanuit de m.w.-discipline geschiedt, lijkt de
keuze voor een m.w.'er als schakel in de
hulpverleningsketen toch wel gerechtvaardigd.
Bovendien zou een m.w.'er vanuit zijn specifieke deskundigheid de cliënt kunnen motiveren tot voortgezette begeleiding en in die
zin een drempelverlagende invloed hebben.
4. Moet de m.w.'er zich dan beperken tot de
schakelfunctie en hooguit bijspringen in
crissisinterventies en detentiegebonden
probleemsituaties zoals de commissie-van
Hattum wil? Is het mogelijk om een scherpe
scheiding te trekken tussen detentieproblemen
en andere achterliggende problematiek? Wanneer de cliënt het wil, moet een diepergaande
hulpverleningsrelatie met deze m.w.'er binnen
het H.v.B. ook mogelijk zijn. Daarbij zouden
zowel m.w.'er als de cliënt zich er rekenschap
van moeten geven dat de detentiesituatie per
definitie grenzen stelt aan duur en intensiteit
van de relatie. De m.w.'er zou zich daarom in
ieder contact opnieuw moeten afvragen in
hoeverre een out-reaching opstelling jegens
deze cliënt wenselijk en/of aanvaardbaar is
binnen de onzekere situatie van een H.v.B.
5. Zolang het H.v.B. aan gedetineerden geen
mogelijkheden biedt om zelfstandig handelend
op te treden, blijft een dienstverlening, in de
zin van materiële hulpverlening, vanuit de
inrichting bittere noodzaak.
De vraag is in hoeverre materiële en immateriële
hulpverlening in absoluut gescheiden kaders
uitgevoerd kunnen worden. Vaak is het zo, dat
dienstverlening leidt tot een meer op de
persoon gerichte hulpverlening, en omgekeerd.
Het tijdrovend karakter van de dienstverlening
belemmert dan echter de m.w.'er om met
zijn cliënt 'verder te komen'. Het experiment
Sociaal Spreekuur in het Huis van Bewaring
te Breda laat zien dat er sprake is van een
'vloeiend verloop' tussen dienstverlening en
hulpverlening. Het is vaak de persoon van de
cliënt en dienst persoonlijke omstandigheden
die doorslaggevend zijn voor het verlenen van
(ook) materiële hulp door de m.w.'er. Het
bestaan van duidelijke verwijzingsmogelijkheden
naar een dienstverleningskader lijkt echter toch
een eerste voorwaarde voor de m.w.'er om
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prioriteit aan zijn hulpverleningscontacten te
kunnen verlenen.
6. Het antwoord op de vraag of de maatschappelijk werker in het H.v.B. moet ressorteren
onder de Directie TBR/R of de Directie
Gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie
is afhankelijk van de functie die men uiteindelijk aan de r.r.a.d. toekent.
Wanneer men hem hoofdzakelijk ziet als een
essentieel element in het geheel van reclasseringsbemoeienissen, dan ligt het voor de
hand hem ook aan die Directie toe te wijzen,
die deze reclasseringsbemoeienissen coördineert.
Als men er daarentegen vanuit gaat dat iedere
hulpverlening die verder gaat dan puur materiële
hulpverlening in een H.v.B. ongewenst is,
dan is het tegenover de gedetineerde ook
billijk om deze dienstverlener als inrichtingsfunctionaris (dus ressorterend onder de Directie Gevangeniswezen) te presenteren. Onzes
inziens betekent dit laatste echter weien
stap terug in de ontwikkeling van het denken
over het inhoud geven aan de eis tot resocialisatie, die met de instelling van de Sociale
Dienst begonnen is.
Voor de nabije toekomst lijkt het noodzakelijk dat zowel door de Directies TBR/Reclassering en Gevangeniswezen als door de maatschappelijk werkers zelf keuzen gemaakt
worden. Deze keuzen kunnen echter uitsluitend geschieden op pragmatische gronden,
zolang de principiële keuze voor een anderssoortig Huis van Bewaring (in een ander
justitieel stelsel) dan de huidige totale institutie niet gemaakt wordt.
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Kwantitatieve gegevens
over de vroeghulp
door P.J. Linckens en drs. L.C.M. Tigges*

1. Inleiding
Op 1 januari 1974 kreeg de reclassering er
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officieel een nieuwe werksoort bij: de vroeghulp aan meerderjarige in verzekering gestelde
verdachten. Op die datum werden namelijk
wetswijzigingen van kracht waardoor het
verlenen van vroeghulp op de politiebureau's
mogelijk werd. Aan het Wetboek van Strafvordering werden bepalingen toegevoegd inhoudende dat de Secretaris van de Reclasseringsraad onmiddellijk van de inverzekeringstelling
op de hoogte moet worden gesteld en voorts
dat, als naar aanleiding hiervan een rapport
is opgesteld, de officier van justitie hiervan
kennis moet nemen alvorens hij een vordering
tot bewaring doet.
Aan de vroeghulp kunnen — grofweg
beschreven — twee doelstellingen onderscheiden
worden:
1. het aanbieden van hulp, gericht zowel op
korte als op lange termijn; en
2. het voorlichten van de justitiële autoriteiten
teneinde zo mogelijk toepassing van voorlopige
hechtenis te voorkomen.
Naar het functioneren van de vroeghulp wordt
o.a. door het WODC wetenschappelijk onderzoek verricht. Onlangs verscheen een eerste
interimrapport, getiteld 'De organisatie van de
vroeghulp'**. In dit rapport werden kwantitatieve gegevens over de vroeghulpactiviteiten en
over de verschillende procedures waarlangs de
vroeghulp verloopt, gerapporteerd. Deze
gegevens werden verzameld d.m.v. een enquête
bij de secretarissen van de reclasseringsraden.
De cijfermatige gegevens hadden betrekking op
de eerste zes maanden van 1977.
Tengevolge van het feit dat de vroeghulp een
verschijnsel is dat zich sterk in ontwikkeling
* Onderzoeksassistent respectievelijk onderzoeker
bij de sectie reclassering van het WO DC.
** Tigges, L.C.M. De organisatie van de vroeghulp;
nr. 7 van de WODC-reeks 'Onderzoek en beleid',
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, augustus 1978.
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bevindt, leek het gewenst aan het genoemde
rapport een follow-up te verbinden. De
secretarissen van de reclasseringsraden werd
bij de verschijning van het rapport verzocht
een korte vragenlijst in te vullen. Daarin werd
geinformeerd naar eventuele organisatorische
veranderingen m.b.t. de vroeghulp en naar de
frequentie van de vroeghulpbezoeken van de
reclassering op het politiebureau en van de
vroeghulprapportage in de eerste helft van 1978.
Derhalve is het nu mogelijk om gegevens over
de eerste zes maanden van 1977 te vergelijken
met dezelfde periode in 1978.
Inmiddels zijn ook de gegevens beschikbaar
gekomen van de eerste fase van het onderzoek
naar het reclasseringswerk. De eerste fase van
dit onderzoek, dat door het WODC wordt
uitgevoerd, richtte zich vooral op de tijdsbesteding van de reclasseringsmaatschappelijk
werkers en op hun waardering van de belangrijkste bestanddelen van hun werk*. Voorzover
deze gegevens betrekking hebben op vroeghulpactiviteiten zullen wij deze in dit artikel
presenteren en ze tevens in het perspectief
plaatsen van de gegevens die al eerder over de
organisatie van de vroeghulp verzameld werden.
De gegevens die hieronder weergegeven worden
werpen een nader licht op de vraag of de vroeghulp van de grond is gekomen en vooral of
hierin recentelijk een ontwikkeling in gunstige
zin is te zien. Bovendien kunnen de cijfers
aanwijzingen geven over het optreden van
eventuele knelpunten.
In het onderstaande zullen eerst de belangrijkste
gegevens welke de eerste enquête onder de
secretarissen van de reclasseringsraden over de
vroeghulp hebben opgeleverd, worden samengevat (2). Daarna zullen de resultaten van de
tweede enquête weergegeven worden, terwijl
tevens ingegaan wordt op de ontwikkelingen
die te zien zijn wanneer men de resultaten van
de eerste met de tweede enquête vergelijkt (3).
* Het eerste deelrapport 'Het reclasseringswerk: de
tijdsbesteding' is onlangs in de WODC-reeks
'Onderzoek en beleid' verschenen (Staatsuitgeverij
1978), onder nr. 9. Ten behoeve van dit deelonderzoek hebben alle leidinggevenden, maatschappelijk
werkers, stagiaires en specialisten van 28 reclasseringsteams (steekproef van 1 op ± 4) gedurende 2 weken
in het najaar van 1977 hun tijdsbesteding genoteerd
op een gedetailleerde lijst van werkzaamheden.

Vervolgens zullen enkele resultaten van het
onderzoek naar de tijdsbesteding van de
reclasseringsmedewerkers, voorzover deze
op vroeghulp betrekking hebben, weergegeven
worden (4). Het artikel eindigt met een slotbeschouwing (5).
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2. Resultaten eerste enquête*
Uit het onderzoek blijkt ten eerste dat het
percentage inverzekeringgestelden dat bezoek
van de reclassering op het politiebureau
ontvangt, per arrondissement sterk uiteen
loopt. Het landelijk gemiddelde bezoekpercentage bedroeg 27% in de eerste helft van 1977;
6 arrondissementen vielen onder het landelijk
gemiddelde. Voorts realiseerden 9 arrondissementen een bezoekpercentage van 50 of meer.
Ook de frequentie van de vroeghulprapportage
aan de officier van justitie en/of rechter-commissaris n.a.v. de vroeghulpcontacten liep
sterk uiteen.
Ten tweede blijkt dat, met het oog op het
aantal inverzekeringgestelden dat bezocht kan
worden, het van zeer groot belang is op welke
wijze de vroeghulp is georganiseerd. Zo is uit
het onderzoek gebleken dat het aantal vroeghulpcontacten aanzienlijk groter is in die
arrondissementen waarbij men als reclasseringsmaatschappelijk werker uit eigen beweging
naar het politiebureau gaat (de zgn. direct
bezoekarrondissementen), dan in die arrondissementen waar uitsluitend met een folder wordt
gewerkt (de zgn. folderarrondissementen). In
deze arrondissementen krijgt de inverzekeringgestelde op het politiebureau een folder uitgereikt; na lezing kan de verdachte kenbaar
maken of hij contact met de reclassering wil
hebben. Daarnaast bleken telefonische meldingen van inverzekeringstellingen door de
politie aan de reclasseringsraad (tegenover
alleen de schriftelijke) en de bereikbaarheid
van de reclassering in het weekend
(weekenddienst) van aanvullende invloed op
het totaal aantal vroeghulpcontacten.
Het derde resultaat van het onderzoek is de
geconstateerde tendens dat het directe bezoek,
de weekenddienst en de telefonische melding
— de drie elementen die samenhangen met een
* Zie voor de volledige gegevens het rapport vermeld
in de tweede noot op blz. 71.

effectievere organisatie van de vroeghulp —
meer en meer ingevoerd gaan worden. Hieruit
zou afgeleid kunnen worden dat de reclassering
zelf in toenemende mate de mening is toegedaan, dat meer óf zoveel mogelijk inverzekeringgestelden moeten worden bezocht. Verwacht mag derhalve worden dat de bezoekpercentages geleidelijk aan zullen toenemen.
Tot zover de resultaten van de eerste enquête.
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3. Resultaten tweede enquête en vergelijking
met de eerste enquête
De ontwikkeling van de vroeghulp blijkt
enigszins grillig te verlopen. Hoewel landelijk
gezien het percentage bezochte in verzekeringgeste/den in de eerste helft van 1978 ten
opzichte van de eerste helft van 1977
nauwelijks gestegen is (van 27% naar 28,4%),
blijken er meer arrondissementen te zijn waar
het bezoekpercentage gestegen is dan arrondissementen waar een tegengestelde ontwikkeling te
zien was.
In totaal werden er in het eerste halfjaar van
1978 10.337 (zelfde periode 1977: 10.541)
meerderjarige verdachten in verzekering gesteld.
Daarvan werden er 2934 (1977: 2846) bezocht.
ofwel 28,4% (was in 1977: 27%).
Figuur 1.
Percentage bezochte inverzekeringgestelden in het
eerste halfjaar van 1978, per arrondissement
(landelijk gemiddelde = 28,4%)
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Ook nu weer zijn er zeer grote verschillen in
bezoekpercentages tussen de arrondissementen
te constateren: figuur 1 brengt dat duidelijk in
beeld. Daarin zien we dat 5 arrondissementen
onder het landelijk gemiddelde bezoekpercentage van 28,4% vallen en voorts dat 8 arrondissementen een bezoekpercentage realiseren van
50 of meer (was in 1977 : 9).
Hierbij dient vermeld te worden dat het
landelijk bezoekpercentage zeer sterk gedrukt
wordt door de 5 arrondissementen die onder
het landelijk gemiddelde vallen: in deze arrondissementen bevinden zich zeer veel inverzekeringgestelden (zie tabel 1). Naast het arrondissement Arnhem betreft het hier de randstadarrondissementen (Amsterdam, 's-Gravenhage,
Rotterdam, Utrecht).
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In tabel 2 zijn de stijgings-, respectievelijk de
dalingspercentages weergegeven van het
percentage gerealiseerde vroeghulpcontacten
in de verschillende arrondissementen. Daar de

Tabel 2
Vergelijking van het aantal inverzekeringgestelden,
het aantal en het percentage gerealiseerde contacten
in de eerste helft van 1977 met overeenkomstige
gegevens in de eerste helft van 1978, per arrondissement
aantal inverzekeringgestelden

a
-

Alkmaar
Haarlem
Zutphen
Zwolle
Groningen
Leeuwarden
Middelburg
Breda
Utrecht
Roermond
Arnhem
Almelo
Den Bosch
Rotterdam
Amsterdam
Assen
Den Haag
Dordrecht
Maastricht
totaal

eerste
helft van
1977

eerste
helft van
1978

procentuele e
toe- of afh
name in
1
1978 t.o.v.
1977

273
371
283
261
427
261
130
546
581
247
612
388
668
1 158
2 645
182
944
163
401

174
346
220
186
409
232
126
467
567
215
633
315
666
1 239
2 552
171
1 081
261
477

—36
— 7
— 22
— 29
— 4
— 11
— 3
— 14
— 2
— 13
+ 3
— 19
0
+ 7
— 4
— 6
+15
+60
+ 19

10 541

10 337

— 2

verschuiving in het bezoekpercentage mede
samenhangt met de toe- of afname van het
aantal personen dat inverzekering wordt
gesteld alsmede met de toe- of afname van het
aantal inverzekeringgestelden dat bezoek
ontvangt, zijn deze cijfers ook in tabel 2
opgenomen.
Uit de voorgaande tabel blijkt dat 10
arrondissementen een forse (10% of meer)
daling of stijging te zien hebben gegeven van
het bezoekpercentage. Hoewel in meer arrondissementen de bezoekpercentages gestegen
zijn dan gedaald en ook de stijgingspercentages
veelal hoger zijn dan de dalingspercentages,
is toch het landelijk gemiddelde bezoekpercentage slechts gering gestegen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de bezoekpercentages
in 3 van de 4 grote randstadarrondissementen
die — zoals eerder geconstateerd — het

2

en op politiebureau
eerste
helft van
1978

bezoekpercentage

procentuele eerste
toe- of afhelft van
name in
1977
1978 t.o.v.
1977

eerste
helft van
1978

absolute
toe- of afname in
1978 t.o.v.
1977

22
18
30
55
33
61
70
58
6
58
4
77
33
11
8
52
31
80
50

55
43
48
72
47
72
81
68
9
60
4
77
32
9
6
49
27
70
39

+33
+25
+18
+17
+14
+11
+11
+10
+ 3
+ 2
0
0
—1
— 2
—2
— 3
— 4
—10
—11

27

28

+1

-.
95
150
106
133
191
167
102
316
52
129
74
244
213
111
154
83
294
182
188
2 934

+ 58
+131
+ 25
'— 8
+ 35
+ 5
+ 12
0
+ 41
— 10
0
— 19
—
3
— 16
— 26
— 12
0
+ 39
—
7
+

3

landelijk gemiddelde bezoekpercentage sterk
bepalen, niet gestegen zijn, maar zelfs een
relatief geringe daling te zien hebben gegeven.
Op de situatie in de grote steden wordt in
deze paragraaf nog teruggekomen.
Interessant is nu de vraag in hoeverre de
verschillen tussen de arrondissementen in
bezoekpercentages in 1978 ten opzichte van
1977 vergroot of verkleind zijn. Om deze
vraag te kunnen beantwoorden is een vergelijking gemaakt tussen de standaardafwijking
van de bezoekpercentages in 1977 met dezelfde
standaardafwijking in 1978*. De standaard* De standaardafwijking geeft de mate aan waarin de
verschillende arrondissementen tezamen van het
gemiddelde bezoekpercentage afwijken. Naarmate
deze afwijkingen groter zijn, des te hoger is de
standaardafwijking, ongeacht de waarde van het
gemiddelde bezoekpercentage.
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afwijking in 1977 bedraagt 23,9 en die in 1978
24,7. Hieruit blijkt dat de onderlinge
verschillen niet verkleind zijn.
Wat zijn nu de oorzaken van de forse stijgingen
of dalingen in de arrondissementen (meer dan
10%)? Voorzover na te gaan spelen verschillende, elkaar beinvloedende factoren een rol.
Een eerste factor blijkt de toe- of afname van
het aantal inverzekeringgestelden te zijn
(zie hiervoor tabel 2). Zo zijn bijv. in de arrondissementen Zwolle en Roermond de bezoekpercentages gestegen ondanks een daling van
het aantal bezoeken. In Dordrecht daarentegen
werden in de eerste helft van 1978 meer
personen bezocht in vergelijking met de eerste
helft van 1977, maar door een relatief
sterkere stijging van het aantal inverzekeringgestelden daalde het bezoekpercentage.
Op de tweede plaats blijkt in sommige arrondissementen de organisatie van de vroeghulp
gewijzigd te zijn. Zo werd in 2 arrondissementen
het directe hulpaanbod (i.t.t. indirecte d.m.v.
de folder) vaker gepraktiseerd dan voorheen.
In één arrondissement is men in een bepaald
kanton overgegaan van het directe hulpaanbod
naar het indirecte. Voorts werden in sommige
arrondissementen de inverzekeringstellingen
vaker telefonisch dan (alleen) schriftelijk
gemeld. In één arrondissement was een tendens
in omgekeerde richting merkbaar. Ook werd in
twee arrondissementen in een groter gebied
dan voorheen vroeghulp verleend.
Een derde factor tenslotte lijkt de houding van
de reclassering ten opzichte van de vroeghulp
te zijn. Tegen de achtergrond van de organisatorische veranderingen lijkt de reclassering in
de meeste arrondissementen meer en meer de
mening te zijn toegedaan dat meer of zoveel
mogelijk inverzekeringgestelden moeten
worden bezocht.
Zoals uit de cijfers valt af te leiden vormt vooral in de grote steden het verlenen van vroeghulp
een probleem: de arrondissementen Den Haag,
Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Arnhem
vallen onder het landelijk gemiddelde bezoekpercentage. Dat de problemen hier groot zijn
ligt voor de hand: niet alleen is het aantal
inverzekeringgestelden hoog, maar ook de
overige betrokkenen — politie- en justitiefunctionarissen en maatschappelijk werkers —
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zijn in aantal groot. Daardoor is de opbouw
van een efficiënte organisatie om vroeghulp te
verlenen een gecompliceerde zaak. Vooral het
scheppen van een vertrouwensband tussen
politiefunctionarissen en reclasseringsmaatschappelijk werkers — voorwaarde voor het
verlenen van vroeghulp op de politiebureau's —
zal in de grote steden een moeizamer proces
zijn dan elders.
In dit verband is de situatie in de gemeente
Den Haag illustratief. Voorheen waren
(nagenoeg) alle maatschappelijk werkers
betrokken bij een piketdienst op het hoofdbureau van politie. Vanuit onvrede zowel bij
politie als bij reclassering over deze organisatie
vorm heeft men gekozen voor een vorm waarbij een beperkt aantal maatschappelijk werkers
vrij is gesteld om vroeghulp te verrichten
(het zogeheten Vroeghulpteam).
Let men alleen op de bezoekpercentages dan
ziet men dat het arrondissement Den Haag in
vergelijking met de andere vier hier bedoelde
arrondissementen het hoogste percentage
heeft: in 1977 was dat 31% en in 1978 27%
(voor het hele arrondissement).
Wordt alleen de gemeente Den Haag bekeken
waar het Vroeghulpteam voornamelijk actief
is, dan ontvangt 43% van de inverzekeringgestelden vroeghulpbezoek op het politiebureau. Dit percentage zou nog hoger geweest
zijn als de weekenddienst ingevoerd zou worden
en de meldingen van de inverzekeringstellingen
sneller dan nu het geval is bij het Vroeghulpteam
bekend zouden zijn.
Op grond van het tamelijk hoge percentage
vroeghulpbezoeken op het politiebureau in
vergelijking met andere grote randstadsteden
zou men geneigd zijn te concluderen dat de
keuze voor een vast team van maatschappelijk
werkers een goede is geweest en wellicht navolging verdient in andere grote steden. Naar het
functioneren van het Vroeghulpteam is
overigens door het WODC een onderzoek verricht waarvan het rapport in het voorjaar van
1979 tegemoet kan worden gezien.
De rapportage van de reclassering aan de
Officier van Justitie n.a.v. de contacten met de
inverzekeringgestelden werd door de wetgever
als essentieel voor de vroeghulp gezien. Daarbij
werd ervan uitgegaan dat de reclasseringsmede-

werker een schriftelijk rapport zou opstellen
indien hij over relevante informatie zou
beschikken. In de praktijk is gebleken dat de
vroeghulprapportage ook mondeling geschiedt:
vaak is er nl. te weinig tijd om een schriftelijk
verslag op te stellen. Van schriftelijke rapporten
wordt de secretaris in de meeste arrondissemente:
af en toe op de hoogte gesteld; dit wordt echter
vaak achterwege gelaten bij de mondelinge
rapporten.
Exacte cijfers over de frequentie van de vroeghulprapportage ontbreken derhalve, met uitzondering van enkele arrondissementen. De
secretarissen hebben echter een schatting
gegeven. Daaruit blijkt dat de frequentie
van de (mondelinge of schriftelijke) vroeghulprapportage in de overgrote meerderheid van
de arrondissementen nog zeer gering is, veelal
minder dan 10% van het aantal vroeghulpbezoeken. Overigens lijkt er in 1978 ten opzichte
van 1977 een lichte stijging van deze rappor80 tagesoort te zijn. Aan de betekenis van deze
gegevens o.a. voor de doelstellingen van de
vroeghulp, zal in de slotbeschouwing aandacht worden besteed.
Wat betreft de toekomst kan gesteld worden
dat m.n. de vroeghulp op het politiebureau nog
sterk in beweging is. In acht arrondissementen
waar de vroeghulpactiviteiten relatief nog
beperkt zijn of tot de middencategorie behoren,
worden meer of minder ingrijpende veranderingen in de organisatie van de vroeghulp voorbereid. Deze concentreren zich op het directe
persoonlijke hulpaanbod aan alle inverzekeringgestelden. Bovendien wordt in een aantal
arrondissementen de invoering van weekenddiensten overwogen.
4. Resultaten van het onderzoek naar de tijdsbesteding en het functioneren van reclasseringsteams

Het eerste deel van het WODC-onderzoek naar
de tijdsbesteding en het functioneren van
reclasseringsteams heeft inmiddels ook een aantal kwantitatieve gegevens m.b.t. de vroeghulp
opgeleverd.
De tijdsbesteding

Uit het onderzoek blijkt dat de maatschappelijk werkers met een full-time dienstverband
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in het najaar van 1977 gemiddeld een zeer
gering deel van de werktijd besteedden aan het
bezoeken van cliënten op het politiebureau en
het paleis van justitie (0,41%), en aan het
schrijven van vroeghulprapporten (0,12%).
Weliswaar zullen 'andere cliëntgerichte
activiteiten', zoals het reizen, het bezoeken
van familieleden van de cliënt, het regelen van
praktische zaken voor de cliënt, het telefoneren
met justitiële functionarissen en het ontvangen
van werkbegeleiding, deels ook in het kader van
de vroeghulp plaatsvinden, maar relatief gezien
zal ook hier weinig tijd mee gemoeid zijn.
Van de totale tijd besteed aan cliëntcontacten
is nl. slechts 1/65 deel bestemd voor het
bezoeken van cliënten op het politiebureau en
het paleis van justitie. Verondersteld mag dan
ook worden dat slechts een kleine fractie van
de 'andere cliëntgerichte activiteiten' ten goede
komt aan de vroeghulp.
De hoeveelheid tijd besteed aan vroeghulpactiviteiten door de full-time maatschappelijk
werkers uit folderarrondissementen kan, zij
het met de nodige voorzichtigheid*, vergeleken
worden met die van de maatschappelijk werkers
uit de arrondissementen waar, na telefonische
melding door de politie, een direct hulpaanbod
plaatsvindt. De bij het onderzoek betrokken
maatschappelijk werkers, werkzaam in de
laatstgenoemde groep arrondissementen,
blijken bijna tweemaal zoveel tijd aan vroeghulpbezoeken te besteden dan de maatschappelijk werkers uit de folderarrondissementen.
Deze 'gegevens wijzen in dezelfde richting als
de resultaten die in het rapport 'De organisatie
van de vroeghulp' gepubliceerd werden. Daaruit kan men afleiden dat de maatschappelijk
werkers uit folderarrondissementen in de
eerste helft van 1977 gemiddeld 2 inverzekeringgestelden bezochten tegen gemiddeld 6-bezoeken
* Gezien de grote variaties tussen de teams werd de
steekproef ten behoeve van het tijdsbestedingsonderzoek 'gestratificeerd proportioneel' getrokken,
teneinde de representativiteit te verhogen. Hierbij is
met de arrondissementsvariabele geen rekening
gehouden. Door de grootte van het aantal in het
onderzoek betrokken teams is evenwel bewerkstelligd
dat het merendeel van de arrondissementen is vertegenwoordigd, zij het niet in gelijke mate. De steekproef is voor de arrondissementen dus niet volledig
representatief.

door de maatschappelijk werkers uit de andere
groep arrondissementen.
Uit het bovenstaande blijkt dat de hoeveelheid
tijd besteed aan vroeghulpactiviteiten (bezoeken
op politiebureau/paleis van justitie en het
schrijven van vroeghulprapporten) zeer gering
is. De gepresenteerde cijfers geven echter geen
zicht op de mogelijke verzwaring van de
case-load als gevolg van de vroeghulpactiviteiten.
Zo is uit het onderzoek gebleken dat onmiddellijk na het eerste vroeghulpcontact wel eens
meerdere vervolgcontacten plaatsvinden.
Voorts zullen in een beperkt aantal gevallen
deze contacten leiden tot een langduriger hulpverleningsrelatie, zonder dat een voorlichtingsrapport wordt aangevraagd c.q. uitgebracht.
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Relevantie, satisfactie en mentale belasting
Teneinde de puur kwantitatieve meting van de
tijdsbesteding wat meer inhoud te geven, werd
tijdens de eerste fase van het onderzoek een
begin gemaakt met het peilen van meningen.
Aan de reclasseringsmedewerkers is gevraagd
in welke mate ze een aantal (18) activiteiten
relevant vinden en hoe vaak ze dezelfde activiteiten als voldoening gevend en mentaal
belastend ervaren. Voor relevantie, satisfactie
en mentale belasting kon per activiteit gescoord
worden op een schaal die loopt van 5 naar 1:
zeer relevant krijgt de score 5, irrelevant de
score 1; altijd satisfactie gevend 5, nooit
satisfactie gevend 1; altijd mentaal belastend 5,
nooit mentaal belastend 1.
Omdat twee van de opgenomen activiteiten
de eerder genoemde specifieke vroeghulpwerkzaamheden zijn, kan nagegaan worden hoe de
reclasseringsmedewerkers de vroeghulp plaatsen
in hun totale werk. Om deze vergelijking te
vereenvoudigen, zijn een aantal van de 18
activiteiten samengevoegd* en zijn gemiddelde
* Tot 'contacten en werkzaamheden t.b.v. cliënten'
werden de volgende categorieën gerekend: 'bezoeken
aan personen en instellingen voor arbeidsvoorziening,
onderwijs, huisvesting, financiële hulpverlening t.b.v.
cliënten (zonder aanwezigheid cliënt)', 'praktische
zaken regelen voor cliënten, zoals kleding halen, iets
in huis doen, etc.', 'bezoeken aan justitiële
functionarissen t.b.v. cliënten' en 'bezoeken rechtszitting'. De rubriek 'verschillende vormen van werkbegeleiding' wordt gevormd door: 'werkbespreking
met (deel van) team', 'werkbegeleiding door werkbegeleider' en 'consulatie van specialisten'.

scores berekend. Hieronder volgen de gemiddelde scores voor relevantie, satisfactie en
mentale belasting, voor 13 rubrieken.
Tabel 3.
Gemiddelde scores voor relevantie, satisfactie en
mentale belasting, voor een aantal rubrieken van
werkzaamheden.
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We constateren dat geen van de onderscheiden
categorieën voor de gemiddelde reclasseringsmedewerker 'nauwelijks relevant' zijn. Met
name de cliëntcontacten en de verschillende
vormen van werkbegeleiding worden vaak als
relevant tot zeer relevant ervaren. Hierbij valt
op dat dit voor de bezoeken van cliënten op
het politiebureau en het paleis van justitie in
het algemeen in iets mindere mate geldt dan
voor de overige cliëntcontacten (met uitzondering van het meegaan met cliënten). Vroeghulp
geeft ook duidelijk wat minder vaak voldoening
dan de andere cliëntcontacten.
Bezien we de mentale belasting, dan blijkt dat
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de vroeghulpcontacten even frequent
vermoeiend en zwaar worden genoemd als de
andere individuele cliëntcontacten. De behandelingscontacten met gezinnen of groepen
cliënten zijn wel vaker mentaal belastend.
Hoewel ook het schrijven van vroeghulprapporten als (tamelijk) relevant en soms
voldoening gevend wordt beschouwd, lijkt
het erop dat veel reclasseringsmedewerkers hier
minder positief over oordelen dan over de
meeste andere werkzaamheden, waaronder het
schrijven van voorlichtingsrapporten. Tenslotte
werd het schrijven van vroeghulprapporten ook
'soms mentaal belastend' genoemd en wel in
gelijke mate als de meeste overige activiteiten.
Alleen de behandelingscontacten met gezinnen
of groepen cliënten en het schrijven van voorlichtingsrapporten zijn vaker mentaal belastend
genoemd dan het schrijven van vroeghulprapporten.
Eerder is bij het weergeven van de tijd die aan
de vroeghulp wordt besteed een onderscheid
gemaakt tussen folderarrondisseinenten en
arrondissementen waar, na telefonische melding
door de politie, een direct hulpaanbod plaatsvond. De vraag doet zich voor of beide
groepen reclasseringsmedewerkers ook een
verschillende mate van relevantie, satisfactie
en mentale belasting aan de vroeghulp
toekennen.
De steekproefgegevens wijzen in de richting
dat de reclasseringsmedewerkers uit folderarrondissementen in het algemeen een iets
grotere relevantie toekennen aan zowel de
vroeghulpbezoeken als aan het schrijven van
vroeghulprapporten. Ook worden de vroeghulpcontacten iets vaker als voldoening
gevend ervaren. In de mentale belasting van
beide activiteiten en de satisfactie van het
schrijven van vroeghulprapporten is
nauwelijks verschil tussen de twee groepen
reclasseringsmedewerkers waar te nemen.
Wat is de achtergrond van deze verschillen
tussen de folderarrondissementen en de
direct-bezoek-arrondissementen? Op dit
moment is het nog niet mogelijk hierop een
afdoende antwoord te geven. Daarvoor moeten
we onder meer de resultaten afwachten van een
uitgebreide enquête over de vroeghulp die
door het WODC onder reclasseringsmedewerkers
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enige tijd geleden werd afgenomen.
Op één factor kan reeds veronderstellenderwijs
worden ingegaan. De folder heeft een filterwerking waardoor de reclasseringsmedewerkers met minder vroeghulpcliënten worden
geconfronteerd. Als gevolg van deze filter
zijn de cliënten die wel een beroep op de
reclassering doen waarschijnlijk gemotiveerder
en ervaren wellicht ernstiger problemen dan de
'gemiddelde' inverzekeringgestelde. Het spreekt
voor zich dat het voor de reclassering prettiger
werken is met diegenen die uitzichzelf laten
blijken contact met de reclassering te willen
hebben dan met personen die hier meer onverschillig tegenover staan.
Inmiddels is men er binnen de reclassering
vanuit een aantal overwegingen van overtuigd
geraakt dat gekozen moet worden voor het
directe bezoeksysteem (bijv. omdat de
folder niet altijd wordt uitgereikt; omdat alleen
d.m.v. een persoonlijk contact aan de verdachte
duidelijk kan worden wat de reclassering voor
hem kan betekenen; omdat de folder vertragend
werkt op het tot stand komen van het contact
terwijl een snel optreden — denk aan de vroeghulprapportage — gewenst is). Bij verdere
invoering hiervan zal men er rekening mee
moeten houden dat in de toekomst de vroeghulpbezoeken in het algemeen aan de maatschappelijk werkers minder vaak voldoening
zullen verschaffen dan nu het geval is.

5. Slotbeschouwing
In het rapport 'De organisatie van de vroeghulp' wordt er in de slotbeschouwing op
gewezen dat de vroeghulp sterk in ontwikkeling
is en dat het erop lijkt dat de reclassering in
toenemende mate de mening is toegedaan dat
meer inverzekeringgestelden moeten worden
bezocht. Op grond hiervan werd dan ook
verwacht dat de vroeghulpbezoeken in 1978,
een jaar later dus dan de periode waarop bovengenoemd rapport betrekking heeft, zouden
toenemen.
De geconstateerde stijging van het landelijk
bezoekpercentage is echter geenszins spectaculair (1,5%). Gedifferentieerd moet echter
worden naar de verschillende arrondissementen.
In een flink aantal arrondissementen is namelijk wel een forse stijging (10% of meer) waar
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te nemen. Het landelijk gemiddelde bezoekpercentage zou zeker meer dan nu het geval
is gestegen zijn, indien niet — geheel
onverwacht — een daling in sommige arrondissementen opgetreden was. Daarbij komt dat
deze daling zich voordoet in die arrondissementen waarin zich een zeer groot aantal
inverzekeringgestelden bevindt (Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag), hetgeen een sterke
invloed uitoefent op het landelijk gemiddelde
bezoekpercentage.
Gebleken is dat het probleem in de grote
steden is geconcentreerd. Mede gezien de
hoge aantallen inverzekeringgestelden is de
situatie aldaar gecompliceerder dan elders.
De organisatie van de vroeghulp verdient daar
dan ook bijzondere aandacht. Gezien de
gunstige ervaringen met het vaste team van
maatschappelijk werkers dat met de vroeghulp
in de gemeente Den Haag is belast, zou overwogen kunnen worden deze organisatievorm
ook in andere grote steden in te voeren.
Voorts blijkt uit de gegevens dat in een aantal
arrondissementen met relatief lage bezoekpercentages binnenkort de organisatie van de
vroeghulp ingrijpend gewijzigd zal worden,
in die zin dat te verwachten is dat dan een
groter aantal inverzekeringgestelden bereikt
zal warden.
Wanneer de bezoekpercentages zullen stijgen zal
één doelstelling van de vroeghulp, t.w. het
nagaan of hulpverlening nodig is, meer en meer
gerealiseerd worden. Of de tweede doelstelling
bereikt wordt, de beperking van de voorlopige
hechtenis, staat nog te bezien. Eén voorwaarde
daartoe is dat de frequentie van de vroeghulprapportage aan de officier van justitie of
rechter-commissaris toe zal nemen. Momenteel
is deze frequentie nog zeer beperkt. De vraag
naar de achtergronden hiervan is een ingewikkelde zaak en verdient verdere studie. Tot nu
toe is wel duidelijk geworden dat in het
algemeen de contacten van de reclasseringsmedewerkers met justitiefunctionarissen
vrij beperkt blijven, wellicht mede als gevolg van
het feit dat deze contacten als nogal mentaal
belastend worden ervaren*. Naar onze mening
* Zie hiervoor het op blz. 72 in de noot genoemde
rapport, blz. 18.
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echter zijn juist de contacten over de inverzekeringgestelden, vooral omdat de vraagstelling
voor beide partners zo concreet is (moet deze
verdachte in voorlopige hechtenis worden
genomen?; zijn er geen andere mogelijkheden?), aanleiding om tot een beter contact
en een soepeler samenspel tussen reclassering
en justitie te komen.
Tenslotte kan men zich afvragen of de vroeghulp
bij de reclassering niet een te lage prioriteit
heeft. Gemiddeld besteedden de medewerkers
immers nog niet één procent van hun tijd aan
vroeghulpbezoeken (op het politiebureau/in
het paleis van justitie) en vroeghulprapportage.
Juist nu onlangs gebleken is dat de reclasseringsmedewerkers meer tijd aan hun cliënten zouden
willen besteden — vooral ook omdat zij de
contacten met hun cliënten als het meest
relevante onderdeel van hun werk beschouwen*
— zou dit o.m. gerealiseerd kunnen worden
door de vroeghulp een grotere prioriteit te
geven.

* Zie hiervoor het op blz. 72 in de noot genoemde
rapport, blz. 33 en 34.
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Uitleen van tijdschriften
Van de artikelen, die in deze rubriek zijn
gepubliceerd, kan een kopie worden aangevraagd bij het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatie Centrum van het
Ministerie van Justitie, postbus 20301,
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/55.
Algemeen
1
Berghe, P.L. van den. Een brug tussen paradigma's:
Sociobiologie en de sociale wetenschappen.

Amsterdams sociologisch tijdschrift, 5e jrg., nr. 2,
oktober 1978, blz. 197-224.
Naar de mening van de auteur zijn de sociale wetenschappen, nadat ze enige tijd van de koers der natuurwetenschappen waren afgedreven, opnieuw genoodzaakt de biologie ernstig te nemen. Jaren achtereen
hebben opvattingen zoals o.a. het reductionisme in de
natuurwetenschappen, de refficatie van de groep in de
sociale wetenschappen en het dualistisch denken aldaar
zich verzet tegen een doorbreking van de heersende
paradigma's. Vanuit een nadruk die bij de bestudering
van menselijk gedrag op de bewuste motivatie lag en
op het verbale gedrag kwam men niet tot het gebruik
van natuurwetenschappelijke resultaten. Verder is in
de sociale wetenschappen naar de mening van de
auteur altijd erg zwaar getild aan de wisselwerking
tussen de waarnemer en het waargenomene. Deze
interactie bestaat in mindere mate bij de biologie. De
wederkerigheid heeft lang centraal gestaan in de
belangstelling van de beoefenaren van de sociale
wetenschappen. De auteur besluit zijn artikel met de
conclusie dat hetgeen de sociobiologie ons leert over
het voortbestaan van de mensheid serieus moet worden
genomen. Hiervoor is het nodig de verschillende

invalshoeken op het menselijk gedrag te combineren.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging
2
Hannover, H. Strafverteidigung in der Vertrauenskrise.
Kritische Justiz, 2e jrg., nr. 3, 1978, blz. 221-234.
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Naar de mening van de auteur behoort er tussen de
verdediger en zijn kliënt evenals tussen de verdediger
en de rechtbank een vertrouwensband te bestaan.
In dit artikel bespreekt hij de gebreken die in de
Duitse Bondsrepubliek in deze vertrouwensrelatie zijn
ontstaan. Aan de hand van voorbeelden met name uit
de politiek getinte strafzaken van de laatste paar jaar
licht hij toe in wat voor crisis vertrouwen zich bevindt.
Er hebben zich wel situaties voorgedaan, waar ondanks
een handgemeen tussen de advocaat en zijn cliënt de
rechter een vertrouwensgebrek niet wilde aanvaarden.
Aan de verhouding tussen de advocaat en de rechtbank
doet het onderzoek van de persoon van de advocaat,
zijn opvattingen en gedrag geen goed. Hinderlijke
fouillering op wapens e.d. maken dat de advocaat
zich tekortgedaan voelt. Op deze manier krijgt men
een situatie waarin iedere cliënt met een toegewezen
advocaat zich kan afvragen of hij/zij wel iemand heeft
die hem/haar echt verdedigt. Andersom krijgt men dat
een zelfgekozen advocaat wellicht niet goed kan
functioneren. Met een analyse van de betreffende wetsartikelen laat de auteur zien dat de wetgever ten aanzien van de rechtspleging een andere werkwijze voor
ogen staat.
3
Kerckvoorde, J. van, Het Openbaar Ministerie en de
vervolgingsbeslissing bij winkeldiefstal.

Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., september/
oktober 1978, blz. 225-237.
De auteur doet verslag van zijn onderzoek naar de
gronden waarop het Openbaar Ministerie binnen één
bepaald arrondissement in België gedurende de
periode 1972-1974 besloot tot het al dan niet
vervolgen van gevallen van winkeldiefstal. De vraag,
met welke faktoren de keuze tussen sepot en
vervolging samenhangt, wordt getracht te beantwoorden aan de hand van informatie, afkomstig uit de
parketdossiers. De auteur erkent dat het uitsluitend
verwerken van dossiermateriaal twee belangrijke
factoren, te weten de capaciteit van parket- en
opsporingsdiensten en de intenties van de beslissers,
buiten beschouwing moet laten, aangezien deze in de
dossiers niet naar voren komen.
Door middel van multiple regressie-analyse wordt de
invloed van enkele 'claderspecifieke' variabelen
vergeleken op de reeds door 'feit- en bewijsbaarheids'variabelen verklaarde variantie in afdoeningsmodaliteit. Daarnaast wordt ook de identiteit van de
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beslisser in de analyse betrokken. Bij dit laatste
blijkt dat informatie over wie beslist evenveel
variantie verklaart als de variabelen met betrekking
tot feit, bewijsbaarheid en dader samen: sommige
magistraten vervolgen bijna altijd, andere nagenoeg
nooit. Andere belangrijke variabelen, samenhangend
met een verhoogde kans op vervolging, zijn: eerder
verleend sepot, recent opgelegde strafrechtelijke
sancties, aanwezigheid van ernstverhogende omstandigheden en de waarde van de ontvreemde goederen.
Grotere kans op een sepotbeslissing hangt samen met
de variabelen: ernstige (financiële en/of psycho-sociale)
moeilijkheden als motivering voor de diefstal, het
optreden van dysfuncties op psycho-sociaal gebied als
reactie op de betrapping en het handelen in samenwerking met anderen.
Variabelen met betrekking tot geslacht, nationaliteit
en sociale klasse van de dader blijken geen statistisch
significant effect op de beslissing te hebben. De auteur
noemt dit een geruststellende bevinding, maar
betwijfelt of de gebruikte analyse-methode met
betrekking tot de variabele sociale klasse voldoende
onderscheidend vermogen kan worden toegekend.
Om deze reden worden de gegevens betreffende deze
variabele opnieuw onderzocht, en wel met behulp van
een opsplitsingstechniek, hetgeen eveneens leidde tot
de conclusie dat de sociale positie van de verdachte
hoogstens een marginaal beslissingscriterium vormt.
Met betrekking tot de belangrijke variabele 'persoon
van de beslissende magistraat' merkt de auteur op dat
hier de indruk van willekeur binnen de strafrechtspleging empirische ondersteuning krijgt. Een ander
onderzoek zal moeten uitwijzen wat precies achter
deze factor schuilgaat. Een meer geharmoniseerd
afhandelingsbeleid zou kunnen worden bevorderd
door de opstelling en hantering van sepotbeleidsschema's.
Met literatuuropgave.
4
Knerr, Ch. R., and J.D. Carroll, Confidentiality and

criminological research: the evolving body of law.

The journal of criminal law and criminology,
69e jrg., nr. 3, herfst 1978, blz. 311-321.
Dit artikel gaat over de situatie in de Ver. Staten,
waarin onderzoekers van crimineel gedrag kunnen
geraken doordat zij een vertrouwensrelatie met hun
cliënt hebben opgebouwd. Zij kunnen dan door autoriteiten gevraagd of zelfs gedwongen worden getuigenverklaringen over hun cliënt af te leggen.
De schrijvers geven een aantal gevallen waarbij onderzoekers in moeilijkheden zijn gekomen omdat zij
weigerden vertrouwelijke gegevens aan bijv. de
rechter door te geven. Het doel van dit artikel is een
inzicht te geven in de reeds op gang zijnde wetsontwikkeling betreffende de bescherming van de
vertrouwensrelatie tussen onderzoekers en hun
cliënten, opdat de onderzoekers niet zonder meer
gedagvaard kunnen worden om te getuigen. De

schrijvers geven jurisprudentie weer waaruit blijkt
dat er onder bepaalde omstandigheden al rekening
gehouden wordt met deze vertrouwensrelatie.
Met literatuuropgave.
5
Petersilia, J. New directions for dealing with the
serious offender.

California youth anthority quarterly, 30e jrg., nr. 1,
lente 1977, blz. 2-12.
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De auteur stelt een fundamentele wijziging in het
justitieel denken vast. Enige jaren geleden kwam er
een sterke nadruk te liggen op de rehabilitatie van de
wetsovertreder. Deze invalshoek heeft plaats gemaakt
voor een andere bij de aanpak van de criminaliteit.
Steeds meer wordt gedacht aan de bescherming van de
samenleving door de wetsovertreders uit deze samenleving weg te houden met gevangenisstraffen. Een
probleem hierbij is volgens de auteur wie moet vaststellen wat ernstige misdrijven zijn. Een effect van
deze mentaliteitsverandering is volgens de auteur dat
veel jeugdigen tegenwoordig naar de maatstaven van
het volwassenen strafrecht worden beoordeeld.
Daarnaast wordt de gevangenneming steeds meer
verdedigd, vanuit de gedachte dat los van de kans op
recidive, deze in elk geval voor de periode van straf
onmogelijk zal zijn. De auteur besluit haar beschouwing
met het uitspreken van de hoop dat deze nieuwe
benadering goed zal uitpakken. Het is volgens haar
immers onzeker omdat deze nieuwe richting niet is
aangegeven door onderzoekresultaten, maar door
teleurstelling in het oude systeem.
6
Radzinowicz, L., and R. Hood. A dangerous directIon
for sentencing reform.

Criminal law review, december 1978, blz. 713-724.
De schrijvers leveren in dit artikel kritiek op een
geschrift dat de Engelse Advisory Council van het
Penal System het licht heeft doen zien. De Raad zegt
zelf dat het het eerste uitgebreide overzicht van het
vonnissensysteem is sinds 1840. Maar nog nooit heeft
enig voorstel van de Raad zo'n storm van verontwaardiging en kritiek in de pers gehad. De aanhangers van
het rapport zeggen dat het een schoonmaakbeurt is,
die zal gaan leiden tot kortere vonnissen. De Raad
ontdekte namelijk dat de verschillende gevangenisstrafmaxima die de wetgever in de laatste eeuw heeft
vastgesteld een toevalselement bevatten. En ook dat
deze maxima niet accuraat de vonnissen weergegeven
die door het gerecht opgelegd worden. Maar de
auteurs van dit artikel vinden dat de Raad zich met dit
geschrift er goedkoop van heeft afgemaakt, want
principiëlere zaken die nodig de aandacht verdienen
heeft de Raad laten liggen.

7
Rooyen, J. H. van, Negligent injury with a firearm:
punish or prevent?

South African journal of criminal law and criminology,
2e jrg., nr. 2, juli 1978, blz. 121-146.
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Op het ogenblik is de vraag of verwonding door
nalatig gebruik van een vuurwapen strafbaar gesteld
moet worden weer actueel in Zuid Afrika. Sinds 1956
wordt deze vraag regelmatig aan de orde gesteld. In
1977 verscheen een artikel van E. D. Wyethe, een
voorstander van strafbaarstelling. De schrijver
bespreekt de voorstellen van Wyethe en toont zich
daar een tegenstander van. Het wapenbezit in Zuid
Afrika is voornamelijk geregeld door het vergunningen• stelsel van de Wapen en Munitiewet van 1969. Deze
wet wordt besproken en dertien tabellen geven een
beeld van het aantal geweldsmisdrijven, misdrijven
m.b.t. wapens en wapenbezit. De schrijver merkt op,
dat iedere keer als verwonding door nalatig vuurwapengebruik aan de orde wordt gesteld, men denkt dat
strafbaarstelling de oplossing zal bieden voor dit
probleem. Serieuze overweging van alternatieven
schijnt nauwelijks plaats te vinden. Men moet
volgens de schrijver niet blind vertrouwen op strafbaarstelling 6m dit probleem op te lossen, maar een
grondige studie van alternatieven dient te worden
verricht. Kortom, de benadering zou gericht moeten
zijn op voorkomen, niet op slechts straffen.
Met literatuuropgave.
8
Sebba, L. Some explorations in the scaling of
penalties.

Journal of research in crime and delinquency,
15e jrg., nr. 2, juli 1978, blz. 247-265.
Kwantificering in de criminologie is uitgebreid
toegepast om de ernst van misdaden te meten, maar
de vraag naar de relatieve strengheid van de
verschillende straffen is verwaarloosd. Wat bijvoorbeeld is een strengere straf, een zware geldboete, een
lange proeftijd, of een korte gevangenisstraf? Is een
boete van f 1000 twee maal zo zwaar als een boete
van f500? Dit onderwerp is niet alleen van op zich
zelf staand theoretisch belang. Het heeft ook onmiddellijke praktische gevolgen voor onderzoek naar straftoemeting, voor de ernst van misdaden, voor afschrikking, als ook voor het ingang doen vinden van heersende opvattingen over evenredigheid in het straftoemetingsbeleid en andere problemen van jurisprudentie. De ontwikkeling is nodig van een empirisch
samengestelde schaal van relatieve strengheid van de
verschillende straffen. De resultaten van een in dit
artikel besproken onderzoek onder studenten, doen
vermoeden dat er weinig eensgezindheid bestaat over
de relatieve strengheid van straffen. De ondergevraagden hadden een nogal verschillende kijk op de
relatieve strengheid van gevangenisstraf en geldboete.
Er is een indicatie dat er verband bestaat tussen het

verschil in antwoorden en socio-demografische
variabelen, zoals ras en leeftijd.
Met literatuuropgave.
9
Steinert, 11. On the functions of Criminal law.
Contemporary crises, 2e jrg., nr. 2, april 1978,
blz. 167-195.
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In dit artikel probeert de auteur de functies van de
Strafwet te omschrijven aan de hand van de
resultaten van criminologisch en rechtssociologisch
onderzoek. Het onderzoek waarvan de auteur gebruik
maakt deelt hij in in verschillende groepen. De ene
groep onderzoeken draagt materiaal aan over de
geringe effectiviteit van de wet, de andere groep
onderzoeken spitst zich toe op de selectieve
toepassing van de wet, de derde groep resultaten
heeft vnl. betrekking op de ontwikkeling en totstandkoming van de wet. Bij zijn bespreking van de sociale
functies wijst de auteur na evaluatie van deze drie
groepen onderzoeksresultaten, op het oogmerk de
criminaliteit te beperken. De wet is naar zijn mening
fundamenteel selectief in zijn functioneren. Sociale
tegenstellingen zijn in de wet te herkennen bij de
conflicten over haar status en toepassing. Er is
volgens de auteur in elk geval geen sprake van één
uniforme doelstelling bij de strafwet.
Met literatuuropgave.
10

Veen, Th. W. van. Ongeschreven strafuitsluitingsgronden.

Delikt en delinkwent, 8e jrg., nr. 8, oktober 1978,
blz. 508-523.
De aanleiding voor de auteur om dit artikel te
schrijven is dat men in het strafrecht en het strafprocesrecht toch nog niet uitgedacht is over de
plaats en het karakter van de ongeschreven algemene
strafuitsluitingsgrond. De vragen, die hierbij rijzen en
door de auteur besproken worden, zijn: Waarom
worden de geschreven algemene excepties nog gehandhaafd als de ongeschreven excepties aanvaard worden?
Waarom wordt de ongeschreven strafuitsluitingsgrond
'ontbreken van materiële wederrechtelijkheid' hoogst
zelden toegepast? En de derde vraag: wanneer heeft
de rechter met een beroep op afwezigheid van alle
schuld te maken?
De auteur komt uiteindelijk tot de conclusie dat kan
worden overwogen van de algemene ongeschreven
excepties als hulpmiddel bij de berechting afscheid
te nemen. Alleen aan de verontschuldigbare dwaling
t.a.v. de wederrechtelijkheid is behoefte.
11
Veen, Th. W. van. De Hoge Raad en het onrechtmatig
verkregen bewijsmateriaal.

Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 38, 4 november
1978, blz. 823-828.
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De schrijver bespreekt een aantal arresten, die vorig
jaar zijn gewezen en het kader van het 'onrechtmatig
verkregen bewijs' doorbreken. Het gaat de Hoge
Raad in deze arresten niet alleen om het onrechtmatig
verkrijgen, maar ook om het in strijd met de geldende
voorschriften behandelen van rechtmatig verkregen
materiaal. En voorts niet om het rechtmatig verkrijgen
van bewijsmateriaal alléén is het de Hoge Raad te doen,
het naleven van de opsporingsbepalingen zelf, ook die
dienen om materiaal veilig te stellen voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer, is de inzet.
Processueel realiseert zich de controle in een
motiveringsplicht van de rechter bij verweren, die
klagen over het niet naleven van de regels voor de
opsporing gegeven. Tenslotte: Als de verdachte in zijn
verdediging kan zijn geschaad leidt niet naleving van
art. 29 Sv. tot nietigheid. Het grote belang van de
hierboven geschetste ontwikkeling in de rechtspraak
van de Hoge Raad is volgens de schrijver, dat de
rechter klachten over het niet naleven van essentiële
rechtsregels bij het opsporen van strafbare feiten,
met name bij het verzamelen van bewijsmateriaal,
het in beslag nemen van voorwerpen, het betreden
van woningen, het horen van de verdachte, dient te
behandelen als exceptieve verweren, die een eventuele
nietigverklaring van de in strijd met de voorschriften
verrichte handelingen en genomen beslissingen met
zich kunnen meebrengen.

Criminologie
12
Anderson, M. What shall we do with the `drunken'
driver?

Australian and New Zealand journal of criminology,
lle jrg., nr. 3, september 1978, blz. 132-140.
De auteur bespreekt de pogingen die in verschillende
landen zijn ondernomen om het rijden onder invloed
onder controle te krijgen. In veel landen blijken de
traditionele strafmaatregelen ineffectief te zijn. Er is
een groeiende belangstelling voor rehabilitatieve
benaderingen van het probleem. Deze belangstelling
is ten dele te danken aan de erkenning van een verband
tussen het misdrijf 'rijden onder invloed' en andere
problemen als gevolg van alcoholmisbruik. De auteur
komt tot de conclusie dat het noodzakelijk blijft
geschikte evaluatietechnieken te ontwikkelen voor de
opvoedkundige en rehabilitatieve programma's die
recentelijk zijn ontwikkeld. Evaluatiemaatregelen
moeten genomen worden op tenminste twee en bij
voorkeur drie niveau's.
Op cursusniveau moeten de cursusleiders over gegevens
kunnen beschikken die het hen mogelijk maken vast
te stellen of de doelstellingen van de cursus worden
bereikt. Op projectniveau moet een methode worden
ontwikkeld om te komen tot een kwantitatieve

evaluatie van de doelstellingen, waarbij zou kunnen
worden uitgegaan van de mate van recidivisme. Op
programmaniveau tenslotte moet naar middelen worden
gezocht om verschillende typen overtreders te kunnen
onderscheiden en te kunnen bepalen van welk soort
programma deze het meest profijt zouden kunnen
hebben.
Met literatuuropgave.
13
Berkowitz, L. Is criminal violence normative behavior?

Hostile and instrumental agression in violent incidents.

Journal of research in crime and delinquency, 15e jrg.,
nr. 2, juli 1978, blz. 148-161.
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Analyses van crimineel geweld maken vaak geen onderscheid tussen agressie, als uiting van boosheid, en
agressie, als middel. De eerste soort agressie is voornamelijk gericht op het letsel toebrengen van de ander,
terwijl de tweede soort een middel is om een ander
doel te bereiken zoals bijvoorbeeld sociale waardering.
Uit een onderzoek blijkt, dat de idee dat agressie als
middel veel voorkomt onjuist is. Voor dit onderzoek
is een steekproef genomen van 65 blanke britse
gevangenen veroordeeld wegens toebrengen van
(ernstig) lichamelijk letsel, niet tijdens een roofoverval.
De leeftijden variëren tussen de 18 en de 43, waarvan
de grootste groep achter in de twintig zit (37%). Uit
vraaggesprekken met deze gevangenen bleek, dat hun
(gekwetste) trots een grote drijfveer was voor agressie.
Sociale waardering was niet bijzonder van belang, noch
voor het opwekken, noch voor het verhogen van hun
agressie.
Met literatuuropgave.
•
14
Cilliers, S.P. Environmental design, urban planning

and crime prevention.

South African journal of criminal law and criminology,
2e jrg., nr. 2, juli 1978, blz. 115-120.
Het is de bedoeling van dit artikel, om enige factoren
te bespreken, die verband kunnen houden met verschil
in criminaliteit tussen verschillende plaatsen en
streken binnen een zelfde maatschappij; om te
proberen een verband te leggen tussen criminaliteit
en door de mens bepaalde aspecten van de omgeving.
Bij woningbouw door de overheid wordt eigenlijk
alleen rekening gehouden met het modale blanke gezin.
Dit heeft tot gevolg, dat dit type huis voor het overgrote deel van de Zuid Afrikaanse bevolking ongeschikt
is. Het is dus duidelijk, dat architecten en in het bijzonder de autoriteiten hun ontwerpen meer op de
gebruikers dienen af te stemmen. De eisen, die aan een
huis gesteld kunnen worden, kunnen worden ontleend
aan de verschillende aspecten van het mens zijn: de
mens als fysiek-biologisch wezen, als individu, als
sociaal wezen en als cultureel wezen. Aan deze aspecten
kan een aantal huisvestingsbehoeften worden ontleend

zoals de behoefte aan onderdak, veiligheid, comfort,
plaats voor ontmoeting en zelfexpressie, esthetica.
De schrijver gaat op deze behoeften summier nader in.
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Clinard, M.B., and F.C. Yeager. Corporate crime: issues
in research.

Criminology: an interdisciplinary journal, 16e jrg.,
nr. 2, aug. 1978, blz. 255-272. (U.S.A.).
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In 1949 is een eerste onderzoek verschenen naar de
white collar crime' door Sutherland. Vanaf die datum
is er weliswaar steeds meer aandacht besteed aan dit
onderwerp, evenals aan de ondernemingscriminaliteit,
maar het heeft nog tot 1970 geduurd voordat de
criminologen het gebied van de ondernemingscriminaliteit in hun discipline hebben opgenomen en ze er in
toenemende mate onderzoek naar zijn gaan doen. In
dit artikel noemen de auteurs een aantal redenen voor
de onderzoeksschaarste op het gebied van de ondernemingscriminaliteit, welke sociale machten en invloeden hierbij een rol hebben kunnen spelen, wat de
invloed is van de ondernemingsethiek en wat de
specifieke moeilijkheden zijn bij deze onderzoekingen
zoals o.a. de complexiteit, de problemen rondom de
gegevensverzameling, sancties, selectie en analyseproblemen, problemen rond de handhaving van de
objectiviteit. Deze opsomming van problemen is niet
bedoeld als een ontmoediging, maar juist als een aanmoediging om de bestaande problemen te overwinnen,
hetgeen volgens de auteurs heel goed mogelijk is.
Met literatuuropgave.
16
Cressey, D.R. Criminological theory, sockd science
and the repression of crime.

Criminology: an interdisciplinary journal, 16e jrg.,
nr. 2, aug. 1978, blz. 171-192. (U.S.A.).
In 1968 heeft Cressey een voorspelling gedaan i.v.m.
de toekomstige inhoud van de criminologie. Deze zou
meer de nadruk gaan leggen op 'negotiated justice',
een op onderhandeling en discussie tussen rechtskundigen en sociale wetenschappers gebaseerde
rechtspleging, en een interdisciplinaire studie van dit
verschijnsel zou de criminologie een geihtegreerd
karakter kunnen geven. De auteur constateert nu dat
dit niet het centrale punt is geworden binnen de
criminologie. Men richtte zich meer op het bedenken
van manieren om de discussie te minimalizeren en
men deed moeite om aan te tonen dat te veel
criminelen konden ontsnappen aan het punitieve net
dat wetgevers voor hen hadden uitgezet. Een andere
voorspelling was die van een versmelting van wetskennis en sociale wetenschapskennis.
Het schijnt echter dat naarmate de criminologie zich
verder ontwikkelde, er eerder sprake was van een
verstikking van de sociale wetenschapskennis. Men
kan nu constateren dat de moderne criminoloog meer

en meer een technisch assistent wordt van de politici:
meer ingesteld op het onderdrukken van de criminaliteit en nauwelijks meer toekomend aan het
ontwikkelen van valide proposities in een causaal
kader. De tijd voor gedegen onderzoek wordt niet
meer genomen, alleen korte termijn resultaten en
oplossingen zijn interessant, m.n. voor de politici.
Voor deze ontwikkeling geeft de auteur een aantal
oorzaken aan. Voorts besteedt hij aandacht aan drie
nieuwe tendenzen in de criminologie: 1. een criminologie die de emotionele gestoordheid als verklaringsuitgangspunt heeft, 2. een sociologisch-criminologische
theorie met de nadruk op een sociale theorie voor
deviantie, 3. een criminologie die de nadruk legt op
preventie. In feite zijn deze tendenzen niet nieuw te
noemen, maar zij helpen mee aan de onderdrukkingsstrijd tegen de criminaliteit. Het is volgens de auteur
niet juist wanneer de criminologen hieraan de voorkeur
blijven geven en politieke adviseurs worden i.p.v.
wetenschappers die gedegen onderzoek doen naar de
condities waaronder strafwetten worden opgesteld,
uitgevoerd en worden overtreden.
Met literatuuropgave.
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17
Dinitz, S. Not hing fails like a little success.
Criminology: an interdisciplinary journal, 16e jrg.,
nr. 2, aug. 1978, blz. 225-238. (U.S.A.).
In dit artikel komt de schrijver tot de volgende
conclusies: 1. De liberaalhervormingsgezinde
beweging op correctiegebied is er in geslaagd de
meeste van haar ideeën en programma's uit te voeren.
De gang is er nu uit en de meeste hervormers zijn zeer
gedesillusioneerd omdat hun plannen geen utopia
hebben bewerkstelligd. 2. De kenmerken van de
'risico-groepen', in het bijzonder de laagste bevolkingsklasse, zijn opmerkelijk anders dan in het verleden
toen de protestantse ethiek en de onvermijdelijke
vooruitgang als Amerikaanse monopolies werden
beschouwd. Hierdoor wordt de aard van de problemen
kwalitatief anders dan voorheen. Er is nu een nieuwe,
op grote schaal overgeplante onderlaag die zich niet
meer assimileert en ook is er een overvloed van
mensen die zichzelf tot buitenstaander hebben
verklaard en weigeren veel van de conventionele
normen als persoonlijk bindend te accepteren. 3. De
benaderingen waarbij we ons in het verleden thuis
voelden .— 'Verbetering begint bij jezelf', sociale
reïntegratie, psychologische interventie — hebben
bijgevolg voor een werkelijke hervorming geen
betekenis. Ondanks deze wetenschap en zeker totdat
er nieuwe opvattingen worden ontwikkeld, zullen
strafrechtvormers ermee doorgaan hun steun te
verlenen aan aanbevelingen tot verandering die
slechts het oppervlak raken.

18
Fishman, M. Crime waves as ideology.
Social problems, 25e jrg., nr. 5, juni 1978,
blz. 531-544. (U.S.A.).

98

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de wijze
waarop in de media criminaliteitsgolven worden
geconstrueerd en hoe dit een bijdrage kan leveren
aan een criminaliteitsideologie. De auteur presenteert
een case studie uit 1976 in New York City. Voor het
verkrijgen van de gegevens werd een participerende
observatie toegepast van november 1976 tot april 1977
op een plaatselijk televisiotation in New York City.
Verder werden er interviekvs gehouden met journalisten van dit TV-station en met journalisten van de
New York 'Daily News'. Bovendien is er een
inventarisatie gemaakt van het criminaliteitsnieuws in
de 'Daily News' en in de 'New York Post' over de
periode september 1976 tot februari 1977.
Criminaliteitsgolven beginnen als misdaadthema's
die journalisten verkrijgen via organisatieprocessen
en nieuwsselectie. De criminaliteitsthema's kunnen
zich verspreiden via de grote nieuwsverspreidingsorganisaties. Uit het onderzoek is gebleken dat de
officiële instanties niet alleen controle kunnen uitoefenen op het ruwe materiaal waarop criminaliteitsnieuws gebaseerd is, maar tevens controle kunnen
uitoefenen op de beheersing van de criminaliteitsgolven. Slechts een beperkte groep van misdaadthema's,
bijv. de straatcriminaliteit, vallen altijd onder de
'criminaliteitsgolven. Of bepaalde andere onderwerpen,
wanneer de aandacht daarvoor binnen de media begint
toe te nemen, zullen blijven groeien is afhankelijk van
de officiële instanties, die door hun machtsbeinvloeding in staat zijn de groei van een bepaald onderwerp
te bepalen. De Vatergate' en de 'Bert Lance' affaire
zijn misschien op gang gebracht door dezelfde
ideologische machinerie die ook de basis vormt van de
criminaliteitsgolven.
Met literatuuropgave.
19
Galliher, J.F. The life and death of liberal

criminology.

Contemporary crises, 2e jrg., nr. 3, juli 1978,
blz. 245-265.
In dit artikel wordt de belangrijkste ontwikkeling
van de criminologie en de deviantietheorie gedurende
de laatste 20 jaar aangegeven. Tijdens het grootste
gedeelte van deze periode werd de criminologie
gedomineerd door het politieke liberalisme. Hierdoor
is er weinig aandacht besteed aan klasseproblemen en
klasseverschillen en de daaruit voortvloeiende
conflicten. De auteur staat stil bij de voorlopers van de
liberale criminologie, bij het begin in de dertiger jaren,
bij de ontwikkeling gedurende 1940, 50 en 60 en bij
het uiteindelijke verval in de 70-er jaren. Geprobeerd
wordt om elke historische fase van de liberale
criminologie af te zetten tegen de politieke en sociale

veranderingen in die tijd. Zowel de positivistische als
de labelingtheorie worden onder de loep genomen.
In tegenstelling tot de hegemonie in de 30-er, 40-er
jaren van de liberale criminologie, blijkt dat er nu een
hiaat is tussen marxistisch onderzoek en onderzoek
dat zich bezig houdt met de effecten van afschrikking.
De grote verschillen in theoretische, methodologische
en politieke uitgangspunten van de desbetreffende
onderzoekers werken remmend op mogelijke samenwerking en tolerantie voor elkaars standpunten. De
auteur is van mening dat er sprake is van een competitiesfeer, waarbij ieder zijn eigen standpunt probeert
door te drijven, eventueel ten koste van de ander.
Wat ook de toekomst van de amerikaanse criminologie
mag zijn, het is volgens de auteur duidelijk dat er
momenteel sprake is van een belangrijke splitsing in
theoretische opvattingen.
Met literatuuropgave.
20
Geis, G., en R.F. Meier. Looking backward and forward.

Criminologists on criminology as a career.

Criminology: an interdisciplinary journal, 16e jrg.,
nr. 2, aug. 1978, blz. 273-288. (U.S.A.). •
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Wat denken de veteranen onder de criminologen (zij
die in 1940-1950 aan hun onderzoeks- en onderwijscarrière zijn begonnen) over de ontwikkeling van de
criminologie van de laatste veertig jaar? Wat zijn hun
gedachten over hun beroepskeuze al terugkijkende op
hun eigen carrière en op de ontwikkelingen die tijdens
hun werkperiode hebben plaatsgevonden? Zijn ze
tevreden met hun keuze, blijft deze nog recht overeind
staan of zouden ze iets anders gaan doen als ze daartoe
de kans kregen? En wat hebben ze te zeggen aan
nieuwkomers in hun vak? Dit zijn een aantal vragen
waarop de auteurs graag het antwoord willen weten.
Zij hebben hiertoe 44 personen die zich bekwamen in
de criminologie een vragenlijst toegestuurd, waarvan
44% werd teruggestuurd en beantwoord. Voor de
auteurs was het uiteindelijke doel van dit onderzoekje
de standpunten en ideeën van veel geciteerde
criminologen onder de aandacht te brengen van jongere
academici en studenten i.v.m. een bestaande schaarste
aan beschikbare persoonlijke informatie over de werkmogelijkheden op het criminologische terrein.
Met literatuuropgave.
21
Glaser, D. The counterproductivity of conservative

thinking about crime.

Criminology: an interdisciplinary journal, 16e jrg.,
nr. 2, aug. 1978, blz. 209-224. (U.S.A.).
De ideeën in de criminologie die gewoonlijk worden
bestempeld als 'conservatief worden gestuurd vanuit
de wens om wetsovertredingen te doen verminderen,
maar in feite wordt er een toename van criminaliteit
door veroorzaakt. Deze onverwachte effecten zien we

op ieder niveau van het rechtssysteem, bij politie,
gerechtshoven, gevangenis e.d. Pogingen van de politie
om hun functie eenzijdig af te schilderen als het
bestrijden van criminelen resulteert in een criminogeen
politieoptreden. Gerechtshoven die een perfecte
veroordelingsreputatie en zware straffen nastreven
nemen grillige maatregelen en ondermijnen daardoor
de grondwettelijke bescherming. Als niet wordt erkend
dat criminelen zeer verschillend zijn en dat zij hun
gedrag wijzigen door een sterke verandering in wat zij
ervaren, hebben correctieprogramma's meer recidive
en minder verbetering tot gevolg dan tot de mogelijkheden behoort. Om een maximale misdaadpreventie te
bereiken, moeten rigide dogma's worden vermeden,
aldus de auteur. In plaats daarvan moeten er alternatieven worden uitgeprobeerd. Niet om er alleen
maar de resultaten van vast te stellen, maar om de
relatieve validiteit van alternatieve verklaringen voor
die resultaten te bepalen.
Met literatuuropgave.
22
Graser, R.R. The prevention of crime in England.
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South African journal of criminal law and criminology,
2e jrg., nr. 2, juli 1978, blz. 183-191.
Slechts weinig landen hebben systematisch en doordacht pogingen gedaan de misdaad te bestrijden door
middel van preventie. De gebruikelijke benadering is
altijd geweest, om zich pas met de misdaad te bemoeien,
nadat hij gepleegd is, door middel van strafrechtelijk
ingrijpen. Engeland is een van de weinige landen waar
systematisch pogingen worden gedaan om misdaad te
voorkomen. Een aantal van deze pogingen, zowel van
particuliere organisaties als van de overheid, worden in
dit artikel besproken. Allereerst de National Association for the Care and Resettlement of Offenders. Dit
is een particuliere organisatie, die met behulp van overheidsgelden een landelijk netwerk heeft, dat geaffilieerde
organisaties coördineert in hun streven naar misdaadvoorkoming. De Home Office Research Unit. Een
adviesorgaan van Binnenlandse Zaken, dat voornamelijk
onderzoek doet naar criminaliteit en behandeling van
delinquenten. Vervolgens bespreekt de schrijver
The Metropolitan Police en tenslotte de Crime
Prevention Panels. Dit zijn door Binnenlandse Zaken
in de grotere steden opgezette commissies, waarin
vertegenwoordigers van handel en nijverheid, politie,
en ambtenaren van Binnenlandse Zaken zijn opgenomen
en in beginsel tot doel hebben de communicatie tussen
de politie en de gemeenschap te bevorderen en plaatselijk enthousiasme voor misdaadpreventie te wekken en
tot handelen aan te sporen, die o.a. helpen bij het
maken van propaganda voor misdaadpreventie.
23

Hezewijk, R. van. Moderne criminologie tussen winterslaap en middagdut.

Tijdschrift voor criminologie, 2Óe jrg., september/
oktober 1978, blz. 238-246.
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De auteur beoogt met dit artikel een kritische
bespreking te geven van een aantal publikaties en
uitlatingen van leden van de Werkgroep Criminalisering
van de Vrije Universiteit, met name naar aanleiding
van hun bijdrage aan het congres van de Nederlandse
Vereniging voor de Criminologie in 1978. Deze werkgroep zou de mening zijn toegedaan dat er in de
Nederlandse criminologie te weinig aandacht wordt
besteed aan theorievorming en dat zij zich meer dient
open te stellen voor het zoeken naar een basis in de
praktijk. Ter bevordering van één en ander introduceert
zij een nieuwe methode in het criminologisch onderzoek,
en wel die der historisch-dialectische analyse. Onder
aanhaling van J.P. Guépin betoogt de auteur dat
belangrijke elementen van de oorspronkelijke
dialectica niet in de door de Werkgroep te hanteren
analyse zijn terug te vinden. Daarnaast laakt hij hun
door hem geconstateerde onvermogen om een
begrijpelijke definitie te geven van de beoogde
historische analyse en meent hij fouten en onvolkomenheden te kunnen aanwijzen in hun opvattingen omtrent
uitgangspunten in wetenschappelijk onderzoek, in het
hanteren van de historische analyse als methode om
te komen tot geldige uitspraken met betrekking tot
toekomstige gebeurtenissen en in het beoefenen van
wetenschap als instrument voor doorvoeren van maatschappelijke veranderingen. Wetenschappelijk onderzoek zou niet kunnen resulteren in het aannemen van
waarde-oordelen. De opvatting dat het beoefenen van
wetenschappelijk onderzoek een maatschappelijk
dienstbare rol moet vervullen zou door de Werkgroep
wel worden beweerd, maar nergens beargumenteerd.
Verder verdedigt de auteur de door de Werkgroep
(volgens hem op laatdunkende wijze) verworpen
ideeën van de kritisch rationalist K.R. Popper over de
manier waarop maatschappelijke veranderingen
zouden moeten worden teweeggebracht, de zgn
`piecemeal approach: systematisch proberen niet het
geluk aan iedereen op te leggen, maar proberen ongeluk
te verminderen'.
Met literatuuropgave.
/4
Jacobs, D. Inequality and the legal order: an ecological
test of the conflict model.

Social groblems, 25e jrg., nr. 5, juni 1978,
blz. 515-526. (U.S.A.).
Theorieën over ongelijkheid en macht kunnen van
toepassing zijn op het onderzoek naar criminaliteit
in relatie met de wettelijk vastgestelde orde. Sommige
sociologen die de conflicttheorie aanhangen zijn van
mening dat het verschil in economische middelen
bepaalde resultaten tot gevolg heeft, waarin machtsbelangen gereflecteerd worden. Daar eigendom een
garantie vormt voor de superioriteit van een economische elite, veronderstelt de auteur dat inhechtenisneming voor het met geweld schenden van de eigendomscodes eerder zal worden toegepast in politieke
systemen waar sprake is van een ongelijke verdeling
van inkomsten. Des te groter de verschillen zijn in

inkomsten, vermogen en economische macht, des te
meer kan men verwachten dat de criminele regels
zo zijn opgesteld dat deze passen in het straatje van
de vermogende elite. De hypothese dat er verschillen
bestaan in redenen voor inhechtenisneming is onderzocht d.m.v. een analyse van de mogelijke verschillende
redenen in een aantal Amerikaanse staten, waarbij
gebruik gemaakt werd van gegevens die verzameld
zijn in 1960. De economische ongelijkheid werd
bepaald door een Gini-index. De onderzoeksresultaten
ondersteunen de veronderstelling: redenen voor
inhechtenisneming voor inbraak en diefstal nemen toe
naarmate er sprake is van een ongelijkere verdeling van
economische middelen.
Met literatuuropgave.
25.
Jeffery, C.R. Criminology as an int erdisciplinary

behavioral science.

Criminology: an interdisciplinary journal, 16e jrg.,
nr. 2, aug. 1978, blz. 149-171. (U.S.A.).
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De auteur gaat uit van het standpunt dat de
criminologie een interdisciplinaire gedragswetenschap
moet zijn. Het afwijkend gedrag, hetgeen onderwerp
van studie is binnen de criminologie, kan niet
begrepen worden zonder eerst een basistheorie te
hebben over 'gedrag'. Uitgaand van dit standpunt zijn
er twee problemen aan te geven: 1. De criminologie
heeft geen gedragstheorie en heeft hier ook nauwelijks
aandacht aan besteed. 2. De criminologie is verweven
met de criminele rechtsspraak, met politie, gerechtshoven en gevangenis. Ze wordt bepaald door het
19e-eeuwse standpunt betreffende de psycho-sociale
aard van de mens en door de 18e-eeuwse politieke
opvattingen. Nadat de auteur de hoofdpunten van de
klassieke en positivistische criminologie heeft weergegeven, gaat hij dieper in op het falen van de criminologie en de criminele rechtspraak en op het falen van
gedragstheorieën i.v.m. de criminologie. In het vervolg
van het artikel geeft de auteur een nieuw model aan:
de bio-sociale criminologie. Dit model moet bepaalde
basiselementen bevatten die in de huidige criminologische modellen afwezig zijn, nl. 1. Van straf en
behandeling moet de aandacht gericht worden op
preventie, 2. De nadruk moet komen te liggen op de
fysische omgeving i.p.v. op de sociale omgeving, 3.
Het bio-sociale leermodel moet ontwikkeld worden.
Met literatuuropgave.
26
Lizotte, A.J. Extra-legal factors in Chicago's criminal
courts: testing the conflict model of criminal justice.

Social problems, 25e jrg., nr. 5, juni 1978, blz.
564-581. (U.S.A.).
De laatste jaren is er veel gediscussieerd over het
'conflict'-perspectief als tegenhanger van het
'functionele' perspectief i.v.m. criminaliteitssanctio-
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nering. Conflict theoretici gaan er van uit dat de
sociale eigenschappen van verdedigers zoals ras en
sociale economische status (s.e.s.) belangrijk zijn
bij de bepaling van vonnissen. In dit artikel wordt
een theoretisch model gegeven dat proposities omvat
die vanuit het conflictmodel zijn afgeleid. Het model
definieert drie soorten discriminatieprocessen bij het
tot stand komen van vonnissen nl. 1. Labelingsprocessen welke tot gevolg hebben dat misdaden, gepleegd
door personen met een lage s.e.s. en door zwarten als
ernstiger worden bezien, 2. Economische discriminatie,
waardoor personen met een lage s.e.s. en zwarten
kunnen beschikken over middelmatige advocaten en
minder mogelijkheden hebben om op borgtocht vrij
te komen, 3. Vooroordelen die van invloed zijn op de
beslissingen van rechters en juries. Het onderzoeksdoel
is om te bepalen of statuseigenschappen (ras, beroep
e.d.) en eventuele andere variabelen van invloed zijn
op de duur van gevangenisstraffen. De gegevens werden
verkregen van 816 strafrechtzittingen in het gerechtshof van Chicago in 1971 en van 596 zittingen in de
eerste negen maanden van 1972. Uit het onderzoek
bleek dat er een grote ongelijkheid bestaat in de
strafbepaling tussen de verschillende rassen en status,
als gevolg van vooroordelen en economische discriminaties. Het niet op borgtocht vrij kunnen komen komt
meer voor bij personen met een lage s.e.s. en zwarten,
evenals het in voorlopige hechtenis houden, evenals
het verkrijgen van langere gevangenisstraffen.
Met literatuuropgave.
27
Lundman, R.J. Shoplifting and police referral: a

reexamination.

The journal of criminal law and criminology, 69e jrg.,
nr. 3, herfst 1978, blz. 395-401.
Criminologen hebben zich lange tijd beziggehouden
met de vraag waarom de ene groep personen anders
door het strafrechtsysteem behandeld wordt dan een
andere groep. Het staat wel vast dat een aantal
karakteristieken buiten de wet gelegen, zoals buitenissig
gedrag, leeftijd, ras, sociale klasse en geslacht, niet
alleen van invloed zijn op de beslissingen die genomen
worden door de rechterlijke macht, maar ook op die
van leken. Dit artikel handelt over een studie die
gemaakt is over factoren die leken beïnvloeden bij
het wel of niet aangeven bij de politie van een door hen
geconstateerde winkeldiefstal. Uitgegaan werd van de
gegevens over de jaren 1973-'75 verzameld door de
interne beveiligingsdienst van de Middenwestenafdeling
van een landelijk grootwinkelbedrijf in de Ver. Staten.
De geselecteerde gegevens betreffen 664 gevallen van
winkeldiefstal en omvatten persoonsgegevens van de
daders, de waarde van het gestolene, en of er al dan
niet aangifte was gedaan. De geschatte ernst van het
delict blijkt voor leken de hoofdfactor te zijn bij het
beslissen tot wel of niet aangeven. De conclusie die
volgens de schrijver uit deze en voorgaande studies
getrokken kan worden is, dat de factoren die bij

leken een rol spelen om wel of geen aangifte te
doen van winkeldiefstal, aanwijzingen kunnen vormen
voor welke factoren een rol speelde in andere, meer
algemene situaties waarbij tot een beslissing moet
worden gekomen.
Met literatuuropgave.
28
McCormack, T. Machismo in media research: a
critical review of research on violence and pornograPhY.

Social problems, 25e jrg., nr. 5, juni 1978,
blz. 544-556. (U.S.A.).
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Tot nu toe is er nauwelijks aandacht besteed aan en
onderzoek gedaan naar vooroordelen in mediaonderzoek. In dit artikel worden twee gebieden van
mediaresearch, nl. pornografie en geweld beoordeeld
met de bedoeling in te gaan op tegengestelde vooroordelen: d.w.z. het gevolg van geweldpleging wordt
als ernstig beschouwd, terwijl de pornografie onschadelijk wordt genoemd. Beide onderzoeksgebieden
worden gekenmerkt door sexistische vooroordelen,
welke een rol spelen bij de conceptualisering van de
problemen en bij het opstellen van onderzoeksplannen.
De auteur gaat er van uit dat de bestaande tegenstelling
een sociaal feit is en dat de achterliggende idee bezien
moet worden vanuit de 'machismo' oriëntatie;
gedefinieerd als een narcistische attitude van manlijke
trots op sexuele manlijke kracht. Ofschoon dit uitgangspunt erg speculatief genoemd kan worden is het
zinvol en noodzakelijk onderzoek te doen naar
'machismo' als een complex verschijnsel. Afgaand op
- een gelijk soort onderzoeksgebied, de humor, veronderstelt de auteur dat de theorie die zich bezig houdt met
de waarde en invloeden van referentiegroepen, de
bestaande vooroordelen in mediaresearch kunnen
elimineren. Deze theorie gaat er nl. van uit dat onze
waarnemingen en reacties op ongelijkheid in het
bestaan bepaald worden door onze eigen positie in de
sociale structuur, zoals deze worden bepaald door de
identificatie met de groep waarbinnen wij leven en
die als referentiekader dient. Wanneer dit uitgangspunt
wordt toegepast op een onderzoek naar pornografie
dan ontstaat hier een ander beeld over, met als gevolg
ook een ander soort van onderzoeksontwerp. Ten
slotte wordt een alternatief raamwerk voor toekomstig
onderzoek op dit gebied bediscussieerd.
Met literatuuropgave.
29
Midgley, J. Planning and crime prevention.
Implications for policy in South Africa.

South African journal of criminal law and
criminology, 2e jrg., nr. 2, juli 1978, blz. 155-165.
Voor de misdaadpreventie van wat voor een soort dan
ook wordt maar in weinig landen geld uitgetrokken en
als er al iets gedaan wordt, dan is het dikwijls beperkt

tot zaken als bijvoorbeeld verbeteren van politiesurveillance of campagnes om het publiek te informeren
over behoefte aan grotere waakzaamheid en beveiliging
van huishoudens. In Zuid Afrika is misdaadpreventie
pas sinds kort onderwerp van discussie onder
criminologen en wetshandhavers. Als onder misdaadpreventie al die activiteiten verstaan worden die er op
gericht zijn crimineel gedrag te verminderen, dan kan
zij zich niet alleen met politiebescherming bezig
houden. Dan moet ook rekening worden gehouden met
het werk van rechtbanken en de straffen die zij opleggen, de effectiviteit van straffen en wat verstaan wordt
onder misdaad. Zij moet zich dan ook bezig houden
met die sociale en economische toestanden, die
criminaliteit veroorzaken. Het grote probleem voor
de criminologen is, hoe een zo omvangrijk project
gerealiseerd kan worden. De schrijver bespreekt
in hoeverre planning-technieken de misdaadpreventie
behulpzaam zouden kunnen zijn.
Met literatuuropgave.
30
Moran, R. Biomedical research and the polities of

crime contrOl: A historical perspective.'
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Contemporary crises, 2e jrg., nr. 3, juli 1978,
blz. 335-358.
Gedurende de laatste 100 jaar hebben de opvattingen
over het misdaadprobleem een hele verandering ondergaan: de criminele afwijking werd door de biomedische
benadering van de misdaad steeds meer in termen van
ziekte gedefinieerd en de crimineel veranderde van
iemand die iets slechts heeft gedaan in iemand die
slecht is, met als gevolg dat de dader eerder behandeld
dan gestraft moest worden. Criminaliteit werd gezien
als een medisch of wetenschappelijk probleem, niet
als een politiek, sociaal, economisch of ethisch
probleem. De auteur besteed in dit artikel aandacht
aan het gevaar van een therapeutische tirannie en
beschrijft de ontwikkelingen binnen het biomedische
onderzoek met alt aandachtspunten de psycho-chirurgie en het onder controle krijgen van geweld, de
XYY-chromosomen ontwikkeling, de Lombrosiaanse
recapitulatie, de biotechnologie en als laatste de CIA
en de beheersing van menselijk gedrag.
Met literatuuropgave.
J 31
Pandiani, J.A. Crime Time TV: If all we knew is

what we saw...

Contemperary crises, 2e jrg., nr. 4, oktober 1978,
blz. 437-458.
Televisie biedt volgens de auteur een illusie. Het is
een vertekenende spiegel die aan de samenleving
wordt voorgehouden. In dit artikel gaat de auteur na
wat voor vertekening er in de Ver. Staten door de
televisie plaats vindt van de werkelijkheid van de
criminaliteit. De misdaad zoals die op televisie wordt
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vertoond is geheel anders van aard dan die welke in
werkelijkheid plaats vindt, de daders hebben een
andere leeftijd en worden vaker gearresteerd dan in
werkelijkheid het geval is. Door de misdaad die in
werkelijkheid plaats vond te vergelijken met die
welke op de televisie werd getoond onderzocht de
auteur deze verbanden. Voor dat doel werden in 1977
gedurende vijf maanden gegevens verzameld en
gecodeerd afkomstig van meer dan 130 uur TV-mis. daadfilms. Dit vertegenwoordigde 62,3% van wat er
in dit genre gedurende die tijd op TV verscheen, en
38% van de totale produktie aan misdaaddrama van
het 1 976-'77 TV-seizoen.
Voor een beeld van de werkelijke misdaad werd uitgegaan van FBI-statistieken en van de gegevens van
de cohort-studie van Wolfgang en Sellin. Na een
beschrijving van de commerciële doeleinden van de
televisie komt de auteur tot de conclusie dat de
TV wel een selectief beeld van de misdaad moet
vertonen. Gezien de grote opvoedende functie die TV
heeft, is zijn conclusie dan ook, dat hoe meer de
TV-films van de werkelijkheid afwijken des te moeilijker het wordt een reëel beeld van de werkelijkheid
t.a.v. de misdaad op het publiek over te brengen. Een
onjuist beleid kan daarvan het gevolg zijn.
De auteur beveelt een herstructurering van de
Amerikaanse televisie aan. Hij erkent de moeilijkheden
daarvan, maar beschouwt het niet als een onmogelijke
opgave.
Met literatuuropgave.
32
Pegge, J.V. Creating a balance between rehabilitation
and prevention.

South African journal of criminal law and criminology,
2e jrg., nr. 2, juli 1978, blz. 1 76-1 82.
Het Zuid Afrikaanse National Institute for Crime and
Rehabilitation of Offenders (NICRO) is sinds 1900
actief op strafrechtelijk gebied. Het verricht sociaal
werk voor delinquenten en hun familie. Deze dienstverlening werkt preventief, vooral op het gebied van
de nazorg, waar in de periode april '76 tot april '77
slechts in 5,53 procent van de door het instituut
behandelde gevallen, opnieuw veroordelingen werden
uitgesproken. Hoewel de resultaten van het instituut
voor zich zelf spreken, blijft de voorziening op een
één-op-één basis (sociaal werker- cliënt) kostbaar. Er
bestaat bij de dienstverlenende instanties behoefte om
strategieën te ontwikkelen gericht op misdaadpreventie op landelijk niveau.
De schrijver (directeur van de NICRO) bespreekt een
campagne van het NICRO, die er op gericht is de
betrokkenheid en de bewustwording van de burger
te vergroten.
33
Pocock, D.A., and A.A. Landauer. How serious is the

offence of drunken driving?

Australian and New Zealand journal of criminology,
lle jrg., nr. 3, september 1978, blz. 141-147.
Het artikel geeft de resultaten weer van een onderzoek
dat tot doel had vast te stellen hoe de bevolking denkt
over de ernst van verschillende delicten. Hierbij is
gebruik gemaakt van een nieuwe schalingsmethode.
51 mannen en 51 vrouwen (collega's en doctoraalstudenten psychologie) zijn ondervraagd d.m.v. een
vragenlijst. Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 33 jaar.
Rijden onder invloed van alcohol blijkt als een
misdrijf gezien te worden en deze uitkomst is in
tegenspraak met de hypothese van de auteurs dat
rijden onder invloed van alcohol door de bevolking
in het algemeen gezien wordt als een niet ernstige
overtreding, waarop een geringe sanctie gesteld moet
worden als er geen schade is toegebracht.
34
Quinney, R. The production of a Marxist Criminology.
Mankoff, M. On the responsibility of Marxist Crimino-

logists: A reply to Quinney.

Contemporary crises, 2e jrg., nr. 3, juli 1978,
blz. 277-303.
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In een kapitalistische maatschappij moet het sociale
en culturele leven van elke persoon of groep van
personen begrepen worden i.v.m. de klasseverhoudingen, die het produkt zijn van de kapitalistische
produktiewijze. Ook de studie naar de misdaad, de
criminologie, is nauw verbonden met de kapitalistische
produktiewijze. De onderbouw van de criminologische
theorie en praktijk wordt gevormd door de materie,
en de criminologie zelf is een bepaalde vorm van
produktie: de produktie van kennis en bewustzijn.
Een belangrijke vraag is; wat is de aard van deze
produktie. Quinney staat vervolgens stil bij: 1. De
klassepositie van criminologen, die bepaald wordt
door het subjectieve aandeel in de klassestrijd en
waar het uiteindelijk gaat om klassebewustzijn met
als keuze: het in stand houden van het kapitalistische
systeem, of met de werkende klasse meegaan in de
klassestrijd voor socialisme. 2. Het klassebewustzijn
en de marxistische criminologie. Het dialectischekritische denken is een voorwaarde om een marxistische
criminologie te verwezenlijken, waarbij het zich eigen
maken van het klassebewustzijn van de werkende
klasse voor de intellectuelen nodig is om tot een
menselijke bevrijding te komen en om een socialistische
criminologie te kunnen ontwikkelen. 3. Er kan pas
sprake zijn van een marxistische dialectiek in de
criminologie, wanneer de criminoloog als theoreticus
zich bewust is van zijn positie in de maatschappij en
van de grenzen en mogelijkheden van iemands klassepositie 4. De socialistische theorie en praktijk. Een
socialistische theorie omvat de kennis en het politieke
beleid voor de werkende klasse en niet de kennis
die gericht is op het in stand houden van de
kapitalistische klasse. Een dergelijke theorie is binnen
de criminologie nodig, waarbij de basis gevormd wordt

door de marxistische theorie en praktijk. Deze
criminologie zal volgens Quinney een bijdrage kunnen
leveren in het bewustwordingsproces van de arbeidende
klasse, aan de bevrijding ervan en aan de socialistische
revolutie. In zijn kritiek op het artikel van Quinney
stelt Mankoff dat Quinneys werk een klassiek voorbeeld
is van de intellectuele slordigheid die zoveel kwaad
heeft gedaan aan links in het verleden en mogelijk in
de komende jaren nog zal doen. Bovendien, zo stelt
Mankoff, schiet zijn werk te kort in het voortbrengen
van een gedegen marxistische analyse; 1. Het gaat
heen en weer tussen een extreem determinisme en een
even extreem voluntarisme bij de discussie die
betrekking heeft op de ontwikkeling van de menselijke
samenleving. 2. Het legt de oorzaak van alle sociale
problemen ongelimiteerd bij het kapitalisme. 3. Het
verwerpt intellectuele specialisatie als een politiek
waardevolle onderneming. 4. Het staat denigrerend
t.a.v. zorgvuldig beredeneerde maatschappijanalyses.
Al deze vier kritiekpunten krijgen ruim aandacht in
deze reactie op het artikel van Quinney.
Met literatuuropgave.
35
Rhther, W. Kriminalitdt durch gesellschaftliche
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Definition.

Bewairungshilfe, 25e jrg., nr. 3, 1978, blz. 188-201.
Tot voor kort werd het ontstaan van criminaliteit
bestudeerd aan de hand van het zoeken naar
(lichamelijke, psychische, sociale) kenmerken waarin
leden van een gegeven populatie van criminelen zich
onderscheiden van anderen, waarbij de definitie van
criminaliteit als vaststaand werd aangenomen. Nu
komt een denkrichting op, welke juist aan het
definiëren een essentiële rol toekent bij de ontwikkeling
van criminaliteit en dit definiëren wil zien als een
belangrijke factor in het sociale gebeuren, waarmee
een groot aantal personen zich in de loop van een
proces bezighoudt. Richting en inhoud van dit proces
hangen samen met tijds-, cultuur- en klassegebonden
waarden en normen en beihvloeden op hun beurt
ontwikkelingen, reacties en interacties in de samenleving. De definiëring van criminaliteit kan op verschillende niveaus worden waargenomen: in macro- en
microperspectief. De vragen, waarop deze definiëring
het antwoord vormt, luiden op deze twee verschillende
niveaus resp. 'Hoe brengt een samenleving haar 'beeld
van de criminaliteit' tot stand'? en 'Hoe wordt iemand
tot crimineel, als zodanig gedefinieerd en behandeld? '.
Beantwoording van deze vragen geschiedt nu vanuit
het principe, dat de sociale werkelijkheid zich vormt
als resultaat van menselijke definiëring, zoals weergegeven in het theorema van W.I. Thomas: 'Wanneer
mensen situaties als werkelijk definiëren, zijn zij als
gevolg van deze definiëring ook werkelijk'. De auteur
duidt deze nieuwe denkrichting aan als het definiëringsof labelingsbeginsel en voert ter illustratie van haar
denken op macro-niveau de ideeën van de belangrijkste
vertegenwoordiger in Duitsland, F. Sack, aan. Deze
leidt uit de overrepresentatie onder de criminele

populatie van personen uit lagere sociale klassen de
belangrijke rol af, die machtsstructuren spelen in het
proces van definiëring van criminaliteit en de daarop
gebaseerde selectiviteit in de sociale controle.
Op micro-niveau ontstaat aanwijzing van bepaalde
personen als crimineel tengevolge van een vroeg
ingezet proces van stigmatisering (negatief geladen
typering), bekrachtigd door het contact met officiële
controle-instanties. Deze negatieve typering heeft een
statusverlagend effect, waardoor de gedragsalternatieven
van het slachtoffer worden beperkt in de richting van
beantwoording aan het stigma; primaire deviantie
ontwikkelt zich tot secundaire (Lemert). De auteur
heeft verschillende bedenkingen tegen de nieuwe
denkrichting, welke zich toespitsen op het radicale
karakter van haar verklaringen. Hij betoogt dat er wel
degelijk normen zijn aan te wijzen, die in alle sociale
klassen en belangengroepen weerklank vinden, ook
zou het ontstaan van ongelijkheid niet overwegend
moeten worden toegeschreven aan de werkzaamheid
van instanties voor sociale controle. Ten slotte
meent hij dat men met de nadruk op definiëringsprocessen verzuimt te zoeken naar oorzaken van
primaire deviantie.
Met literatuuropgave.
109
36
Sagarin, E., and A. Karmen. Criminology and the
reaffirmation of humanist ideals.

Criminology: an interdisciplinary journal, 16e jrg.,
nr. 2, aug. 1978, blz. 239-254. (U.S.A.).
In dit artikel staan de auteurs stil bij de twee verschillende aandachtspunten van de criminologie — de
theorievorming en de benadering door criminologen
van de objectieve criminele wereld — en bij de
theorieën die er bestaan over de verschillende soorten
van criminaliteit — straatcriminaliteit en de 'white
collar crime'. In verband met dit laatste zijn de
auteurs van mening dat er meer besef nodig is van de
eenvormigheid van misdaden, waarvan de oorzaak te
vinden is in eenzelfde morele structuur (of het gemis
ervan) en in eenzelfde sociale structuur. Na een korte
beschouwing over het probleem van straftoemeting
en de toename van de criminaliteit komen de auteurs
tot de suggestie dat het antwoord op de misdaad
gerechtigheid is. D.w.z. gerechtigheid in de gerechtskamers voor het slachtoffer en voor de verdachte,
gelijke berechtiging in vonnissen (inclusief voor ondernemings- en onderwereldcriminaliteit), gerechtigheid
in de vorm van menselijke behandeling van diegene die
in hechtenis genomen worden. Dit wil tevens zeggen
sociale gerechtigheid — resocialisatie, ontstigmatisering,
sociale acceptatie en daarbij goede woon- en werkvoorzieningen — voor degene die uit de gevangenis komen.
Als laatste merken de auteurs op dat de criminaliteit
pas dan zal afnemen wanneer er geen nieuwe soorten
criminelen worden gecreëerd uit de groepen die
worden onderdrukt en verworpen: immers een maatschappij die bepaalde groeperingen verstoot zal
moeten lijden onder hun verwoestingen en aanvallen.

37
Sheley, J.F., en J.J. Hanlon. Unintended effects of
police decisions to actively enforce laws: implications
for analysis of crime trends.

Contemporary crises, 2e jrg., nr. 3, juli 1978,
blz. 265-277.
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De bedoeling van de auteurs is om in dit artikel een
documentatie te geven van een kleinschalige, maar
illustratieve case van de onbedoelde resultaten van
een politionele beleidsbeslissing om een wetsartikel
actief toe te passen, en om de moeilijkheid aan te
geven van ex post facto analyses van zulke resultaten.
Het onderzoek, welk een anti-heroine campagne
betrof, werd in juli 1974 uitgevoerd in `Factoryville',
een pseudoniem voor een industriestad, met 95 percent
blanke inwoners, voor het merendeel industriearbeiders.
De gegevens werden gehaald uit nieuwsverslagen; uit
statistieken betreffende heroïne en marijuana arrestaties
van het voorafgaande halfjaar, gedurende en na de
anti-heroïne campagne; en uit interviews met stadsbestuur en met leden van de narcotica-eenheid van de
politie. De campagne had een toename van 228 percent
marijuana-arrestaties tot gevolg.Veel arrestaties en
criminele labeling zijn een onbedoeld resultaat van
politiepogingen om wetten te handhaven. Het betreft
hier gedrag waar de politie eigenlijk niet op uit was,
maar wel aantrof. Dit resultaat zal waarschijnlijk ook
gevonden worden wanneer onderzoek wordt gedaan
naar arrestaties voor het onder invloed besturen van
een auto als een mogelijk onbedoeld resultaat van een
snelheidscontroleactie. Een beter begrip van dit
verschijnsel biedt een preciezer en duidelijker
labelings-conflict perspectief i.v.m. de criminaliteit.
Met literatuuropgave.
38

Skolnick, J.H., and J. Dombrink. The legalization of

deviance.

Criminology: an interdisciplinary journal, 16e jrg.,
nr. 2, aug. 1978, blz. 193-208. (U.S.A.).
De auteurs zijn van mening dat in de komende jaren
de regulatie van de moraliteit een onderwerp van
aanhoudende zorg moet zijn voor criminologen en
rechtssociologen. Men zal zich niet langer moeten
bezighouden met de vraag of bepaalde ondeugden
moeten worden gelegaliseerd, maar met vragen
naar de meest geschikte vormen van decriminaliseringsmodellen, de eraan verbonden beperkingen en de
bijkomende effecten ervan. In dit artikel noemen de
auteurs zes decriminaliseringsmodellen: 1. Het
nullificatiemodel, waarbij de wet volledig wordt
opgeheven, 2. Het handelsartikelmodel, waarbij de
wet zich beperkt tot het stellen van normen aan
kwaliteit en zuiverheid, 3. Een commerciële
dienstverleningmodel, 4. Een `ondeugd'model, het
tot nu toe meest acceptabele model voor decriminalisering, waarschijnlijk omdat het erg veel
gelijkenis vertoont met het criminaliseringsmodel.

Volgens dit model wordt de verkoop en produktie van
bijvoorbeeld marijuana streng gestraft, terwijl de
gebruiker of bezitter van een kleine hoeveelheid
cannabis niet vervolgd wordt, 5. Het medisch model,
6. Het vergunningen model, hetgeen de verst
ontwikkelde vorm van de moderne bureaucratie
schijnt te vertegenwoordigen. Van alle de-criminaliseringsmodellen is dit model het meest populair en het
meest ingewikkeld. Het biedt ruimte voor onderzoek
naar legale processen en naar de toekomst van sociale
deviantie. Welk model in welke omstandigheid van
toepassing moet zijn kunnen de auteurs niet aangeven.
Men zal hiermee moeten gaan experimenteren. Wel
is het zeker zo dat bij de ontwikkeling van nieuwe
modellen er zeker ook weer nieuwe problemen zullen
ontstaan. Er is een dialectische terugkeer te verwachten
naar al eerder gestelde vragen op het gebied van sociale
deviantie.
Met literatuuropgave.
39
Steinert, H. Can socialism be advanced by radical
rhetoric and sloppy data? Some remarks on Richard
Quinneyt lat est output.
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Contemporary crises, 2e jrg., nr. 3, juli 1978,
blz. 303-314.
In dit artikel becommentarieert de auteur twee
recente werken van Quinney: 'Class, state and crime',
New York 1977 and 'The production of criminology',
in Contemporary crises. De auteur is van mening
dat Quinney een marxistische benadering in de
criminologie in discrecliet brengt. Quinney heeft nl.
een stuk geschreven dat dogmatisch is te noemen
i.v.m. een eenzijdig uitgangspunt, zonder in te gaan op
de problematische aard ervan en hij geeft argumenten
die in een aantal opzichten onhoudbaar zijn. Bovendien heeft Quinney vaak zijn stellingen niet empirisch
getoetst en waar hij het wel heeft gedaan kunnen
vraagtekens worden gezet bij de manier waarop het is
gebeurd. Zijn gevaarlijke versimplificerende
analyses leiden tot een te optimistisch beeld met het
oog op de mogelijkheid van onderzoek op het gebied
van criminaliteit en sociale controle. De auteur plaatst
kritische kanttekeningen bij de verschillende onderwerpen die Quinney behandelt, o.a. de ontwikkeling
van de politieke controle, de klassenstrijd, een nieuw
model voor criminele rechtspraak, de georganiseerde
misdaad, een klasse-analyse i.v.m. de belangen
van de verschillende klassegroepen en met de
produktie-reproduktie.
40
Tittle, C.R., W.J. Villemez and D.A. Smith. The myth

of social class and criminality: an empirical assessment
of the empirical evidence.

American sociological review, 43e jrg., nr. 5, oktober
1978, blz. 643-656.

Uit 35 studies die de relatie tussen sociale klasse en
delinquent gedrag onderzoeken worden vergelijkbare
statistische gegevens gelicht, zoals leeftijd, sekse, ras,
woonplaats, type van delict. De globale uitkomst
vertoont een negatieve correlatie tussen klasse en
criminaliteit. Er blijkt in de afgelopen veertig jaar
een dalende correlatielijn te bestaan tussen sociale
klasse en delinquent gedrag, terwijl uit de onderzoeken
gedaan in de jaren '70 geen verband meer blijkt tussen
klasse en criminaliteit. Het is mogelijk dat deze
afwezigheid van correlatie te wijten is aan een manier
van interpreteren, maar hoe dan ook, voor welke
interpretatie ook gekozen wordt, het beweerde
verband dat zoveel voedsel heeft verschaft aan de
sociologische theorieën, is op zijn minst twijfelachtig
geworden.
Met literatuuropgave.
41
Wanen Jr., E.H. The economie approach to crime.

Canadian journal of criminology, 20e jrg., nr. 4,
oktober 1978, blz. 437-449.
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Het doel van dit artikel is een overzicht te geven van
de economische theorieën die relevant zijn voor de
economische benadering van de misdaad en het
belang daarbij die theorieën te analyseren. De
economische aanpak verschilt namelijk nogal van
andere wetenschappen zoals criminologie, psychologie
en sociologie. De verschillen betreffen primair de
methodiek. Elke wetenschap benadert hetzelfde
probleem vanuit een andere invalshoek en vandaar
dat zij soms tot zeer verschillende conclusies komen.
Welke conclusies nu beter zijn is volgens de schrijver
moeilijk te zeggen, omdat de economische benadering
van de misdaad nog maar in de kinderschoenen staat.
De economische aanpak zal op den duur zinvolle
resultaten opleveren voor vermogensmisdrijven maar
waarschijnlijk niet voor geweldmisdrijven. De beste
benadering van het misdaadprobleem lijkt een
combinatie van de verschillende benaderingswijzen.
Met literatuuropgave.
42
Wolfgang, M.E., and S.I. Singer. Victim categories of

crime.

The Journal of criminal law and criminology, 69e jrg.,
nr. 3, herfst 1978, blz. 379-394.
Ondanks de wetenschappelijke en politieke aandacht
voor het slachtoffer van een misdaad is nog weinig
gedaan om gegevens, verkregen uit studies over
slachtoffers, te systematiseren. De schrijvers bespreken
in dit artikel verscheidene door hen ontwikkelde
analytische categorieën van slachtoffers. Deze begripsvorming brengt de legale perceptie van het slachtoffer
op een hoger plan dan die van een simpele ldassificatie.
Victimisatiegegevens verschaffen de onderzoekende
mogelijkheid de ernst en de distributie van misdaad

te peilen, met vermijding van de vele nadelen
verbonden aan uit officiële bronnen verkregen
gegevens. De schrijvers hebben getracht een aantal
potentiële gebieden af te bakenen die van nut kunnen
zijn voor het begrijpen van de dynamiek van niet
alleen de misdaad maar wellicht ook van de strafrechtspleging.
Met literatuuropgave.
Reclassering
43
Reklassering en agogisch beleid: door H.M. Broek-

huizen, A.J. Mans, L. Oost et al.
Proces, 1978, 57e jrg., nr. 12, blz. 183 912.
-
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Ten einde een basis te verschaffen waarop een
reclasseringsinstelling of -team een concreet plan van
actie (beleidsplan) kan bouwen, geven de schrijvers
een uiteenzetting van wat volgens hen het doel is
van de hulpverlening in de Nederlandse samenleving
en de plaats van de reclassering daarin. Zij kiezen
vervolgens voor een probleemgerichte benaderingswijze, waarbij voor hulpverleners een keuzemogelijkheid bestaat uit verschillende rollen waarin gebruik
zal dienen te worden gemaakt van verschillende
methodieken, zowel gericht op de cliëntsystemen als
op het dienstverlenend systeem.
Met literatuuropgave.
44
Brusten, M. Der 'labeling approach' in seiner Beziehung
zur Praxis der Bewcïhrungshilfe und Fiihrungsaufsicht.

Bewhrungshilfe, 25e jrg., nr. 3, 1978, blz. 201-218.
In dit artikel worden inzichten uit de 'nieuwe
criminologie' of labeling approach in verband
gebracht met een drietal onderwerpen uit de
praktijk van strafrechtsuitvoering en hulpverlening.
In de eerste plaats wordt onderzocht hoe het komt
dat de theorieën van de nieuwe criminologie zo veel
scepsis en weerstand ontmoeten in de praktische
hulpverlening, terwijl die der traditionele (dadergerichte) criminologie daarbij zo veel beter schijnen
aan te sluiten. De fundamentele kritiek, uitgeoefend
door de labeling approach maakt het onmogelijk om
haar gedachten te accepteren zonder radicale
veranderingen aan te brengen in uitgangspunten en
praktische opzet van de hulpverlening. Bovendien
schijnen de conclusies van de labeling approach in
tegenspraak te zijn met de alledaagse gedachtengang
en moeilijker in te passen in de inhoud van de
traditionele opleiding en vorming, waarin voor de
hand liggende en sedert lange tijd als zinvol en vanzelfsprekend aangenomen opvattingen een belangrijke
rol spelen. In de tweede plaats wordt aan de hand van
enkele voorbeelden van selectiviteit in en ongewenste
nevenwerkingen van het functioneren van de sociale
'
controle en de daarop door aanhangers van de
labeling approach geuite kritiek duidelijk gemaakt hoe
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radicaal de inzichten van deze benadering tegenover
die der traditionele forensische hulpverlening staan.
Als voorbeelden worden genomen het werken met
schriftelijke verslaglegging: rapporten en dossiers,
waarin vaak gebruik wordt gemaakt van aanduidingen,
typeringen en waarde-oordelen met een selectief
karakter; de aangetoonde differentiatie van perspectieven, strijdigheid van oogmerken van controlerende
instanties en de onder hun hoede geplaatste personen
en van de controlerende instanties onderling; en ten
slotte het ontstaan van rolconflicten, bijvoorbeeld bij
personen in wier taakstelling een hulpverlenende met
een toezichthoudende of bewakingsfunctie is
verenigd.
In de derde plaats wordt getracht om in hoofdlijnen
een alternatief model te schetsen voor het uitoefenen
van reclasseringstoezicht, waarbij inzichten uit de
labeling approach een belangrijke rol vervullen. Aan
de orde komen hierbij het doel der hulpverlening, taak
en functie van reclasseerder en toezichthoudende
instelling en de organisatiestructuur van een dergelijke
instelling. Enkele belangrijke punten in het alternatieve
model zijn het tegengaan van vervaging van grenzen
tussen het justitieel optreden en maatschappelijk werk,
het toekennen aan hulpverleners van het recht om
getuigenis te weigeren, het werken met structurele
analyse en het tegengaan van rolconflictsituaties
door het vermijden van vereniging van functies bij
hulpverleners.
Met literatuuropgave.
45
Elzen, J. van den. De wet op de justitiële dokumentatie en de verklaring omtrent het gedrag: een
geslaagde mislukking.

Proces, 57e jrg., nr. 11, november 1978, blz. 156-161.
Met een korte historische inleiding laat de auteur het
belang van een goed geregelde justitiële documentatie
zien in verband met het stigmatiseringsgevaar. In 1955
is de Wet op de Justitiële Documentatie in werking
getreden. Naar de mening van de auteur is de kanalisering van de vooroordelen en van de discriminatie
van delinquenten door deze wet niet gerealiseerd.
De houding van de overheid tegenover deze wet is
altijd zeer ambivalent geweest. De reclassering die
eertijds voor deze wet zeer heeft geijverd is nu hard
bezig haar te ontmantelen. Op de eerste plaats acht
de reclassering het onjuist, dat van de registratie van
justitiële gegevens een gewoonte wordt gemaakt.
Daarnaast geeft de automatisering van het bestand
aan gegevens middels een computer redenen om de
wet J.D. te bezien.
De auteur besluit zijn artikel met de woorden van het
tweede kamerlid Roethof, dat een breed samengestelde
commissie eens zou moeten nagaan welke gegevens
behoren te worden geregistreerd, voor welk doel en
voor wie toegankelijk.

46
Haaren, T. van. Buurtgericht werken.

Proces, 57e jrg., nr. 12, 1978, blz. 193-201.
Dit artikel beschrijft het werk van een reclasseringswerkgroep in een Groningse renovatiewijk met een
verwaarloosd woon- en leefmilieu. Het bevat het
verslag van de werkgroep en een beschrijving van de
buurt en van de criminaliteit van jongeren die in
contact geweest zijn met de reclassering. Deze groep
bestaat uit twee professionele reclasseringsambtenaren,
enkele vrijwilligers en een sociaal cultureel werkster.
De werkgroep heeft twee sectoren, een culturele en
een opvangsector, terwijl er gewerkt wordt aan een
onderwijssector. Het accent ligt op het werk van
vrijwilligers, met participatie van de reclasseringsambtenaren.
47
Thomas, C. Supervision in the community.

The Howard Journal, 17e jrg., nr. 1, 1978, blz. 23-31.
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Dit artikel betoogt dat aan de kritische bevindingen
over de behandelingsresultaten van de reclassering
in Engeland niet voorbij gegaan kan worden. De
reclassering heeft vaak geen antwoord op de grote
persoonlijke en sociale problemen waarmee een
veroordeelde te maken krijgt: werkeloosheid,
racisme enz. De zekerheden die de reclassering had
met zijn traditionele basiskennis is weg, er moet nu
gewerkt worden met onzekerheden. Er moet niet
worden gehandeld vanuit een theorie, maar op basis
van waarneming en experiment. De reclassering zou
zich echter niet onzeker dienen te voelen over haar
doel in het algemeen. Vrijheidsberoving is voor de
meeste delinquenten wel de minst zinvolle straf die
men kan bedenken. Een belangrijke taak voor de
reclasseringsdienst ligt volgens de schrijver hierin dat
zij de rechters en het publiek dient te overtuigen van
de grote reeks van alternatieve behandelingsmethoden
die zij te bieden heeft.
Met literatuuropgave.
48
Verkaaik, F. De welzijnszorg op de trappen van

Justitie.

Proces, 57e jrg., nr. 11, november 1978, blz. 151-156.
De auteur wijst er in dit artikel op, dat de gevangenismaatregel en de beginselenwet in principe een ruime
bezoekregeling van gedetineerden toelaten, maar dat
deze interpretatie gefrustreerd kan worden door de
directeur van de strafinrichting. De algemene klacht
is, dat er in verschillende Huizen van Bewaring een
zeer willekeurig beleid is. Als bezoek wordt toegelaten,
is het aan allerlei beperkingen onderhevig en er zit
meestal een bewaker bij. In Amsterdam, zo verhaalt de
auteur, is enige jaren geleden begonnen met een
verbetering van deze situatie. De directeuren van de

Huizen van Bewaring zijn in overleg getreden om een
betere bezoekregeling van de niet-justitiële welzijnswerkers te bewerkstelligen. Een belangrijk knelpunt
bleek de onbekendheid van de directies van de Huizen
van Bewaring met deze welzijnswerkers te zijn.
In juni 1977 is verzocht een vergelijkbare regeling
landelijk in te voeren. Tot op heden is dit niet
gebeurd. Met name in het licht van de welzijnszorg
van justitie is volgens de auteur zo'n regeling nu zeer
gewenst.
49
Weston, W.R. Pro bation in penal philosophy: evolutionary perspections.

The Howard Journal, 17e jrg., nr. 1, 1978, blz. 7-22.
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In dit artikel wordt vanuit een hedendaags gezichtspunt teruggeblikt op honderd jaar reclassering in
Engeland. De auteur wil trachten de reclassering te
zien in de context van het strafsysteem als geheel en
het strafsysteem in zijn wijdere en meer algemene
context met de maatschappij. Hij wil zien of deze
gedachtengang perspectieven voor de toekomst
opent. De schrijver geeft eerst een aantal algemene
punten over het strafsysteem, vervolgens een aantal
factoren in de ontwikkeling van dit huidige systeem
én de ontwikkeling van de reclassering. Daarna doet
hij een poging tot het geven van voorspellingen in het
licht van deze ontwikkelingen. Hij besluit dit artikel
met een aantal suggesties voor de toekomst. Zijn
conclusie is dat het strafsysteem niet kan functioneren
als het niet wordt gerelateerd aan hedendaagse sociale
waarden en overtuigingen.
Met literatuuropgave.
Gevangeniswezen
50
Britt, R. Implications of the conceptual level
matching model for treatment of delinquents.

Journal of research in crime and delinquency,
15e jrg., nr. 2, juli 1978, blz. 229-246.
Onderzoek heeft duidelijk aangetoond, dat er
individuele verschillen bestaan tussen delinquenten
en dat er grote verschillen bestaan tussen soorten van
behandeling. In dit artikel wordt een theoretisch
kader besproken, het Conceptual Level Matching
Model, wat een basis geeft om de behandelingsmethode
af te stemmen op de verschillende wetsovertreders,
zodat er een zo goed mogelijk resultaat verkregen
wordt, zowel voor de delinquenten, als ook voor de
maatschappij. Bewijzen voor de bruikbaarheid van dit
model in opvoedkundige en therapeutische toepassingen worden besproken. Recent is dit model gebruikt
voor de behandeling van 43 in een instituut opgenomen
jeugdige delinquenten. In deze studie worden de
theoretische verwachtingen ondersteund door de

gedragsaanpassingen gedurende en na de behandeling.
De resultaten van deze studie hebben duidelijk invloed
op de behandelingspraktijk en verder onderzoek.
Verschillende van deze invloeden worden besproken.
Met literatuuropgave.
51
Graaff, K. de. Total institutions.

Balans, 9e jrg., nr. 10, oktober 1978, blz. 21-25.
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De engelse term 'total institutions' (in het Nederlands
vertaald als 'totale inrichtingen') slaat op die
inrichtingen waarin mensen al hun activiteiten
verrichten gedurende langere tijd. Zoals kloosters,
ziekenhuizen (psychiatrische inrichtingen), kazernes
en gevangenissen. De activiteiten zijn in drie grote
groepen onder te brengen, nl. wonen, werken en
vrijetijdsbesteding. Kenmerkend voor een totale
inrichting zijn regels, gehoorzaamheid, beperkte
keuze van partners en infantilisering. Net als in een
klooster, kazerne en ziekenhuis treft men een
bepaalde cultuur in de penitentiaire inrichting aan.
Prisonization' is het proces waarin gedetineerden
de gewoonten, gebruiken en de cultuur in zijn geheel
van de gevangenis aannemen. De lengte van de straf,
de (in)stabiliteit van zijn persoonlijkheid, de mate
van relaties die hij in de gevangenis heeft en de
contacten met de medegedetineerden hebben
invloed op deze `prisonization'. Het tijdsperspectief
in de gevangenis is voor de gedetineerde van korte
duur. Die dingen krijgen voor hem grote betekenis,
die hem ontzegd worden of die hem tevoren al lang
bekend zijn. Het hangt voorts af van de mate waarop
de gedetineerden meedoen aan de gevangeniscultuur
en de routine van alledag, waarin kleine zaken vaak
ongewone belangstelling krijgen. De inhoud van het
tijdsperspectief bestaat uit de 'buitenwereld', zijn
eigen persoon, de persoon van zijn vrouw of partner,
de arbeid. Het verblijf van de meeste gedetineerden
wordt door hen als verloren tijd beschouwd. Zinloosheid en frustratie door een teveel aan tijd (de huizen
van bewaring kennen overdag veel slapers) met een
overdosis aan routine en onzekerheid over de
identiteit en het ongeloof in de resocialisatie
bepalen het tijdsperspectief.
52
Gventer, M., and F.J. Porporino. A survey of offenders'
perceptions of a federal reception and assessment
process.

Canadian journal of criminology, 20e jrg., nr. 4,
oktober 1978, blz. 393-408.
De schrijvers geven in dit artikel een overzicht van een
onderzoek over de verwachtingen die wetsovertreders
hebben van hun opvang door het Regional Reception
Centre in Ontario. Zij doorlopen daar een programma
ten einde een juiste plaatsing te krijgen in een
instituut waar zij hun gevangenisstraf uit moeten
zitten. De personen die aan dit onderzoek vrijwillig

meededen, door middel van het invullen van een
anonieme vragenlijst, bestonden uit 109 volwassen
mannen, die veroordeeld waren tot gevangenisstraffen
van twee of meer jaren en vielen onder de jurisdictie
van de Ontario Region of the Canadian Penitentiary
Service. De conclusie die getrokken kan worden uit
de resultaten van het onderzoek is dat first-offenders
en in mindere mate second-offenders, een positievere
houding hebben t.o.v. het Regional Reception Centre,
dan de multi-recidivisten. Deze laatsten zijn in het
algemeen apatischer en cynischer over het nut van het
opvangprogramma. De conclusie van de schrijvers is
dat het uiteindelijk een politieke kwestie is wat er met
het resultaat van bovenvermelde studie gedaan zal
worden.
53
Kloeck, K., Het Penitentiair Oriëntatiecentrum,
ontstaan en ontwikkeling in het kader van de
Penitentiair Antropologische Dienst.

Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., september/
oktober 1978, blz. 247-260.
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Dit artikel geeft een schets van ontstaan en ontwikkeling van enkele diensten op forensisch-penitentiair
gebied in België. In het kader van de in 1921 gestichte
Penitentiair Antropologische Dienst (P.A.D.) kwam
de inrichting tot stand van een twaalftal antropologische laboratoria, verspreid over verschillende
gevangenissen in geheel België. De taakstelling van
deze laboratoria stoelde op hervormende ideeën, welke
kritiek leverden op het cellulair regime en nadruk
legden op de noodzaak van een individuele
bejegening en behandeling, en hield in de studie van
de persoonlijkheid van de dader en de genese van zijn
delinquentie, met het oog op een penitentiaire
begeleiding of behandeling, de organisatie van de
gevangenisarbeid, de opleiding van het personeel.
Ondanks een voor die tijd uitzonderlijke materiële
en personele uitrusting werden de hoge verwachtingen
niet gerealiseerd, aangezien de werkzaamheden van de
laboratoria in de praktijk beperkt moesten blijven
tot activiteiten in het kader van voorbereiding, toepassing en uitvoering van de Wet op het Sociaal
Verweer (1930), welke voorzag in een aangepaste
behandeling voor geestesgestoorde delinquenten. In
1937 werd de leiding, organisatie en coördinatie van
het justitieel maatschappelijk werk toevertrouwd aan
een Centrale Sociale Dienst (C.S.D.), welke op het
ogenblik praktisch het monopolie daarvan in handen
heeft, hetgeen zowel de zorg vóór, als tijdens en na
de penitentie omvat. In 1963 kwam het tot de
oprichting van het Penitentiair Oriëntatie Centrum
(P.O.C.), waaraan grote behoefte was ontstaan ten
behoeve van diagnostische en therapeutische zorg
voor de 'normale' gevangenispopulatie, aangezien de
P.A.D.-laboratoria om eerder genoemde reden niet
aan het vervullen van dit deel van hun taak toekwamen.
De taak van het P.O.C. heeft zich in de loop der jaren
gedifferentieerd en uitgebreid tot onderzoek van
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individuele delinquenten op verschillend niveau en
met verschillend doel. De methodologie van dit
onderzoek valt uiteen in de onderdelen autobiografie,
sociale enquête, biografische inventarisatie, gedragsobservatie, individuele en collectieve testen. Een vanouds
bestaande samenwerking tussen P.O.C. en een universitair onderzoeksteam werd in 1970 verruimd tot een
samenwerkingsverband tussen de penitentiaire
administratie en de verschillende universiteiten.
In een nabeschouwing maakt de auteur de balans op
van de gedragswetenschappelijke inbreng in de
institutionele zorg voor de delinquenten. Belangrijke
knelpunten in het functioneren van het P.O.C. liggen
in zijn status van afhankelijk, adviserend orgaan en in
het ontbreken van follow-up studie naar de invloed
van de uitgebrachte adviezen en de geldigheid van
de daarin gestelde prognoses. Ten slotte wordt ingegaan op een aantal punten van kritiek ten aanzien
van de werking van het P.O.C., zoals de lange duur
van de vrijheidsberoving ten behoeve van het onderzoek en het laag kwantitatief rendement (een groep
van (± 15) te onderzoeken delinquenten blijft
bijeen totdat ieder individueel onderzoek is
afgerond), en het 'klassieke' verwijt dat mensen in
het P.O.C. als 'proefkonijnen' voor wetenschappelijk
onderzoek worden gebruikt en dat dit met een
onverantwoord indringen in hun privacy gepaard
gaat.
54
Myers, L.B., and G.W. Levy. Description and prediction
of the intractable inmate.

Journal of research in crime and delinquency, 15e jrg.,
nr. 2, juli 1978, blz. 214-228.
Het doel van deze studie is, om de onhandelbare
gevangene te beschrijven en te onderzoeken of er
factoren zijn, die onhandelbaarheid voorspellen. De
onhandelbare gevangene is een gevangene met
chronisch disciplinaire problemen. Om gegevens te
verkrijgen over dit soort gevangenen, werden vijftig
onhandelbare en vijftig wel handelbare gevangenen
geselecteerd. Uit het onderzoek bleek, dat, in vergelijking met de wel handelbare groep, de onhandelbaren in het algemeen niet-blank waren, vrijgezel,
geen zware gebruikers van alcohol en dat zij al
disciplinaire moeilijkheden hadden, voordat zij
gevangen werden gezet. Zij begonnen criminele
carrière op jeugdiger leeftijd, gebruikten vaker een
valse naam, waren meer in contact met de politie
gekomen, en, eenmaal in de gevangenis, werden zij
langer opgesloten.
Zes variabelen werden bepaald, aan de hand waarvan
onhandelbaarheid voorspeld zou kunnen worden. Met
deze variabelen werd 78 procent van de bestudeerde
groep juist ingeschat en 11 procent onjuist. Verder
onderzoek is noodzakelijk voor het ontwikkelen van
een bruikbaar systeem.
Met literatuuropgave.

55
Verhagen, J. Eerste ervaringen met de verlofregeling

in een inrichting voor zelfmelders.

Balans, 9e jrg., nr. 10, oktober 1978, blz. 4-8.
Sedert eind 1977 is het voor een aantal gedetineerden
in de gevangenis 'Groot Bankenbosch' te Veenhuizen
mogelijk om eens in de vier weken met week-endverlof
te gaan, teneinde de sociale contacten te handhaven of
te verbeteren. Voor het experiment is een begeleidingscommissie ingesteld. Deze achtte speciaal onderzoek
onontbeerlijk. Hiertoe werd met 100 gedetineerden
een gesprek gevoerd over hun ervaringen met het
week-endverlof. Ook aan hoofdofficieren van justitie
en procureurs-generaal werden schriftelijk een aantal
vragen voorgelegd, evenals aan de chef van de spoorwegrecherche en de reclasseringsraden. Volgens het
personeel van de inrichting is de verlofregeling de
sfeer in de inrichting ten goede gekomen. Het
experiment met de verlofregeling heeft geen echt
grote problemen gegeven. Dat betekent niet dat van een probleemvrij verloop gesproken mag worden. De
auteur noemt een aantal gebieden waarop zich problemen voordeden of waarop zich problemen voor
zouden kunnen gaan doen.
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Villaume. A.C. Parkinson's law and the United States
Bureau of Prisons.

Contemporary crisá, 2e jrg., nr. 2, april 1978,
blz. 209-214.
De wet van Parkinson, die stelt dat de bureaucratische
administratie altijd en overal de neiging vertoont om
te groeien, heeft volgens de auteur zijn juistheid ook
bewezen bij de gevangenisadministratie van de
Verenigde Staten. Met een historisch overzicht over
het ontstaan van dit bureau en zijn verdere ontwikkeling laat de auteur zien hoe bijna elke voorziening
hier weer een behoefte opriep.
Geillustreerd met enkele grafieken toont hij aan dat
niet alleen het aantal werknemers van het bureau
geweldig is gestegen, maar dat hierbij ook nog een
stijging in de kwantiteit en kwaliteit van de produktie
is achtergebleven. Hij besluit zijn artikel met de
conclusie dat misschien niet is bewezen dat het
bureau een schoolvoorbeeld van de bureaucratie van
Parkinson is, maar dat het er toch voldoende op
lijkt om alert te zijn.

Politie
57
Blaey, J.M. de, en A. Muller. Beleidsontwikkeling in

perspectief bij de gemeentepolitie van 's-Gravenhage.

Beleidsanalyse, 7e jrg., nr. 3, 1978, blz. 26-55.
In dit artikel wordt een schets gegeven van de
beleidsontwikkeling van de gemeentepolitie van

's-Gravenhage op basis van een in 1976 opgestelde
programmastructuur. Men heeft gekozen voor een
gefaseerde aanpak, onder leiding van de projectgroep
'Beleidsplanning'. Achtereenvolgens worden onder
meer behandeld: het ontstaan van de projectgroep;
de doelstellingen; de wijze van communiceren op en
tussen de verschillende niveaus. Bij de probleemstelling in dit artikel is het accent komen te liggen op
de bestrijding van diefstal door middel van braak.
Daarbij worden de volgende fasen behandeld: 1) Het
kiezen en concretiseren van doelstellingen, 2) Het
analyseren van de bestaande en te verwachten situatie,
alsmede een onderzoek naar de ontwikkeling in de toekomst die ontstaat bij ongewijzigde voortzetting van
het beleid, 3) Het ontwikkelen van instrumenten ter
realisering van de beleidsdoelstellingen en de analyse
van de consequenties van de verschillende alternatieven, 4) Het definitief kiezen met betrekking tot de
instrumenten. Tot slot volgt nog een evaluatie en een
slotopmerking. In een bijlage wordt de programmastructuur getoond en een grafische voorstelling van
het aantal inbraken in Den Haag en de opheldering
daarvan.
Met literatuuropgave.
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58
Davidson, M.J., and A. Veno. Police stress: a multicultural, interdisciplinary review and perspective.

Abstracts on police science, 6e jrg., nr. 4 en 5,
juli-sept. 1978, blz. 187-199 en blz. 257-268.
De auteurs stellen met verwijzingen naar vele andere
schrijvers vast dat in het verleden vooral vanuit de
verschillende disciplines afzonderlijk veel aandacht is
geschonken aan het verschijnsel 'stress'. Naar hun
mening is bij de bestudering van de stress bij politiefunctionarissen opvallend vaak getracht vanuit
verschillende invalshoeken tegelijkertijd het verschijnsel te begrijpen. Een ander opvallend kenmerk
van de stress-onderzoeken bij de politie is dat ze vaak
vanuit verschillende culturele kaders zijn opgezet.
In deze beschouwing stellen de auteurs zich ten doel
de lezer een overzicht te bieden van deze multiculturele en multidisciplinaire stress-onderzoeken bij de
politie. Veel onderzoek is gedaan naar de vervreemding
en de anomie bij de politie die tot spanningen binnen
het corps kunnen leiden. Met name het geconstateerde
gebrek aan steun vanuit de bevolking is hier vaak als
oorzaak aangegeven. De onderzoeken naar de interne
reacties in de politie-organisaties hebben ook belangwekkende gegevens op tafel gebracht. Hier bleek vooral het verschil tussen de perceptie van eigen status
en de realiteit een belangrijke factor. De toenemende
professionalisering is in verschillende onderzoeken die
door de auteurs worden besproken, eveneens als
oorzaak van stress genoemd. Een andere belangrijke
groep onderzoeken wordt gevormd door de achtergrondstudies van de politiemensen. Hun familieleven
blijkt niet altijd een stressloos functioneren te
bevorderen. Verder worden door de auteurs nog vele

onderzoeken beschreven die toevallige, situationele
spanningsoorzaken hebben aangetoond. Meer
bijzondere aandacht schenken zij aan de omstandigheden die bij het werk van de politie tot stress leiden.
Verschillende onderzoeken hebben in dit verband met
name de omstandigheden die eigen aan het politiewerk
zijn,.onderzocht. Een belangrijke variabele vormt hier
de rol van de individuele politieman in de organisatie.
De relaties binnen het werk kunnen de problemen
die door de omstandigheden worden veroorzaakt aanmerkelijk verminderen of verergeren. Tot slot geven
de auteurs een overzicht van de gebleken individuele
verschillen in stress bij de politiefunctionarissen.
Hun conclusie is dat voor de beoordeling van al het
onderzoek op dit terrein belangrijk is zich te realiseren
dat in de onderzoeken vaak verschillend gemeten is.
Met literatuuropgave.
59
Engelen, L.A.M. van. Naar een psychologie van de

politie.

Tijdschrift voor de politie, 40e jrg., nr. 11, november
1978, blz. 533-540. (N.).
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De politie is een besloten gemeenschap, die niet zo
openstaat voor het onderzoek van de menswetenschappen. Deze zelfde beslotenheid van de politie
kan echter aanleiding geven tot het ontwikkelen
van houdingen en gedragingen van politiemensen die
in strijd zijn met de verwachtingen van het publiek
met en voor wie de politie werkt, en die een gevaar
inhouden voor de persoonsontwikkeling en het
psychisch welbevinden van de jonge agent. Deze
beslotenheid kan ook oorzaak zijn van het zich
ontwikkelen van ongewenste, zelfs 'corrumperende'
praktijken bij de politie. In Nederland is weinig
menswetenschappelijk onderzoek bij de politie
verricht. In Amerika, Canada en Engeland is dit
onderzoek veel verder gevorderd. De auteur doet
in dit artikel verslag van een aantal buitenlandse
onderzoeken. Hierin wordt aangetoond, dat het
goed mogelijk is een inzicht te krijgen in de waarden
en de waardenontwikkeling van de politieagent en
een eerste aanzet te ontdekken van een aanpak om de
ongewenste waardenontwikkelingen te onderkennen,
te analyseren en tegen te gaan. Bovendien blijkt een
vroegtijdig en daarna min of meer continu en
periodiek onderzoek naar de waardenontwikkeling
van de jonge politieman gedurende zijn verdere
opleiding en training, zowel voor de samenleving als
voor het korps van groot belang.
Met literatuuropgave.
60
Peijster, C.N. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek als

voorwaarde voor de verdere ontplooiing van de politie.

Tijdschrift voor de politie, 40e jrg., nr. 11, november
1978, blz. 544-548. (N.).

Of de politie in de toekomst zal kunnen beantwoorden
aan de hoge verwachtingen van de samenleving zal
meer bepaald worden door de mate waarin zij erin
slaagt de werkelijke behoeften van die samenleving te
onderkennen en te honoreren dan door haar ontwikkelingspeil in technologische zin. In Nederland wordt
bij het nemen van beleidsbeslissingen in feite nog maar
weinig gebruik gemaakt van de sociale wetenschappen
en van door haar beoefenaren bereikte onderzoeksresultaten. De auteur vermeldt enkele ervaringen met
beleidsondersteunend onderzoek bij de Haagse
politie. Vervolgens worden een aantal noodzakelijke
voorwaarden voor onderzoek genoemd zoals het
bepalen van een gezamenlijk beleid op het gebied van
de wetenschappelijke research door de departementen
van Justitie en Binnenlandse Zaken, opdat een
systematisch sociaal-wetenschappelijke inbreng in het
politiebeleid op landelijk niveau verzekerd is en de
inschakeling van specifieke deskundigen. Het streven
naar deze inbreng 'van buiten' wordt slechts gedragen
door een politie-apparaat dat zich bewust is van de
beperkingen van zijn eigen vakkennis en van het
inzicht dat het politiewerk zo moeilijk is dat het niet
meer alleen door vakgenoten kan worden uitgevoerd.
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Psychiatrische zorg
61
Look, J.F. Transfer of prisoners to men tal
institutions.
The journal of criminal law and criminology,
69e jrg., nr. 3, herfst 1978, blz. 337-352.
Dit artikel laat zien dat het overplaatsen van een
gevangene vanuit de gevangenis naar een inrichting
voor geestelijk gestoorden veel meer omvat dan een
zuivere administratieve handeling.
Zo'n overplaatsing is een zware aanslag op de
individuele vrijheid en behoort volgens de schrijver
met waarborgen omgeven te zijn. In de Amerikaanse
grondwet is vastgelegd dat een ieder het recht heeft
op een behoorlijke procesgang en recht heeft op
gelijke bescherming. Ondanks deze grondrechten,
zegt de schrijver, is het overplaatsen van gevangenen
naar een inrichting voor geestelijk gestoorden in grote
delen van de Verenigde Staten nog wettelijk overgelaten aan de absolute bevoegdheid van de gevangenisautoriteiten in samenwerking met de gevangenisartsen,
waarvan niet verwacht wordt dat zij getraind zijn in
de psychologie of psychiatrie. In de meeste van deze
staten laat men een gemakkelijke en efficiënte
administratieve handeling prevaleren boven het vrijheidsbelang van het individu. Dit is verontrustend
en demonstreert de dwingende behoefte aan
hervorming. De auteur vindt dat de bevoegdheid om
te beslissen over deze overplaatsing van gevangenen
voor altijd aan de gevangenisautoriteiten moet worden
ontnomen.
Met literatuuropgave.

62
Spanjersberg, N. Hoeve Boschoord follow-up.

Proces, 57e jrg, nr. 12, 1978, blz. 201-206.
De schrijfster deed een onderzoek onder 92 ex-verpleegden in een particuliere TBR-inrichting voor
minder begaafden. Dit onderzoek werd ingesteld op
initiatief van de staf van Hoeve Boschoord. Zij heeft
getracht een beschrijving te geven van de verpleegden
tegen de achtergrond van de behandelingsmethode die
in de inrichting gehanteerd werd. Er werden drie
metingen verricht naar de sociale redzaamheid
(bij opname, bij ontslag na twee jaar) — aan de hand
hiervan wordt het functioneren van de verpleegde
beschreven. Daarnaast tracht de schrijfster individuele
overeenkomsten en verschillen te ontdekken binnen
de groep. Het artikel besluit met enige suggesties
voor een betere begeleiding van de ex-verpleegden na
hun overgang uit de inrichting naar de vrije maatschappij.

Kinderbescherming
124

63
Ayass, W. Einbindung des Jugendstrafvollzugs in das

System der Jugendstraffiilligenhilfe.

Bewairungshilfe, 25e jrg., nr. 3, 1978, blz. 244-260.
In het kader van de zitting van een Duitse regeringscommissie voor de tenuitvoerlegging van jeugdstraffen
omstreeks augustus 1977 gaat de auteur, een reclasserings-maatschappelijk werker, in op een aantal punten
betreffende taak, uitvoering en onderlinge relatie van
tenuitvoerlegging van straffen en resocialiserende hulpverlening ten aanzien van delinquente jeugdigen in de
Bondsrepubliek. Hij stelt dat het functioneren van de
tenuitvoerlegging niet los kan worden gezien van
veranderingen en ontwikkelingen binnen de hulpverlening, en tracht daarna aan de hand van een aantal gerichte vragen na te gaan in hoeverre het
functioneren van beide instituten aan het gestelde
doel beantwoordt. De kernvraag luidt: kan en moet
de strafvoltrekking aan jeugdigen ter verbetering
van diagnose, indicatie en behandelingsplanning
worden samengevoegd met de ambulante hulpverlening? Bij de inventarisatie van knelpunten en het
zoeken naar wenselijke en mogelijke oplossingen
daarvoor, zowel op structureel als op praktisch niveau,
komt de auteur tot de conclusie dat een gezamenlijk
optreden van alle bij de hulpverlening, strafvoltrekking
en opvoeding i.h.a. betrokken personen en instanties
een noodzakelijke voorwaarde vormt om het hoofd
te kunnen bieden aan de problemen, die samenhangen
met ieder der verschillende facetten van de strafrechtelijke bemoeienis met jeugdigen. In de huidige
situatie, die zich kenmerkt door verbrokkeling en
verscheidenheid in uitgangspunten en oogmerken,
sorteren de genomen maatregelen veelal een
onvoldoende of zelfs negatief effect. Het gescheiden
optreden is te kenschetsen als dysfunctioneel en

leidt tot ongewenste doublures, zoals het dubbel
— voor èn na de rechterlijke uitspraak — uitvoeren
van onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en
behandelingsmogelijkheden.
Ook is discrepantie van verschillende gezichtspunten
aanwijsbaar: zo zou bijvoorbeeld vanuit het oogpunt
van hulpverlening een jeugdstraf kunnen worden
opgelegd aan iemand die ondanks overigens wel gunstige
sociale voorwaarden aanpassingsproblemen ondervindt, terwijl ten aanzien van qua opvoeding en
scholing gedepriveerde jongeren strafvoltrekking
achterwege zou moeten blijven. Rechters en hun
adviseurs neigen er echter toe om juist in tegenovergestelde zin te handelen, hetgeen onder meer tot
gevolg heeft dat de specifieke jeugdstraf in de praktijk
zijn doel mist. Verder worden het functioneren van
het algemeen maatschappelijk werk en intensieve
vormen van hulpverlening, de mogelijkheid om
jeugdige gestraften in andere inrichtingen onder te
brengen en een voorstel ter verdere differentiëring in
de tenuitvoerlegging van jeugdstraffen besproken.
Met literatuuropgave.
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64
Mesle, K. Sozialarbeit im Resozialisierungsbereich
als A npassung an Mittelschichtsnormen?

Bewaluungshilfe, 25e jrg., nr. 3, 1978, blz. 235-243.
Illustratie van een drietal knelpunten in de hulpverlening aan delinquente jeugdigen en formulering
van een aantal suggesties ter verbetering. De
methodologie van het resocialisatiewerk wordt
gekenmerkt door een individuele aanpak, hetgeen
als negatief gevolg heeft dat de resultaten ervan
zich onttrekken aan de mogelijkheid van een
analytische, rationele controle. Om aan deze eis
tegemoet te komen zouden de maatschappelijk werkers
zich ervan bewust dienen te worden dat zij met het
uitoefenen van hun werkzaamheden meer kwaad dan
goed doen wanneer zij deze louter op basis van'
ervaring of intuitie verrichten. Een tweede
moeilijkheid ligt in de betekenis, die wordt toegekend
aan het begrip resocialisatie. Pogingen tot definiëring
hiervan geven een samenhang aan met opvoeding.
waarbij het doel niet beperkt schijnt te moeten
blijven tot het bevorderen van gedrag dat zich
afspeelt binnen de perken der wet, maar zich zelfs
uitstrekt tot streven naar aanpassing aan het normstelsel van de middenklasse — hetgeen in strijd zou
zijn met de algemene uitgangspunten van het
reclasseringswerk. In verband hiermee zouden
maatschappelijk werkers zich bij liet uitwerken van
een anamnese en het opstellen van rapporten en
adviezen terdege moet afvragen, voor welke persoon
of instantie deze stukken zijn bestemd en in hoeverre
ze geldig en betrouwbaar zijn. Aan de opzet van
onderzoek ten behoeve van maatschappelijke hulpverlening dienen theoretisch en empirisch geverifieerde
vragenlijsten ten grondslag te liggen, bij de constructie
waarvan een sociaal-wetenschappelijke inbreng van

groot belang kan zijn. Ten slotte moeten hulpverleners zich er van bewust zijn dat vraagstellingen en
daarop gebaseerde waarnemingen altijd tot stand
komen binnen een bepaald gegeven theoretisch kader.
Als derde punt besteedt de auteur aandacht aan het
juridisch getinte denken, waaraan het justitieel
maatschappelijk werk is onderworpen en dat wordt
gevormd uit een samenstel van zgn. common
sense en een traditionele bestraffingsideologie. De
maatschappelijk werker kan de hieruit voortvloeiende
problemen aanvatten door zich niet zo zeer te concentreren op voor de hand liggende individuele kenmerken,
maar daarentegen meer op ten aanzien van het geval
relevante sociale groepen en de sociaal-culturele
afhankelijkheid van de cliënt. Door het hanteren van
een meer sociaalwetenschappelijk denkkader kan
worden vermeden dat als gevolg van strafrechtstoepassing en hulpverlening een individu uit zijn sociale
achtergrond wordt gelicht om daarna te worden
aangepast aan een norm stelsel, behorend bij een
ander sociaal niveau.
Met literatuuropgave.
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65
Rinsley, D.B. Juvenile delinquency; a review of the
past and a look at the future.

Bulletin of the Menninger Clinic, 42e jrg., nr. 3, mei
1978, blz. 252-260.
Met een taalkundige analyse zet de auteur aan het
begin van zijn beschouwing de betekenis van het
begrip jeugddelinquentie uiteen. Een andere
betekenis dan die in de praktijk vaak voorkomt,
doordat hier enerzijds de sociologische en anderzijds
de psychologische benadering van het verschijnsel
verschillende betekenissen hieraan verlenen. Hij stelt
ten aanzien van deze tweezijdige benadering vast, dat
• zij beiden zeer relativerend werken. Verschillende
grenzen tussen normaal en afwijkend worden zowel
op het psychopathologische vak als op het maatschappelijke vlak in twijfel getrokken. Ten aanzien
van de toekomst zou dit volgens de auteur moeten
betekenen, dat steeds meer jongeren met steeds
betere therapieën worden tegemoet getreden.
Vooral omdat, naar de mening van de auteur, het
aandeel van de jongeren in de totale criminaliteit zal
afnemen als gevolg van het verminderde kindertal,
zullen de mogelijkheden daarvoor aanwezig kunnen
zijn.
Met literatuuropgave.
66
Wolfe, A. The child and the State: a second glance
Contemporary crises, 2e jrg., nr. 4, oktober 1978,
blz. 407-435.
In dit artikel gaat de auteur na of een conclusie die
Grace Abbot in 1938 uit een onderzoek trok, dat
in de Ver. Staten slechts weinig kinderen als echt

ernstige probleemkinderen van de staat afhankelijk
zijn nog opgaat.
Naar zijn mening is het voor het antwoord op deze
vraag van belang na te gaan wat de conclusie in die
tijd betekende. Kinderen vormen immers ernstige
problemen voor hun omgeving. Deze omgeving was
toen anders dan ze nu is. De relatie tussen de
overheid en het kind is grondig veranderd. Vroeger
bemoeide de overheid zich veel minder met het kind
dan nu het geval is. Hierdoor heeft het gezin een
geringere autonomie gekregen. Wel is het gezin als
maatschappelijk instituut centraal blijven staan.
Verschillende tegenstellingen in de maatschappelijke
ontwikkelingen ten aanzien van het kind zijn hiervan
het gevolg. Enerzijds wordt het gezinsleven hoog
gewaardeerd, anderzijds vraagt de samenleving van
de ouders een zodanige inzet, dat zij vaak aan het
gezin wordt onttrokken. Dit soort ontwikkelingen
leidt volgens de auteur tot een grotere staatsafhankelijkheid van het kind.
Met literatuuropgave.

Drugs
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67
Brown, R.A. New Zea land drinking habits and
treatment of probationers who abuse alcohol.

Australian and New Zealand journal of criminology,
lle jrg., nr. 3, september 1978, blz. 148-155.
De betekenis van het drinken in Nieuw Zeeland en
de ambivalente culturele houdingen t.o.v. het
gebruik van alcohol worden geschetst. De prognose
voor alcoholisten is slecht. Andere groepen vermoedelijke alcoholmisbruikers zouden in een vroeger
stadium moeten worden geidentificeerd en
behandeld. In het tweede deel van het artikel wordt
door de auteur een behandelingsschema beschreven
waarbij het erom gaat het drankgebruik van voorwaardelijk veroordeelden te matigen. Hij gaat er
vanuit dat matig drankgebruik een sociaal geleerde
vaardigheid is en dat onmatig gebruik te wijten
kan zijn aan een leergebrek. Voor voorwaardelijk
veroordeelden, die in het verleden excessief
gedronken hebben en dan een misdrijf hebben begaan,
kan in de toekomst de kans op het plegen van een
misdrijf veel lager zijn wanneer zij leren om met mate
alcoholische dranken te nuttigen. De auteur
beschrijft hoe hij van plan is mannelijke voorwaardelijk veroordeelden tussen de 20 en 50 jaar, die hun
drinkgedrag willen matigen, in groepjes van drie tot
vijf personen in vijftien trainingsbijeenkomsten bijeen
te laten komen. De effectiviteit van dit trainingsprogramma zal gemeten worden door gedragsveranderingen van de tot de experimentele en controlegroepen
behorende personen na de behandeling te vergelijken.
Met literatuuropgave.
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