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Strafsancties voor 
bedrijfsdelicten* 

door S.A. Yoder 

Inleiding 
Het Amerikaanse publiek wordt zich steeds 
meer bewust van, het bestaan van bedrijfscrimi-
naliteit en van de gigantische last die dit ver-
schijnsel zowel in economisch als in fysiek 
opzicht voor de samenleving betekent. Er zijn 
jaarlijks duizelingwekkende sommen gelds 
mee gemoeid, naar schatting ligt het aantal 
sterfgevallen ten gevolge van overdosering van 
medicijnen tussen 60.000 en 140.000 per jaar, 
terwijl zo'n 60.000 personen per jaar letsel 
zouden oplopen door gebruik van cosmetica. 
Van diverse zijden zijn pogingen aangewend, 
deze criminele activiteiten te bestrijden. De 

3 	consumentenbeweging bepleit de instelling van 
speciale controlediensten. Het Hooggerechtshof 
bevestigde in 1975 opnieuw het beginsel van een 
stringente strafrechtelijke aansprakelijkheid 
voor schending van de Federal Food, Drug and 
Cosmetic Act, en zette daarbij tevens de deur 
open voor toepassing van deze norm op andere 
terreinen. Federale bestuursorganen stelden 
richtlijnen op voor de rechtspraak inzake 
schendingen van de anti-trustwetgeving. 
Desondanks neemt de omvang van bedrijfs-
criminaliteit toe. Een fundamenteel probleem 
bij de toepassing van strafrechtelijke sancties 
vormt het ontbreken van een duidelijke 
correlatie tussen commercieel aanvaardbaar 
en rechtens aanvaardbaar gedrag. Terwijl ener- 
zijds de consument duidelijk geporteerd is voor 
doeltreffender bestraffing, liggen anderzijds 
praktijken als bijv. `price-fixing' (prijsafspraken) 
en omkoping van buitenlandse functionarissen 
volkomen ingebed in de conventionele morele 

* Dit is een verkorte weergave van: Criminal sanctions 
for corporate illegality. 
In: Journal of criminal law and criminology, 69e jrg., 
nr. 1, 1978, blz. 40-58. 
De auteur gebruikt de term `corporate crime' in de 
enge betekenis van `acquisitive corporate crime', d.i. 
'any illegal activity through which the actor seeks to 
use the corporate form to increase corporate wealth, 
rather than personal wealth'. 



code van de Amerikaanse zakenman, en 
beschouwt ook een groot deel van de rechter-
lijke macht die niet als onbehoorlijk. Bovendien 
krijgen rechtszaken betreffende bedrijfsdelicten 
betrekkelijk weinig publiciteit. 
Overigens heeft tussen moraliteit en strafrecht 
nimmer een correlatie bestaan: immorele 
gedragingen zijn niet altijd strafbaar en straf-
baar gedrag is niet altijd immoreel. Niet zelden 
voorziet de wetgever in strafsancties uitsluitend 
ter verwezenlijking van een bepaald maatschap-
pelijk doel. Voorts schijnt morele instemming 
geen voorwaarde te zijn van een zich voegen 
naar de gestelde regel. Ten slotte ook is een 
overvloedige uitdeling van strafsancties — welke 
volgens sommigen een slijtende invloed op het 
effect zou hebben — niet te verwachten, omdat 
de rechter beschikt over een scala van andere, 
civielrechtelijke, mogelijkheden. 
Strafrecht dient bepaalde doeleinden. Voor 
`corporate crime' worden vier belangrijke 
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	straftheorieën geciteerd: algemene afschrikking, 
bijzondere afschrikking, vergelding en 
opvoeding ('education'). In wetsvoorstellen 
m.b.t. bedrijfslichamen komen ook wel de 
doeleinden rehabilitatie en onbekwaamver-
klaring ('incapacitation') voor. Deze acht men 
over het algemeen echter niet van toepassing 
op individuele 'white collar crime'. 
Gezien de gevoeligheid van zakenlieden voor 
toekomstperspectief, maatschappelijke normen, 
gezag, status enz., zijn vooral de afschrikkings-
theorieën aannemelijk. Daarnaast vindt op het 
terrein van white collar crime ook de aloude 
vergeldingstheorie bevestiging. Toen in twee 
recente rechtszaken bedrijfsdirecteuren tot 
gevangenisstraf werden veroordeeld, verklaarden 
de rechters dat de idee van 'verdiend loon' hun 
niet vreemd was geweest. Een recent wetsvoor-
stel, de Sentencing Guidelines Bill van 1976, 
merkt vergelding aan als de voornaamste recht-
vaardiging voor gevangenisstraf, met rehabili-
tatie slechts als een positief bijprodukt. Echter, 
de vergeldingsbehoefte is uiteindelijk een 
emotie en als zodanig een vrij onbruikbare 
straftoemetingsfactor. 
Het oogmerk volksopvoeding, ten slotte, kan 
in deze tijd enkel via de media worden bereikt. 
Het is een zaak van groot maatschappelijk 



belang dat de wétgever met dit potentieel voor 
verhoogde bewustwording rekening houdt. 

1. De effectiviteit van bestaande strafrechte-
lijke sancties 

1.1. Sancties gericht tegen het bedrijf 
Bedrijfslichamen kunnen strafrechtelijk aan-
sprakelijk worden gesteld voor schending van 
de wet, ook zonder dat de wet dit uitdrukke-
lijk bepaalt. Legale mogelijkheden tot vervol-
ging van `corporate crime' zijn dan ook voor-
handen. 
De veronderstelling is gewettigd dat de af-
schrikkende werking van een sanctie afhangt 
van de vraag of het profijt van voortzetting 
van de illegale activiteit niet opweegt tegen de 
kosten van de sanctie. Het antwoord hierop 
moet over het algemeen bevestigend luiden. 
Kosten-baten-analyses bij het merendeel van 
de grote ondernemingen tonen aan dat 

5 	bedrijfsboetes overeenkomen met sancties 
als een bekeuring voor een verkeersovertreding 
en niet meer dan de zoveelste van regerings-
wege ontstane verliespost betekenen. Ook 
liggen in de meeste wetten de maximale boete-
bedragen buitengemeen laag, en worden ze 
bovendien zelden opgelegd. Dit laatste kan 
verband houden met het gebruik van de 
zogeheten nolo contendere-procedure. In-
direct effect in de vorm van reputatieverlies 
hebben in rechtszaken gewikkelde bedrijven 
al evenmin te duchten, dank zij de zwijgzaam-
heid van de media. 

1.2. Sancties gericht tegen de enkeling 
Met individuele strafvervolging is het niet 
beter gesteld. 
Bedrijven trachten door spreiding van aan-
sprakelijkheden de aanwijzing van werkelijk 
schuldigen te ontwijken. Juries blijken eerder 
geneigd tot veroordeling van het bedrijf in zijn 
geheel dan van individuele verdachten. Bij de 
rechterlijke macht heerst tegenzin tegen 
berechting van white collar crime. De boete — 
de meest gebruikelijke strafsanctie — is door-
gaans krachteloos doordat schadevergoedings-
regelingen die opvangen. De wetgeving aan-
gaande bedrijven laat nl. excessief ruime 



verzekering toe, welke hoge functionarissen in 
staat stelt zich in te dekken tegen alle verkeerde 
handelingen, zelfs tegen moedwillige schendin-
gen van federale veiligheidsvoorschriften, bur-
gerrechten, milieu-, belasting- en anti-trustwet-
geving. De andere mogelijke strafsanctie, 
gevangenisstraf, wordt zelden toegepast, en als 
dit wel het geval is dan worden de veroordeelde 
functionarissen meestal ondergebracht in 
luxueuze, licht bewaakte inrichtingen. 

2. Hervormingsvoorstellen 
De laatste jaren zijn verscheidene wetsvoor-
stellen aanhangig gemaakt die verbetering van 
de geschetste situatie beogen. 
In de vigerende regelingen loopt ten gevolge 
van de verschillende tijdstippen van hun in-
voering de zwaarte van de boetes onderling 
sterk uiteen. Zo staan er op de gelijkwaardig 
te stellen schending van de Food and Drug Act 
en de Consumer Product Safety Act respectie- 

6 	velijk maximale boetes van $ 1.000 en $ 50.000. 
Verschillende berechting wordt voorts ook 
veroorzaakt door het ontbreken van vaste 
criteria t.a.v. de keuze uit de beschikbare 
sancties. 
Het congress (parlement) zou een beredeneerde 
schaal van boetes moeten opstellen — uitgebreid 
genoeg voor de rechtspraak — waarin zowel de 
visie van de wetgever op de doeleinden van de 
sanctie als het afkeurenswaardige van de mis-
daad tot uitdrukking worden gebracht. Voorts 
zijn veroordelingscriteria nodig. Bruikbare 
normen zijn de doeleinden van strafrechte- 
lijke sancties voor een bepaalde misdaad of 
categorie van corporatieve wetsovertredingen, 
alsmede factoren die betrekking hebben op 
de verdachte, zoals het niveau van verantwoor-
delijkheid, de omvang van het betrokken 
bedrijf, berouw en rehabilitatie. De formule-
ring kan worden opgedragen aan bijv. een 
door het Congress ingesteld, onafhankelijk 
bestuurslichaam (een zevental wetsvoorstellen 
van deze strekking zijn in de loop van het 95ste 
Congress ingediend) of van dichter bij de 
rechterlijke macht liggende organen (volgens 
een uit 1974 daterend voorstel van de American 
Bar Association). Een derde mogelijkheid is 
dat elke regeringsdienst specifieke veroorde-
lingsrichtlijnen uitvaardigt m.b.t. schending 



van de wetten met welker naleving hij is belast. 
Een voorbeeld hiervan vormen de richtlijnen 
t.a.v. `price-fixers', welke in 1976 zijn geformu-
leerd door de Antitrust Division van het depar-
tement van justitie. 
Verbetering van de rechtspleging inzake 
bedrijfsdelicten dient tevens te worden nage-
streefd door openbare registratie van desbe-
treffende rechtszaken. Hiervan kan een beïn-
vloeding ten goede uitgaan op de rechterlijke 
macht, alsmede een zekere mate van harmoni-
sering van de rechtspraak worden verwacht. 
Vanuit ongeveer dezelfde oogpunten is het 
gewenst beroepsmogelijkheden te openen. 

2.1. Sancties gericht tegen bedrijven 

2.1.1. Boetes 
Zullen `corporative fines' zowel de rechtvaar-
digheid dienen als de oogmerken van 
afschrikking, dan moeten zij worden afgewogen 
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	tegen in de eerste plaats de omvang van de 
aangerichte schade en ten tweede tegen de 

. grootte van het schuldige bedrijf. 
De gedachte dat de omvang van het toege-
brachte schade een voorname straftoemetings-
factor moet vormen ligt aan verscheidene van 
de wetsvoorstellen aangaande bedrijfsmisdrijven 
ten grondslag. Ter zitting aangevoerd als 
bewijsmateriaal kunnen persoonlijk letsel, 
schade aan eigendommen, verlies veroorzaakt 
door de illegale activiteiten, of ook wel het 
bereikte financiële voordeel, bij de calculatie 
van de boete worden betrokken. Het grote 
bezwaar tegen dit type boetestelsels is evenwel, 
dat er een omvangrijke boekhouding aan te pas 
moet komen. Ook zou het treffen van een goede 
coördinatie met privaatrechtelijke processen 
moeilijkheden opleveren. 
Het mee laten tellen van de grootte van het 
betrokken bedrijf zou kunnen worden verwe-
zenlijkt door absolute maximumboetes te 
vervangen door boetes ter hoogte van een vast-
gesteld percentage van de bedrijfsgoederen of 
de bedrijfswinsten. Een dergelijke methode zou 
onbillijkheden ten opzichte van kleinere onder-
nemingen voorkomen. 
Aan iedere beboeting van een bedrijf kleeft het 
bezwaar, dat de straf in werkelijkheid neerkomt 
op de hoofden van aandeelhouders, crediteuren, 



en uiteindelijk, als de boete wordt omgezet in 
prijsverhogingen, het publiek. De consument 
kan zich hier overigens tegen verweren, en 
voorts kan worden gesteld dat prijsverhoging 
lang niet altijd zakelijk juist is en dan ook veelal 
achterwege zal blijven. 

2.1.2. Formele openbaarmaking 
Men zou van bedrijven die een veroordeling 
achter de rug hebben kunnen eisen dat ze deze 
bekend maken, hetzij aan het publiek in het 
algemeen, hetzij aan de kleinere kring van 
financieel geïnteresseerden. Van deze handel-
wijze bestaan reeds een aantal voorbeelden, 
zoals bekendmaking krachtens de Food and 
Drug Act. Laatstgenoemde maatregel schijnt 
zeer effectief te zijn en een afschrikkende 
werking uit te oefenen in de betrokken 
bedrijfstakken. Verder eist de National Labor 
Relations Board wel van werkgevers, dat zij de 
akte van veroordeling ter lezing aanplakken. 

8 	Het gaat bij deze zaken om arbeidsconflicten, 
schendingen van de arbeidswetgeving etc. Het 
voornaamste nadeel van deze methode is dat de 
effecten moeilijk zijn te schatten. Negatieve 
conumentenreacties zouden de onderneming 
harder dan billijk is kunnen treffen. Andersom 
staat het bedrijven vrij om tot tegenoffensieven 
over te gaan en d.m.v. imago-versterkende 
reclame het effect van de opgelegde strafsanctie 
in het tegendeel te doen verkeren. 

2.1.3. Rehabilitatie van bedrijven 
Twee voorstellen beogen rehabilitatie van 
veroordeelde bedrijven. Het eerste, `corporate 
probation' geheten, behelst de instelling van 
een openbare voogdijraad, onder toezicht 
waarvan het bedrijf kan worden voortgezet 
zolang het aan vastgestelde voorwaarden vol-
doet. 
Hier vormt het grote struikelblok de moei-
lijke, althans ingewikkelde verhouding tussen 
de federale regering en de statenregeringen. 
Uitsluitend de laatste zijn bevoegd bedrijfs-
vergunningen te verlenen en in te trekken. Er 
zou wel zeer grondige wetswijziging nodig 
zijn om hierin enige verandering aan te 
brengen. 
Volgens een ander voorstel moet het werk-
nemers gemakkelijk worden gemaakt 'alarm 



te slaan' ('whistle blowing'), als zij stuiten op 
illegale praktijken in het bedrijf waar zij werk-
zaam zijn. Ondanks inherente bezwaren is deze 
vorm van preventie wellicht geëigend voor de 
volksgezondheidssector. Ook in arbeidsverhou-
dingen kan volgens velen 'whistte blowing' 
nuttig zijn. 

2.1.4. Plaatsing in quarantaine 
'Corporate quarantine' is de sanctie die een 
bedrijf het recht ontneemt handel te drijven 
met andere Amerikaanse staten en met het 
buitenland voor de duur van de gevangenis-
straf waartoe een individuele overtreder voor 
eenzelfde misdrijf zou zijn veroordeeld. Een 
aantrekkelijk plan, dat enerzijds de ingewik-
kelde boekhouding van een goed boetestelsel 
overbodig zou maken en anderzijds de ernst 
van het gepleegde feit onderstreept. Maar de 
sanctie kan al te hard aankomen, niet alleen 
bij het bedrijf zelf maar vooral ook bij werk- 

9 nemers, klantenkring, crediteuren, etc., terwijl 
de handhaving van de quarantaine een enorme 
controle zou vergen. 

2.1.5. Gedwongen sluiting 
In de Model Penal Code, een wetsontwerp 
uit 1962, wordt ook bedrijfssluiting als een 
mogelijke sanctie voorgesteld. Deze zou 
worden opgelegd met behulp van een speciale 
procedure, waarbij integratie van federaal en 
statelijk recht plaats vindt. 

2.1.6. Toepassing van andere, reeds bestaande 
regelingen 
Er bestaat een drietal wettelijke regelingen 
die zich eigenen voor toepassing op het terrein 
van bedrijfsdelicten: Conspiracy Against the 
Rights of Citizens; Forfeiture of Property 
in Transit; en Federal Procurement Regulations. 
De regering zou ze als zodanig kunnen vermel-
den in een nota betreffende strafrechtelijke 
sancties voor `corporate crime'. 
Aan de eerstvermelde regeling zou theoretisch 
bescherming van de rechten van de burger op 
een schoon milieu, een vrije markt, onbedorven 
voedsel etc. kunnen worden ontleend. Er 
heerst evenwel in de kring van de rechterlijke 
macht grote weerstand tegen uitbreiding van 
de burgerrechten tot de economische sfeer. 



Door toepassing van het Forfeiture statute 
zou confiscatie van bedrijfsgoederen plaats 
vinden. Hiermee zou bedrijfssluiting kunnen 
worden voorkomen. 
De Federal Procurement Regulations, ten 
slotte, maken de schorsing van regeringscon-
tracten mogelijk op grond van misdrijven van 
een `serious and compelling nature 	De 
clausule kan van toepassing worden geacht 
op de levering van slechte levensmiddelen e.d. 
en op illegale prijsafspraken. De maatregel 
loopt evenwel het risico dat ook de regering 
zelf er de dupe van wordt. 

2.2. Sancties gericht tegen de enkeling 

2.2.1. Boeten 
Wijziging van al te ruime schadevergoedings-
regelingen is wel het eerst aangewezen middel 
tegen de huidige ondoeltreffendheid van 
individuele sancties. Verboden moeten worden 

10 	schadevergoeding van en schadeverzekering 
tegen strafbare, moedwillige wetsschendingen 
en die waarbij van grove nalatigheid sprake is. 
Gerechtelijke controle op bedrijfsboekhoudin-
gen dient verscherpt. Er zou een verplicht 
minimumbedrag van de wettelijke boetes 
moeten worden vastgesteld, opdat de geloof-
waardigheid van de strafsanctie wordt ver-
groot. Tevens zou de rechter de nolo conten-
dere-procedure gelijk moeten stellen aan een 
schuldbekentenis. De bepaling van het bedrag 
van de boete moet aan de rechterlijke dis-
cretie worden overgelaten. 
Hoewel dit in de praktijk wel op moeilijk-
heden zal stuiten, dient zoveel mogelijk te 
worden nagegaan, in hoeverre een van illegale 
praktijken verdachte bedrijfsfunctionaris niet 
de een of andere compensatie geniet of kan 
verwachten van de zijde van het bedrijf. 

2.2.2. Gevangenisstraf 
Grotere zekerheid dat er gevangenisstraf op 
zou volgen zou de zakenman in hogere mate 
kunnen weerhouden van het plegen van ille-
gale handelingen. 
Er zou een wettelijke minimumduur voor 
moeten worden bepaald, zoals wordt voor-
gesteld in een ontwerp van het ministerie 
van justitie. 
Hierin is die termijn vastgesteld op 18 
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maanden, waarvan aftrek mogelijk is op 
grond van een viertal verzachtende omstan- 
digheden, t.w. samenwerking met de overheid, 
gezondheidstoestand, speciale familieomstan-
digheden en factoren die het aandeel dat de 
verdachte in het misdrijf had verkleinen. 

2.2.3. Diskwalificatie 
Een andere mogelijke sanctie is diskwalificatie 
van een schuldig bevonden bedrijfsfunctionaris, 
voor de duur van 5 jaar, voor een leiding-
gevende positie of vertrouwenspost. 

2.2.4. Behavioral sanctions 
Het is de laatste tijd vaak voorgekomen dat 
federale districtsrechters 'white collar'-misda-
digers alternatieve sancties oplegden. Zo 
moesten sommigen schenkingen doen aan 
liefdadigheidsinstellingen, en werd een groep 
veroordeelde `price-fixers' veroordeeld tot het 
houden van speeches over het kwalijke van 
`price-fbcing'. 
Dergelijke maatregelen zijn uiterst controver-
sieel, en geven aanleiding tot grillige rechts-
pleging. Voor voor het eerst veroordeelden 
zouden `behavioral sanctions' overigens inder-
daad heilzaam kunnen zijn. 

Conclusie 
Zolang er in de maatschappij een mate van 
afkeuring bestaat t.a.v. bedrijfsillegaliteit, 
behoort het Congress deze met strafrechtelijke 
sancties te bestrijden. 
Het voornaamste oogmerk daarvan moet af-
schrikking zijn. Vergelding en opvoeding zijn 
eveneens legitieme doeleinden, maar kunnen 
toch slechts gelden als eventuele gunstige bij-
produkten van de sancties. Rehabilitatie en 
onbekwaamverklaring daarentegen behoeven 
erkenning als rechtmatige doeleinden voor straf-
rechtelijke sancties tegen bedrijfslichamen. 
Er is onvoldoende bekend over de relatie 
tussen de strafrechtstheorieën en de aard 
van het moderne bedrijf om voorkeur te 
kunnen uitspreken voor de toepassing van 
een bepaalde sanctie voor een bepaalde 
categorie van delicten. Pogingen dienen te 
worden aangewend tot het ontwerpen van 
een zo breed mogelijke schaal van geloof- 
waardige sancties en tot beoordeling van hun 
effecten. 



Naar een sociologie van 
de organisatiecriminaliteit* 

door L.S. Schrager en J.F. Short 

In zijn baanbrekende verhandeling over de 
witte-boorden-criminaliteit, kwam Sutherland 
omstreeks 1940 tot de conclusie dat de 
toen bestaande theorieën over de oorzaken 
van misdadig gedrag geen rekening hielden 
met de criminaliteit die gepleegd werd door 
individuen met een hoge maatschappelijke 
status. In dit artikel willen wij aantonen dat 
een verdere verfijning noodzakelijk is om de 
theorievorming na Sutherland op een hoger 
plan te kunnen brengen. 
De huidige benadering van onwettige gedra-
gingen door organisaties in het perspectief 
van de witte-boorden-criminaliteit heeft twee 

12 	tekortkomingen. In de eerste plaats houden 
de huidige theorieën zich in het bijzonder 
bezig met die delicten die economische 
gevolgen hebben en die welke opzettelijk 
gepleegd worden. Daardoor hebben zij geen 
oog voor de grote groep van onopzettelijk 
gepleegde delicten waarbij lichamelijk letsel 
wordt toegebracht. Door het benadnikken 
van de diffuse gevolgen van de witte-boorden-
criminaliteit wordt de aandacht afgeleid van 
die delicten die grote gevolgen kunnen hebben 
voor individuele personen. In de tweede plaats 
ruimen de huidige theorieën geen plaats in 
voor de specifieke kenmerken van onwettige 
gedragingen in het kader van organisaties. Zij 
beschouwen het individu als de misdadige 
actor, of de illegale handelingen nu geschieden 
namens, tegen of buiten de organisatie om. 
Het is echter vaak onmogelijk om de 
individuele verantwoordelijkheid vast te 
stellen als onwettig gehandeld wordt binnen 
de doelstellingen van de organisatie. Een 
nadere beschouwing van deze hierboven 
genoemde tekortkomingen zal ertoe leiden 
dat we bepaalde illegale handelingen voortaan 

* Dit is een verkorte weergave van: Toward a 
sociology of organizational crime'. 
In: Social problems, 25e jrg., nr. 4, april 1978, 
blz. 407-419. 



kunnen classificeren als 'organisatiecriminali-
teit'. 

De gevolgen van de door organisaties gepleegde 
delicten 
De normatieve status van de witte-boorden-
criminaliteit is niet erg duidelijk. Nettler 
beweert dat de door organisaties gepleegde 
criminaliteit meestal weinig verontwaardiging 
oproept omdat zij slechts sporadisch tot de 
publieke opinie doordringt en omdat haar 
gevolgen over een grote en vaak anonieme 
groep slachtoffers worden verspreid. Ook zij 
die de witte-boorden-criminaliteit bestuderen 
melden weinig publieke onrust. Aubert onder-
zocht bijvoorbeeld de publieke opinies over 
twee typen van witte-boorden-criminaliteit — 
één door individuen en één door organisaties 
gepleegd — en concludeerde dat er nauwelijks 
sprake was van publieke verontwaardiging. 
Newman constateerde dat overtredingen van 

13 	de 'Food, Drug, and Cosmetics Act' door het 
publiek ernstiger werden genomen dan door 
de rechtbanken, maar dat de door het publiek 
voorgestelde straffen meer gelijkenis vertoon- 
den met die voor ernstige verkeersovertredingen 
dan met die voor traditionele vermogens-
delicten zoals bijvoorbeeld diefstal met braak. 
Het constateren van onverschilligheid bij 
het publiek ten aanzien van de door organisa-
ties gepleegde delicten kan het gevolg zijn van 
een te grote aandacht van de wetenschap voor 
de diffuse economische gevolgen van deze 
soort criminaliteit. Omdat misdrijven tegen 
personen doorgaans als ernstiger worden 
beschouwd dan vermogensmisdrijven, zullen 
onderzoeken naar de ernst van onwettige 
gedragingen van organisaties zich ook moeten 
richten 'op delicten met fysieke gevolgen. Een 
recent onderzoek van Rossi e.a. toont aan 
dat directe en fysieke gevolgen de voornaamste 
criteria vormen bij de publieke onderkenning 
van de ernst van verschillende door organisa-
ties gepleegde delicten, net zoals dat 
trouwens bij andere misdrijven het geval is. 
Wettelijk worden deze soort van misdrijven 
meer beoordeeld naar hun potentiële dan 
naar hun werkelijke gevolgen. De in 1970 
uitgevaardigde 'Occupational Safety and 
Heáth Act' voorziet bijvoorbeeld in een 



geldboete van $ 10.000 voor elke schending 
door de werkgever van door de wet dwingend 
voorgeschreven bepalingen. Wanneer een 
opzettelijke schending van de bepalingen 
plaatsvindt die de dood van een werknemer 
ten gevolge heeft, dan kan een geldboete van 
maximaal $ 10.000 en een gevangenisstraf van 
ten hoogste zes maanden worden opgelegd. 
Schendingen van deze veiligheidsvoorschriften 
worden dus wettelijk ongeveer even zwaar 
gestraft, onverschillig of zij dodelijke gevolgen 
of geen aantoonbare consequenties hebben. 
Voor het begrijpen van het verschijnsel 
organisatiecriminaliteit is het besef van de 
relatie tussen oorzaak en gevolg van groot 
belang. Dit besef brengt namelijk de ontoe-
reikendheid van de traditionele definities 
van witte-boorden-criminaliteit aan het licht. 
Edelhertz geeft een definitie van de witte-
boorden-criminaliteit die haar meest genoemde 
kenmerken bevat: 'Een onwettige daad of 

14 daden gepleegd met niet-fysieke middelen, 
heimelijk of met list, om te voorkomen dat 
men moet betalen of geld of goederen ver-
liest, of om zakelijk of persoonlijk voordeel 
te behalen'. 
Wanneer we uitgaan van deze definitie en 
bijvoorbeeld denken aan het overtreden van 
veiligheidsvoorschriften door werkgevers, dan 
is van verduistering of oplichting geen sprake. 
Bovendien houdt deze definitie geen rekening 
met de onbedoelde gevolgen van gedragingen 
van organisaties, welke in het algemeen meer 
van fysieke dan van economische aard zijn. 
Hei onderkennen van de ernstige gevolgen 
kan de normatieve status van de onwettige 
gedragingen van organisaties verhelderen en 
vraagt bovendien dringend om informatie-
bronnen die gegevens kunnen verstrekken 
over het soort en aantal slachtoffers van deze 
delicten. Immers, ook de verschillende 
statistieken laten na de oorzaken van fysiek 
letsel en economische schade toegebracht in 
het kader van organisaties, apart te rubriceren. 
Alhoewel het publiek de gedragingen van 
organisaties beoordeelt naar haar gevolgen, 
is kennis, van het kwaad dat zij veroorzaakt 
dus nauwelijks voorhanden. Dit tekort aan 
informatie Vertekent de aard van het probleem 
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en houdt de illusie in stand dat dergelijke 
delicten zonder bloedvergieten gepaard gaan. 

Onwettige gedragingen in het kader van 
organisaties 
De bestudering van onwettige gedragingen in 
het kader van organisaties brengt, vanwege 
hun bijzondere karakter, een aantal problemen 
met zich mee. Deze problemen bestaan uit: 
(1) het vaststellen van de opzet, (2) het 
bepalen van de individuele verantwoordelijk-
heid voor strafbare gedragingen van organisa-
ties, en (3) het toepassen van het onderscheid 
tussen administratiefrecht en strafrecht. 

Opzet 
Strafrechtelijke vervolgingen van laakbare 
gedragingen van organisaties lopen vaak stuk 
op het onvermogen de opzet te bewijzen. 
Veel arbeiders komen bijvoorbeeld om ten 
gevolge van het onvoldoende naleven van 
veiligheidsvoorschriften door hun werkgevers, 
maar de mate van schuld die bewezen moet 
worden om tot een vervolging te kunnen 
komen is onduidelijk en moeilijk vast te 
stellen. 

Individuele verantwoordelijkheid 
Of het tot een veroordeling van individuen 
binnen organisaties zal komen hangt af van 
het vinden van de verantwoordelijke personen 
en het vaststellen van hun intenties. Het is 
echter vaak moeilijk om een individu verant-
woordelijk te achten voor een handeling van 
een organisatie. Dit probleem vloeit voort 
uit de vaak complexe verdeling van verant-
woordelijkheden binnen grote organisaties. 
Strafrechtelijke sancties worden zelden opge-
legd, maar wanneer zij toegepast worden dan 
is het vaak ten aanzien van enkele bestuurders 
van kleinere ondernemingen of op lagere 
bestuurders van grote ondernemingen. 
Uit het voorgaande volgt niet dat sociologische 
onderzoeken zich nu voornamelijk bezig 
moeten gaan houden met het vaststellen van 
de schuld van individuen. Een dergelijke 
benadering zou de krachten die werken binnen 
de maatschappij en binnen organisatiestruc- 
turen miskennen. Onwettige gedragingen binnen 



organisaties zijn meer het gevolg van rolver-
wachtingen die men meent te moeten vervul-
len dan van individuele pathologische eigen-
schappen. 
Deze problemen maken een analyse van 
organisaties als criminele factoren noodzake-
lijk. Het erkennen van het feit dat structu-
rele factoren het begaan van dergelijke 
delicten beinvloeden wil echter nog niet 
zeggen dat men het belang van de interacties 
tussen individuen en deze factoren moet 
ontkennen, evenmin wordt gesteld dat 
individuen niet betrokken zouden zijn bij 
het plegen van criminele delicten door 
organisaties. Wij pleiten slechts voor het 
benadrukken van macrosociologische 
verklaringen in plaats van verklaringen die 
uitgaan van individuele etiologische 
factoren. 

Onderscheid administratief -en strafrecht 
16 	Alhoewel strafrechtelijke sancties voor door 

organisaties gepleegde delicten vaker opgelegd 
worden aan organisaties zelf dan aan indivi-
duen, hebben zij weinig te maken met de 
sancties die wij kennen bij de meer traditio-
nele delicten. Een strafrechtelijke veroor-
deling kan voor een individu gevangenisstraf 
betekenen waardoor hij een 'misdadig label' 
opgeplakt krijgt. Omdat stigmatisering 
organisaties niet aantast en zij ook niet 
gevangen genomen kunnen worden, verliezen 
dergelijke sancties hun betekenis is wanneer 
zij toegepast worden op organisaties. Het 
gevolg is dat aan organisaties geldboetes 
worden opgelegd waarvan de hoogte bij een 
strafrechtelijke veroordeling meestal niet 
hoger blijkt te zijn dan in het geval van een 
administlatieve boete. In plaats van directe 
gevolgen te hebben voor de verantwoorde-
lijke individuen komen de geldboetes ten 
laste van onschuldige personen zoals aandeel-
houders en consumenten. 
Zowel juristen als sociologen hebben naar 
een fundering gezocht voor het onderscheid 
tussen gedragingen die strafrechtelijk 
worden afgedaan en die welke administratief 
worden behandeld. In de praktijk blijkt dat 
vaak voor een administratieve afdoening 
wordt gekozen omdat allerlei wettelijke 



criteria waaraan voldaan moet worden 
voordat een strafrechtelijke vervolging 
mogelijk is, omzeild kunnen worden, zoals 
bijvoorbeeld het vereiste van schuld. 
De nadruk op administratieve afdoening is 
ook het gevolg van de macht van legitieme 
organisaties om invloed uit te oefenen op het 
wetgevingsproces, in tegenstelling tot de 
traditionele misdadigers die niet beschikken 
over lobbyists'. 
Samengevat; Ernstige methodologische en 
ideologische problemen maken het wenselijk 
om bepaalde illegale gedragingen van onder-
nemingen voortaan te classificeren als een 
aparte categorie delicten: 'organisatiecriminali-
teit'. Het begrip witte-boorden-criminaliteit 
is dermate uitgerekt dat het ook gebruikt 
wordt voor administratieve overtredingen en 
zelfs voor gedragingen die legaal zijn maar 
door de onderzoeker afkeurenswaardig worden 
genoemd. Om het verschijnsel van de organi- 

17 	satiecriminaliteit te kunnen begrijpen is het 
belangrijk om de conceptuele onduidelijkheid 
van de witte-boorden-criminaliteit te vermijden, 
hetgeen mogelijk is door zich te concentreren 
op de gemeenschappelijke kenmerken van 
delicten. 

Een werkdefinitie van organisatiecriminaliteit 
Onder organisatiecriminaliteit verstaan we: 
onwettige handelingen of nalatigheden van 
een individu of een groep van individuen 
binnen een legitieme formele organisatie 
welke in overeenstemming zijn met de 
geldende doelstellingen van die organisatie en 
waardoor ernstig lichamelijk letsel of 
ernstige economische schade wordt toege-
bracht aan werknemers, consumenten of het 
publiek in algemene zin. 
In verband met de vaak onoverkomelijke 
moeilijkheden bij het vaststellen van de 
mate van schuld, legt deze definitie de nadruk 
op de aanwezigheid van objectieve kenmerken. 
De ratio hiervan is te vergelijken met het 
begrip 'risico-aansprakelijkheid' in het privaat-
recht. Door te vereisen dat de handeling in 
overeenstemming moet zijn met de geldende 
doelstellingen van de organisatie, wordt echter 
toch rekening gehouden met criminele inten-
ties bij de organisaties. Er moet namelijk 



bewezen kunnen worden dat de laakbare 
handeling of nalatigheid plaatsvond in het 
kader van de organisatie en geen abnormale 
gedraging was. Wanneer een individu in strijd 
met de doelstellingen van de organisatie 
handelt, bijvoorbeeld als hij hem toevertrouwde 
gelden verduistert, dan kunnen we spreken 
van witte-boorden-criminaliteit maar niet van 
organisatiecriminaliteit. Om tot de organisatie-
criminaliteit gerekend te kunnen worden, 
moeten gedragingen aan nog twee criteria 
voldoen: zij moeten onwettig zijn en moeten 
ernstige fysieke of economische gevolgen 
teweeggebracht hebben. Uitgesloten worden 
dus alle legale gedragingen, hoe afteurings-
waardig zij soms ook mogen zijn èn alle 
illegale gedragingen die geen ernstige conse-
quenties hebben gehad al kunnen ze wel 
gevaarlijk zijn. Het kijken naar objectieve 
gevolgen heeft het voordeel dat aangesloten 
wordt bij de publieke perceptie van deze 
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	delicten en bij de systematiek van de meer 
traditionele delicten. 

De slachtoffers van de organisatiecriminaliteit 
De gegeven definitie onderscheidt drie soorten 
slachtoffers. Zij worden bij de organisatie-
criminaliteit betrokken door de relatie die 
zij hebben met de productie van goederen en 
diensten door organisaties. We zullen in het 
kort de gevaren bespreken die elke groep 
kan overkomen, vooral de meer ernstige, 
omdat dit aspect in vroegere studies over 
de door organisaties gepleegde delicten vaak 
over het hoofd werd gezien. De beperkte 
informatie die voorhanden is maakt het echter 
in veel gevallen onmogelijk om vast te stellen 
of een handeling van een organisatie tot de 
dood of verwonding van het slachtoffer heeft 
geleid en of de handeling al dan niet onwettig 
was. Een systematische bestudering van de 
slachtoffers — hun relaties met de overtredende 
organisaties, het soort en de mate van toege-
bracht letsel of gelopen risico, hun besef en 
attitudes ten opzichte van dat letsel en hun 
demografische spreiding — zal de aard van de 
organisatiecriminaliteit, haar normatieve 
status en haar gevolgen voor de verschillende 
sociale klassen kunnen verhelderen. 
In hun werkplaats worden werknemers gecon- 



fronteerd met vele bekende gevaren, maar ook 
met onwettige werkomstandigheden en met 
nieuwe producten of processen waar de lange-
termijneffecten nog niet van bekend zijn. 
Fysiek letsel kan acuut of chronisch zijn: een 
mijnramp heeft onmiddellijke gevolgen maar 
stoflongen ontstaan door het langdurig bloot-
staan aan een ongezonde omgeving. Door de 
relatieve veiligheid van hun werkomgeving, 
lopen mensen uit de hogere klassen minder 
risico om fysiek letsel op hun werk op te 
lopen. De bescherming van arbeiders wordt 
soms beperkt met het argument dat zij 
betaald worden voor het werken onder 
gevaarlijke omstandigheden. 
Consumenten kunnen het slachtoffer worden 
van organisatiecriminaliteit door het kopen 
van onveilige en onbetrouwbare producten. 
In plaats van de producenten die zouden 
moeten bewijzen dat zij deugdelijke producten 
afleveren, is het de overheid die onderzoekt 

19 	of producten al dan niet schadelijk zijn. De 
consumenten zelf hebben daar de tijd en de 
mogelijkheden niet voor. Als een product op 
de markt wordt gebracht nemen zij al snel aan 
dat het betrouwbaar is. 
Bijna alle studies naar delicten waar consu-
menten het slachtoffer van worden, hebben 
zich geconcentreerd op economische in plaats 
van fysieke gevolgen. Geis concludeert echter 
dat er geen twijfel over bestaat dat door 
dergelijke delicten jaarlijks meer mensen om 
het leven komen dan door de traditionele 
moord en doodslag. In tegenstelling tot de 
situatie bij de werknemers die het slachtoffer 
worden van organisatiecriminaliteit, is de 
verdeling van het aantal slachtoffers onder de 
consumenten meer 'democratisch' verdeeld. 
Het publiek in algemene zin, loopt risico's 
door het louter verkeren in een omgeving die 
onveilig gemaakt is door bepaalde gedragingen 
van organisaties. Die gevaren kunnen 
variëren van het uitbreken van acute rampen, 
zoals een damdoorbraak, tot chronische 
ziektes ten gevolge van industriële milieu-
verontreiniging. Terwijl consumenten de keuze 
hebben een bepaald product niet te kopen, 
heeft het publiek doorgaans geen mogelijk-
heden om controle uit te oefenen over de 
gevaren waar zij aan bloot staat. De onzicht- 



baarheid en anonimiteit van de slachtoffers bij 
veel van deze delicten kan verklaren waarom 
de gemeenschap soms het bereiken van andere 
doeleinden (bijvoorbeeld werkgelegenheid) 
verkiest boven een goede bescherming tegen 
milieuverontreiniging. Het is een belangrijke 
taak voor de overheid om bij dergelijke 
conflicterende doeleinden te bemiddelen. 

Conclusies 
Wetenschappelijk onderzoek naar onwettige 
en gevaarlijke gedragingen in het kader van 
organisaties is tot op heden sporadisch en 
weinig systematisch ondernomen. Deze 
verwaarlozing is volgens ons te wijten aan 
een aantal zwakke punten in het begrip 
witte-boorden-criminaliteit, aan de scheiding 
van oorzaak en gevolg in wettelijke sancties 
en aan enkele problemen die inherent zijn aan 
de bestudering van door organisaties gepleegde 
delicten. Dit artikel signaleert deze problemen 

20 	door de nadruk te leggen op de geldende 
doelstellingen van organisaties en op de 
nadelige gevolgen van sommige onwettige 
gedragingen. Het ontdekken van patronen in 
de relaties tussen slachtoffers en organisaties 
zal de ernst van de organisatiecriminaliteit 
bewijzen en het verband met een reeks van 
gevaren aantonen. 
Het is moeilijk aanvaardbaar dat het publiek 
zich blijkbaar niet bewust is van de gevaren. 
De massamedia maken bijna dagelijks melding 
van mijnrampen, ondeugdelijke producten en 
chemische ongelukken, maar door het publiek 
worden zij slechts als incidenteel beschouwd. 
Wij achten het waarschijnlijk dat het 
onvermogen om oorzaak en gevolgrelaties te 
herkennen, het resultaat is van de hegemonie 
van de belangen van organisaties. 
De discussies over de regulatie van potentieel 
gevaarlijke gedragingen van organisaties 
vormen een belangrijk terrein van onderzoek. 
Een sociologische analyse van de organisatie-
criminaliteit zal vermoedelijk vaststellen dat 
een standaardisering in alle industrieën van de 
gevaren die zich tijdens het productieproces 
voordoen, zal leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de risico's voor alle drie 
soorten potentiële slachtoffers. 
Een vergelijkende studie van de percepties 



21 

en wettelijke regels met betrekking tot 
laakbare gedragingen van organisaties in 
andere landen, kan ons inzicht verschaffen 
in de sociale structuren, waarden en processen 
waardoor sociale problemen ontstaan. Net  
zoals juristen vechten om betere procedurele 
wapens te verkrijgen om de organisatiecrimi-
naliteit effectief te kunnen bestrijden, zo 
zullen sociologen een begrippenkader moeten 
ontwikkelen om de obstakels te overwinnen 
die het onderzoek op dit gebied, sinds het 
werk van Sutherland dertig jaar geleden, 
hebben belemmerd. 



De oorzaken van het 
toenemen van 
brandstichtingen 

door R.E. Carter 

Toename van criminaliteit in het algemeen 
In dit artikel zal geen poging ondernomen 
worden de factoren die bijdragen tot de 
stijgende criminaliteitscijfers in de U.S.A. 
te analyseren. Criminologen hebben geprobeerd 
te bepalen waar de fout ligt: thuis, op school, 
bij de gerechten, bij de wetshandhaving. Dat 
het antwoord nog niet gevonden is, wordt 
bevestigd door het feit dat de grote hoeveel-
heid geld welke uitgegeven is aan de onder-
steuning van de wetshandhaving om de crimi-
naliteitsstijging te stuiten, heeft geresulteerd 

22 	in een treurig fiasco. 
Kan de stijging van criminaliteit in het 
algemeen de toename van het aantal brand-
stichtingen verklaren? Klaarblijkelijk niet, 
gezien een rapport van de Stanford Research 
Institute, vervaardigd voor de U.S. Justice 
Department's National Institute of Law 
Enforcement and Criminal Justice. Dit 
rapport, geschreven door Kendall D. Moll, 
stelt dat brandstichting sneller toeneemt dan 
andere typen branden en zelfs sneller toeneemt 
dan de meeste andere misdaden. 
Moll zegt dat terwijl brandstichtingscijfers 
sneller stijgen dan andere typen branden, 
slechts één procent van de brandstichtings-
gevallen tot een veroordeling leidt, wat in 
overeenstemming is met de beste schattingen. 

Gebrek aan erkenning op nationaal niveau 
Het falen om de omvang van het brand-
stichtingsprobleem naar waarde te schatten 
en om strijdlustig te reageren op dit probleem, 
speelt zeker een belangrijke rol in de voort-
durende toename van (opzettelijke) brand-
stichting. Wetshandhaving heeft door de jaren 
heen grote vorderingen gemaakt in de strijd 

* Dit is een verkorte weergave van: The Causes of 
Inereased Arson. 
In: R.E. Carter, Arson Investigation, blz. 7-17. 



tegen brandstichting met federale en staats-
subsidies en -fondsen voor training, opleiding 
en uitrusting, maar slechts één staat heeft een 
twee-weekse cursus om full-time politieagenten 
te trainen in opsporing van brandstichting. De 
laatste jaren is er erg veel aandacht voor mis-
daad op straat, geweld en aantasting van de 
mensenrechten, maar het grote publiek en rege-
ringsambtenaren op de federale niveaus erken-
nen niet dat brandstichting een belangrijke aan-
gelegenheid moet zijn in de strijd tegen crimina-
liteit. 
Een recent artikel van Robert E. May 
(Executive Secretary of the International 
Association of Arson Investigators, Incorpora-
ted) behandelt de onverschilligheid tegenover 
brandstichting in vergelijking met andere 
misdaden. Aan een bankroof waarbij minder 
schade wordt geleden dan bij een brand-
stichting, wordt zowel van politiezijde als 
van de kant van de media veel meer aandacht 
geschonken. Er wordt te weinig aandacht 
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	gegeven aan brand en de daarmee samenhan- 
gende problemen. Er wordt te weinig gedaan 
om de oorzaak van de brand vast te stellen 
en zelfs wanneer bepaald is dat de oorzaak 
van de brand verdacht is, of dat de brand aange-
stoken is, zijn er te weinig mensen die aandacht 
schenken aan het benodigde onderzoek. 
Effectieve onderzoeksprocedures zullen niet 
eerder uitgevoerd worden dan wanneer 
nationale instellingen brandstichting als een 
belangrijk misdrijf en een belangrijke oorzaak 
van eigendomsverlies beschouwen. Het is 
bemoedigend te merken dat de nieuwsme dia 
alert op dit probleem schijnen te worden en 
wellicht aandacht zullen gaan besteden aan 
de maatregelen die worden genomen om dit 
probleem te bestrijden. 

Gebrek aan erkenning op staatsniveau 
Terwijl enkele staten de opsporing van 
verdachte branden reeds realistisch en strijd-
lustig benaderen, zijn er veel die pas nu begin-
nen bewust te worden van en betrokken te 
worden bij het onderzoek naar deze belang- 
rijke misdaad. Hoewel de verantwoordelijkheid 
voor brand- en brandstichtingsonderzoek bij 
de brandweer ligt, blijft er het feit dat de 
misdaad brandstichting in de strafwet van elke 



staat vermeld wordt en geclassificeerd wordt 
als misdrijf. Wetshandhavingsorganen hebben 
daardoor een voortdurende wettelijke plicht 
om brandstichtingsgevallen op te sporen 
— idealiter in samenwerking met de brand-
weer — en de wet betreffende brandstichting 
toe te passen. Waarom weigeren beslissers in 
de rechtspraak dan nog steeds brandstichting 
te classificeren in dezelfde prioriteitengroep 
als andere grote misdaden zoals moord, 
verkrachting, bedreiging met geweld, inbraak 
en autodiefstal? 
Bij nadere analyse van het probleem blijkt voor 
het gehele land het voornaamsté obstakel voor 
staatsorganen die opzettelijk aangestoken 
branden onderzoeken, een gebrek aan 
mankracht te zijn. 
Een andere factor die bijdraagt tot inadequaat 
onderzoek door sommige staatsorganen is dat 
degenen die belast worden met de verantwoor-
delijkheid voor het onderzoek van opzettelijk 

24 	aangestoken branden, niet bekleed zijn met 
politiemacht. Een politieagent belast met de 
opsporing van moord, verkrachting of diefstal 
heeft de bevoegdheid te arresteren of een 
bevel tot inhechtenisneming te doen uitvaar- 
digen en wapens te dragen. Een onderzoeker die 
belast is met de verantwoordelijkheid voor de 
opsporing van brandstichting heeft dergelijke 
bevoegdheden niet. 
Het is onjuist als functionarissen die belast 
zijn met het onderzoeken van brandstichtingen 
daarnaast ook nog andere werkzaamheden 
moeten verrichten die niet met hun specifieke 
deskundigheid samenhangen. Evenzo is het 
onjuist als functionarissen die andere taken 
hebben, belast worden met het onderzoeken van 
brandstichtingen. 
Het overdragen van het onderzoek in brand-
stichtingsgevallen aan een apart orgaan, kan 
onder bepaalde omstandigheden juist zijn. 
Wanneer de desbetreffende personen betrokken 
worden bij andere activiteiten, kan dit echter 
resulteren in een ineffectief handelen. 
Politieke factoren kunnen van invloed zijn op 
de bekwaamheid van staatsorganen om te 
functioneren op het gebied van onderzoek 
betreffende brandstichting. De situatie met 
betrekking tot benoemingen, niet op grond 
van bekwaamheid, maar op grond van 



verdienstelijkheid voor de partij, is de laatste 
tijd wel verbeterd. 
De politiek heeft ook invloed op de onderzoeks-
pogingen in die staten, waar iedere regerings- 
verandering gepaard gaat met een gehele 
personeelswisseling in de Fire marshal's office. 
Een laatste factor welke bijdraagt tot het 
brandstichtingsprobleem is het heen en weer 
schuiven van de verantwoordelijkheid voor 
het onderzoek naar brandstichting. Deze 
situatie bestaat slechts in erg weinig staten, 
maar heeft een ingrijpend effect op het onder-
zoek. 
Samenvattend: de misdaad brandstichting 
staat in de strafwet van elke staat. Elke staat 
moet de verantwoordelijkheid accepteren 
voor het handhaven van deze bepalingen door 
het ontwikkelen van een organisatie die onder-
zoek kan verrichten en brandstichting kan 
bedwingen. Dit kan alleen bereikt worden door 
training en opleiding van geschikte brandweer- 

25 	en politiefunctionarissen. 

Gebrek aan erkenning op lokaal niveau 
Vrijwel zonder uitzondering hebben gemeenten 
een bepaalde procedure voor het onderzoeken 
van brandstichting en een bepaalde organisatie 
die hiermee belast is. Helaas werken ze in veel 
gevallen niet. In ressorten waar opsporing van 
brandstichting een gezamenlijke taak van 
politie'- en brandweerpersoneel is, is er vaak 
onenigheid binnen het team. In andere 
gemeenten ligt de verantwoordelijkheid voor 
brandstichtingsonderzoek bij leden van een 
brandweerorganisatie. Zij missen vaak politie- 
bevoegdheden, zodat zij op een gegeven 
moment hun bevindingen over moeten dragen 
aan de politie voor voortzetting. Dit gebeurt 
dan vaak ineffectief en niet succesvol. In de 
gebieden waar de verantwoordelijkheid voor 
onderzoek naar brandstichting bij de politie 
ligt, zijn brandweerfunctionarissen vaak onte- 
vreden over de manier waarop de politie 
brandstichters probeert te arresteren. 
Dan Econ suggereert in zijn toespraak voor de 
Fire Marshals' Association of North America 
dat er iets gedaan kan worden ter verbetering 
van deze situatie. In St. Louis, Missouri, had 
brandstichting met het doel voordeel te 
behalen, zo'n groot deel van de eigendom in 



en rond de stad weggenomen, dat een grand 
jury onderzoek deed en tot verscheidene 
bevindingen kwam. De problemen (vooral 
met betrekking tot de communicatie) liggen 
op een hoger niveau dan dat waarop de onder-
zoekers in het veld opereren, aldus Dan Econ. 
Evenals voor de staat, geldt ook hier dat de 
gemeenten hun verantwoordelijkheid voor 
brandstichtingsonderzoek moeten accepteren 
en procedures en een organisatie moeten 
ontwikkelen om alle verdachte branden te 
onderzoeken, daar anders de stijging van 
opzettelijk aangestoken branden onverminderd 
zal doorgaan. Hiertoe zijn concrete plannen 
nodig welke een daling van de opzettelijk 
aangestoken branden teweeg kunnen brengen 
door grondige, krachtige en gecoördineerde 
onderzoekingen. 

Mislukking ter terechtzitting 
De uiterste frustratie voor een onderzoeker is 

26 	om veel moeite te doen om een zaak voor 
vervolging voor te bereiden, om de zaak 
vervolgens voor het gerecht te zien stranden 
of zeer lage straffen opgelegd te zien worden. 
De vervolging van een brandstichtingszaak is 
een veeleisende taak en er zijn officieren van 
justitie die zich hiervoor niet willen inspannen, 
terwijl advocaten het verdedigen van brand- 
stichters niet zo problematisch vinden. 
Een andere oorzaak van het falen om in de 
rechtszaal tot een veroordeling te komen, is 
de kwestie van de lekengetuigen. Zelfs de 
wetshandhavingsbeambten zien tegen het 
getuigen op, ondanks de jarenlange training 
en ervaring. De lekengetuigen zullen dus nóg 
zenuwachtiger zijn wanneer de dag van de 
rechtzitting nadert. De getuigen worden slecht 
voorbereid op de beproeving. Vrijwel zonder 
uitzondering is de enige instructie de tijd 
waarop men in de rechtszaal moet verschijnen. 
We moeten dan ook niet verbaasd zijn als deze 
persoon een slechte getuigenis aflegt, we 
moeten eerder verbaasd zijn dát hij nog 
verschijnt. 
Dit brengt ons op een ander punt: Wat kan er 
gedaan worden aan het grote aantal getuigen 
dat weigert te komen of simpelweg niet 
verschijnt op de dag van verhoor? Hoe groot 
is het probleem van de onwillige getuige? In 



een recente speech voor de New York State 
District Attorneys' Association, refereerde 
Donald E. Santarelli (Law Enforcement 
Assistance Administration Administrator) 
aan een onderzoek dat aantoont dat 42 procent 
van de misdaden in Washington, D.C., in 1973 
het gerechtelijk onderzoek niet bereikte omdat 
de getuigen weigerden hun medewerking te 
verlenen. Uit onderzoek blijkt dat ruim één 
derde van de getuigen die wel wilden verschij-
nen, zo bang was voor wat er met hen zou 
kunnen gebeuren, dat zij behoefte hadden aan 
bescherming. 
Rechters verdienen ook enige kritiek. Veel 
beslissingen van het Supreme Court onder 
leiding van Justice Earl Warren lijken voor de 
wetshandhavings mensen de misdadiger te 
bevoordelen zonder te kijken naar de veiligheid 
van het publiek. Door deze beslissingen werden 
in veel zaken de beslissingen van de lagere rech-
ters vernietigd en de vrijgesproken gevangenen 
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	konden naar de straten terug keren. Deze 
tegengestelde beslissingen werden vaak 
gebaseerd op nieuwe interpretaties van de 
wet, welke direct in strijd waren met eerdere 
beslissingen. Deze uitspraken beïnvloedden weer 
de lagere rechtspraak. 
Bij gelegenheid kan een rechter een beslissing 
in een brandstichtingszaak nemen welke 
onbegrijpelijk is voor degene die het onderzoek 
heeft verricht. 
Brandstichting is in de meeste ressorten volgens 
de wet een zware misdaad of een misdrijf. In 
ieder geval is het een afschuwelijke misdaad 
van een zeer serieuze aard, die onze inwoners 
een eigendomsverlies van gewoonlijk miljoenen 
kost en die de levens van velen in gevaar brengt. 
Rechters moeten deze feiten erkennen en de 
brandstichter realistisch benaderen, met een 
oprechte bezorgdheid voor de gemiddelde 	• 
burger wiens financiële situatie en veiligheid 
beïnvloed wordt door de brandstichter. 

Het gebrek aan betrokkenheid van de 
verzekeringsindustrie 
Verzekeringsmaatschappijen zijn door veel 
frauduleuze branden getroffen die voor 
rekening komen van drie verzekeringsprak-
tijken: 1. verzekering van niet goed getaxeerde 
risico's; 2. oververzekering van woningen en 



inhoud; en 3. te snelle uitbetaling bij twijfel-
achtige branden. 
De verzekeringsmaatschappijen geven hierop 
als weerwoord dat er geen nationaal of staats 
informatiecentrum is dat statistieken over 
branden en lijsten van bekende brandstichters 
bijhoudt en dat de dekking daarom toegeschre-
ven moet worden aan slecht getaxeerde risico's 
welke niet aan de verzekeringsagent bekend 
zijn. Betreffende oververzekering stellen de 
verzekeringsmaatschappijen dat het verzekerde 
bedrag op een gebouw gewoonlijk bepaald 
wordt door taxatie en niet door de huidige 
marktwaarde van het goed. Bovendien wordt 
in sommige staten verzekering toegewezen aan 
maatschappijen door een controlerend staats-
orgaan. Bij deze opzet kan de maatschappij 
dekking van een groot risico of in districten 
met hoge risico's niet weigeren, maar kan zij 
wel hogere premies bedingen. Functionarissen 
op dit terrein beweren dat de kosten om ieder 

28 	persoon die iets wil verzekeren te onderzoeken 
en ieder te verzekeren goed te inspecteren, veel 
te hoog zijn. Zij stellen tevens dat tussenper-
sonen nu voorzichtiger zijn in hun assurantie-
praktijken dan enkele jaren geleden. 
Assurantiepersonen beweren dat zij in het 
algemeen weinig andere keus hebben dan 
binnen een redelijk korte tijd na de brand te 
betalen, zelfs wanneer brandstichting vermoed 
wordt. De reden hiervoor is dat de kans op een 
veroordeling in een brandstichtingszaak gering 
is, gedeeltelijk door een vooroordeel van de 
jury tegen de verzekeringsindustrie. 
De laatste maanden zijn er tekenen dat de 
verzekeringsindustrie zich meer bezig houdt 
met het brandstichtingsprobleem. In Illinois, 
Michigan en Massachusetts zijn commissies 
bestaande uit vertegenwoordigers van de over-
heid en van de verzekeringsmaatschappijen 
gevormd om de brandstichting op grote schaal 
aan te pakken. 
De verzekeringsindustrie wordt opgedragen de 
leiding op zich te nemen in de strijd tegen het 
probleem van brandstichting. 
We moeten echter allemaal onze verantwoorde-
lijkheid accepteren en ons aansluiten bij de 
strijd tegen deze misdaad, een eind makend aan 
de onverschilligheid van nationale, staats- en 
lokale beambten, aan de kleingeestige jaloers- 
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heid tussen mensen die het onderzoek verrich-
ten en de instellingen waarbij zij werkzaam 
zijn, aan de vijandigheid tussen politie en 
brandweerpersoneel, aan de invloed van poli-
tieke verschuivingen op uitvoeringsorganen, aan 
te zachte behandeling van brandstichters in de 
rechtszaal, aan incompetente lieden die het 
onderzoek moeten doen die anderen de 
schuld geven van hun slechte resultaten, aan 
het algemene niet-begrijpen van de belangrijk-
heid van het brandstichtingsprobleem. Als we 
onszelf niet opdragen een gecoördineerde, 
coöperatieve poging tot inperking van brand-
stichting tot stand te brengen, kunnen we 
anticiperen op een voortgaande toename van dit 
dit delict. 



Antwoord op drie vragen 
betreffende de diversion 
van jeugdigen* 

door M. Bohnstedt 

Het definiëren van het in 1967 door een 
presidentiële commissie geihtroduceerde 
begrip diversion (diversie/rechtsomlegging) 
heeft tot op heden nog niet geleid tot het 
aannemen van een eensluidende begripsopvatting 
Zo kan de inhoud van de term verschillen al 
naar gelang de uitvoerende instantie: de politie, 
het probation office (dat beslist over een 
voorwaardelijke invrijheidstelling) of de rechter. 
De meest gangbare omschrijving is afkomstig 
uit de labeling-opportunity-theorie' van 
Elliott, Blanchard en Dunford (1976), waarin 

30 wordt gesteld dat, ten einde delinquentie 
tegen te gaan, diversion-projecten negatieve 
etikettering moeten bestrijden, meer moge-
lijkheden moeten scheppen voor toegang tot 
conventioneel sociaal gedrag, vervreemdings-
gevoelens moeten verminderen en het zelf-
respect van de jongeren moeten vergroten. 
Deze omschrijving van diversion omvat de 
volgende vijf punten: 
— cliënten dienen te worden verwezen naar 
een instantie die het een of andere formele 
of informele ontwikkeling-stimulerende of 
delinquentie-bestrijdende programma biedt 
— deze verwijzing moet in de plaats komen 
van verdere officiële vervolging 
— de opnemende instantie moet onafhankelijk 
staan ten opzichte van rechtspraak en justitieel 
systeem 
— de diversion dient plaats te hebben tussen 
aanhouding en berechting, en 
— zij mag niet dwingend worden opgelegd. 

Het gehele oktobernummer 1976 van Crime & 
delinquency was gewijd aan dit onderwerp, 
waarbij de meeste schrijvers zowel positieve 

* Dit is een verkorte weergave van: Answers to three 
questions about juvenite diversion. 
In: Journal of research in crime and delinquency, 
15e jrg., nr. 1, januari 1978, blz. 109-123. 



als negatieve aspecten aan de diversion 
onderkennen. Sommigen wijten het ontbreken 
van voldoende overtuigende onderzoeksresul-
taten ten gunste van de projecten aan tekort-
komingen in dat onderzoek; anderen (Lundman, 
Thomas) geven uiting aan kritiek en bezorgd-
heid ten aanzien van de uitgangspunten der 
maatregel. Het veelbelovend aanzien van de 
nieuwe methode zou mogelijk kunnen leiden 
tot een vermindering in terughoudendheid in 
het handelen van de officiële instanties. 
Daarnaast worden aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot rechtsbescherming van 
cliënten (Maron). Over het algemeen staat men 
niet afwijzend tegenover de introductie van de 
maatregel; wel wordt de aandacht gevestigd 
op enkele riskante aspecten ervan. Het onder-
havige onderzoek tracht aan te tonen, in hoe-
verre sommige van deze potentiële problemen 
werkelijk een rol spelen. 
Gedurende de afgelopen drie jaar heeft de 

31 	Evaluation of Juvenile Diversion Programs 
(EJDP) zich gewijd aan onderzoek met betrek-
king tot projecten, opgezet in 1974 door het 
Office of Criminal Justice Planning (OCJP). 
Het onderzoek werd gebaseerd op de resul-
taten van een beschrijvend onderzoek naar 
vijfenzeventig eerder opgezette soortgelijke 
projecten (Howard e.a.), aan de hand waarvan 
het ontwerp voor evaluatie werd gemaakt. De 
volgende drie vragen zouden centraal staan: 
hoeveel cliënten werden er door dit project 
onttrokken aan vervolging, hoeveel geld werd 
door deze onttrekking bespaard en werd het 
optreden van recidive erdoor verminderd. 
Ten einde de eerste vraag te kunnen beant-
woorden, werd diversion operationeel gedefi-
nieerd als een alternatief voor verdere vervol-
ging binnen het traditionele justitiële systeem. 
Figuur 1 geeft een eenvoudige schets van dit 
systeem en de daarin mogelijke verwijzing 
naar diversion-projecten. 
De rechthoekige figuren stellen de traditionele 
gang van het justitiële proces voor en de ovale 
figuren de traditionele wijzen van beëindiging 
daarvan. De onderbroken lijnen 2, 4 en 5 geven 
onttrekking aan het traditionele proces aan: 
2 zijn de jongeren die inplaats van aan 'de' 
probation, aan een diversionproject zijn toe-
gewezen, 4 representeert jongeren die wel 
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Figuur 1. Mogelijkheden tot verwijzing 
(diversion) vanuit het justitieel systeem 
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32 	reeds in de probation waren opgenomen, maar 
daarna werden toegewezen aan de diversion in 
plaats van te worden onderworpen aan infor-
meel toezicht en 5 geeft degenen weer die naar 
de diversion gingen in plaats van te worden 
berecht. Alle voornoemde gevallen zouden 
waarschijnlijk verder zijn vervolgd, wanneer 
de diversion-maatregel niet beschikbaar was 
geweest. De stippellijnen 1 en 3 geven gevallen 
weer, waarin onttrekking plaatsvond terwijl 
het proces waarschijnlijk niet zou zijn voort-
gezet, wanneer de maatregel niet beschikbaar 
was geweest: personen die in dat geval zouden 
zijn vrijgelaten na interventie van de politie 
of de probation. 
Ten einde een schatting te kunnen maken van 
de aantallen in ieder van de categorieën vallende 
personen, zocht men vergelijkbare gevallen uit 
onder jongeren, die werden gearresteerd in het 
jaar dat voorafging aan de invoering van de 
diversion, en werd vastgesteld hoeveel van hen 
op een normale manier werden vervolgd volgens 
de in figuur 1 aangegeven mogelijkheden. 
Ter beantwoording van de eerste vraag: hoeveel 
gevallen er aan verdere vervolging werden 
onttrokken, wordt deze operationeel gemaakt 
door te vragen, hoeveel cliënten verder zouden 
zijn vervolgd wanneer de diversion-projecten 
niet beschikbaar waren geweest. Op zijn best 



kan hier een schatting van worden gemaakt op 
grond van de ten aanzien van de vergelijkings-
groep genomen beslissingen; dat wil zeggen 
dat wanneer vijfentwintig procent van de 
vergelijkingsgevallen aan een bepaalde beschik-
king werd onderworpen, de onderzoekers aan-
namen dat dit ten aanzien van diversion-cliënten 
in dezelfde mate zou zijn gebeurd. Een moge-
lijk verschil kan liggen in het feit dat niet alle 
cliënten werden gearresteerd, maar bijvoorbeeld 
via ouders of school, of op eigen initiatief 
bij een project terechtkwamen — terwijl de 
mensen uit de vergelijkingsgroep wèl allen 
werden gearresteerd. Ten aanzien van dergelijke 
buiten het justitieel systeem om opgenomen 
cliënten beschikken we niet over vergelijkings-
materiaal, zodat we maar hebben aangenomen 
dat de betreffende personen bij de gewone 
gang van zaken niet zouden zijn gearresteerd, 
en dat er ten aanzien van hen dan ook geen 
enkele maatregel zou zijn genomen. De vol- 
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	gende justitiële beslissingen kunnen worden 
onderscheiden: 0. geen beslissing, 1. vrijlating 
na hulpverlening, 2. alleen probation (diversion), 
3. alleen probation (geen diversion), 4. infor-
meel toezicht, 5. verwijzing naar rechtbank. 
Deze vijf beschikkingsmogelijkheden correspon-
deren met de in figuur 1 weergegeven mogelijk-
heden tot toewijzing aan een diversion-project. 
Het aantal van niet via arrestatie toegewezen 
cliënten werd ingedeeld in_categorie 0. Verder 
werden de aantallen van wël na arrestatie toe-
gewezen cliënten vermenigvuldigd met de 
percentages van vergelijkingsgevallen die aan 
een van de vijf beschikkingen werden onder- 
worpen, waarna de gevonden aantallen 
werden aangemerkt als de aantallen van diver- 
sion-cliënten, ten aanzien van wie in het 
hypothetische geval een dergelijke beschikking 
zou zijn genomen. 
Op grond van de uit deze berekeningen resul-
terende uitkomsten kan met betrekking tot 
de eerste vraag worden gesteld dat slechts 
eenenvijftig procent van de cliënten werd 
onttrokken aan justitiële vervolging. Ironisch 
genoeg bleek dat de andere negenenveertig 
procent aan een uitgebreidere vervolging werd 
onderworpen dan anders zou zijn gebeurd: het 
diversion-project zelf. 
Deze vervolging houdt geen probleem in voor 



degenen die werkelijk graag aan het project 
deelnemen, maar het blijkt dat cliënten vaak 
tot deelname worden gedwongen. Deze dwang 
ten aanzien van personen die overigens niet 
verder of helemaal niet zouden zijn vervolgd 
wordt aangeduid als het verwijden van de 
mazen van het justitieeel systeem en heeft de 
bezorgdheid gewekt van verschillende schrijvers. 
De onderzoekers van het E.J.D.P. doen in dit 
verband de suggestie dat lopende projecten hun 
activiteiten zouden moeten concentreren 
ten aanzien van cliënten die werkelijk aan 
strafvervolging worden onttrokken, aangezien 
dezen in ieder geval toch aan dwangmaatregelen 
zouden worden onderworpen. 
Vraag twee: hoeveel geld werd bespaard door 
delinquenten aan vervolging te onttrekken? 
Louter op grond van de werkzaamheden van de 
hier bestudeerde projecten is er waarschijnlijk 
niet werkelijk bezuinigd op personeel en 
diensten van het justitieel systeem, maar 

34 	toch is in een niet onaanzienlijk aantal gevallen 
afgezien van verdere vervolging. Het is moeilijk 
om te bepalen hoeveel deze vervolging bij 
ontstentenis der projecten zou hebben gekost. 
Beschikbare gegevens geven aan dat de kosten, 
verbonden aan toewijzing aan en opneming in 
de probation gemiddeld rond de $ 100 zou 
bedragen, en dat verdere vervolging een bedrag 
van $ 500 zou vergen. Op grond van deze 
cijfers is het mogelijk om te stellen, dat op deze 
kosten, bij een aantal van 1193 aan probation-
toewijzing en 790 aan nog verdere vervolging 
onttrokken personen, een bedrag van $ 514 300 
zou zijn bespaard. Wanneer dit bedrag wordt 
vergeleken met de kosten van de projecten, 
waaraan deze cliënten deelnamen, welke 
$ 697 211 bedroegen, moet worden geconclu-
deerd dat er geen sprake is van netto besparin-
gen. Dit kan grotendeels worden toegeschreven 
aan het feit, dat negenenveertig procent van de 
gevallen niet aan het justitieel systeem werd 
onttrokken. Het verdient dan ook aanbeveling 
om de diversion te beperken tot gevallen waar-
in vervolging anders minstens $ 500 zou kosten. 
Ter beantwoording van vraag drie omtrent 
voorkómen recidive werd deze term gedefi-
nieerd als het opnieuw worden gearresteerd 
binnen zes maanden na verwijzing naar het 
project, waarna de betrokken cliënten op dit 



punt werden vergeleken met de eerder 
genoemde controlegroep. Hierbij bleken de 
cliënten enigszins minder te recidiveren dan 
personen uit de controlegroep. Dit verschil 
(vijf procent) is wel statistisch significant, 
maar praktisch gesproken werden de cliënten 
even vaak opnieuw gearresteerd als de anderen. 
Van de in totaal elf onderzochte projecten 
waren er echter drie, welke in dit opzicht 
duidelijk meer succes boekten dan de overige 
acht. Een schijnbare tegenstrijdigheid ligt 
hierbij in het feit, dat de drie projecten op 
zich genomen relatief weinig recidive als 
resultaat hadden, maar in vergelijking niet de 
andere projecten juist hoge aantallen recidi-
visten onder de cliënten telden. Wanneer 
gegevens omtrent recidive onder de contro-
legroepen van deze projecten in aanmerking 
worden genomen, kan de paradox worden 
verklaard door de aanname dat deze drie 
projecten moesten werken met delinquenten, 

35 	die een onevenredig grote kans maakten om 
tot recidive te komen. Deze verdeling kan 
toevallig tot stand zijn gekomen, maar het is 
ook mogelijk dat de hulp die de projecten 
bieden, het best aansluit bij de behoeften van 
delinquenten met een grotere recidive-kans. 
Ook met deze mogelijkheid zou rekening 
moeten worden gehouden bij het bepalen van 
criteria voor toewijzing aan de diversion-projec-
ten. Om na te gaan of de vermindering van 
recidive van duurzaam karakter zou zijn, 
werden met betrekking tot de drie meest 
succesvolle projecten aanvullende gegevens 
verzameld gedurende een follow-up periode 
van twaalf maanden. In de meeste gevallen 
bleven de aanvankelijke uitkomsten houdbaar, 
waarbij succes op langere termijn samenhing 
met de uitgangspunten der projectleiders, de 
inhoud der hulpverleningsactiviteiten, sociale 
kenmerken van cliënten en kenmerken van de 
omgeving waar het project werd uitgevoerd. 
Het meeste succes werd geboekt door een 
project, uitgevoerd door probation-officers, 
waarvan de opzet nauwe verwantschap 
vertoonde met de door Virginia Satir ontwik-
kelde hulpverleningsmethode Conjoint Family-
Therapy. Alle medewerkers hadden hierbij 
meer dan zeshonderd uur theoretische en 
praktische training achter de rug. Voorzover 



mogelijk nam het hele gezin in dit project deel 
aan vijf of zes hulpverleningssessies. 
Tot besluit bevelen de onderzoekers van het 
E.J.P.D. een model-programma aan met de 
volgende kenmerken: 
1. Hulpverlening geconcentreerd op cliënten, 
die anders na opneming in de probation nog 
verder vervolgd zouden worden. Hierbij zou 
het meest kostenbesparend ten opzichte van 
het justitieel systeem worden gewerkt en 
bovendien de meeste kans bestaan op succes 
bij het verminderen van recidive. 
2. Wanneer het project loopt, kan financiering 
plaatsvinden door de via afzien van vervolging 
bespaarde gelden. Verdere besparingen zouden 
ten goede dienen te komen aan de probation. 
3. Afhankelijk van kenmerken van de cliënten 
en hun gezinnen en van de stafleden, kan hulp-
verlening bestaan uit extensieve persoonlijke 
contacten of uit het hierboven genoemde 
gezinstherapieprogramma. 

36 	De resultaten van dergelijke combinaties moeten 
verder worden onderzocht; aangezien zij beant-
woorden aan de belangrijkste aan diversion- 
projecten te stellen eisen, zijn er goede 
resultaten van te verwachten. 



Enkele kritische 
gedachten over 
vergelijkende 
methodologieën 
in de criminologie* 

door D.L. Blazicek en G.M. Janeksela 

Criminologen zijn het er over eens dat verge-
lijkingen van verschillende samenlevingen met 
elkaar tot het onderzoeksgebied van de 
criminologie behoren. Ondanks de toenemende 
belangstelling voor deze vergelijkende crimino-
logie bestaat er nog weinig empirisch onderzoek 
en wat er tot nu toe over verschenen is, is 
beschrijvend van aard zonder dat voldoende 
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	aandacht wordt besteed aan een algemene 
theorievorming. 
De bedoeling van dit artikel is om een illustratie 
te geven van de begripsbepaling van de 
'vergelijkende methode' binnen de criminologie 
en verder om stil te staan bij enkele algemene 
problemen die een rol spelen bij cross-cultureel 
criminologisch onderzoek en om het belang 
van zulk onderzoek in verband met theorie-
vorming aan te geven. 

Begripsbepaling terzake van vergelijkende 
criminologie 
Het is een feit dat er niet één duidelijk onder-
scheiden vergelijkende methode bestaat binnen 
de criminologie en dat er veel verwarring en 
misverstanden zijn rondom de term 
'vergelijkend'. 
Er zijn misschien wel enkele verklaringen voor 
deze begripsverwarring te geven. De eigenlijke 
aard van criminologische disciplines en de 
historische ontwikkeling ervan hebben 
immers geleid tot een heterogeen en zeer 
gevarieerd geheel. Wanneer men bijvoorbeeld 

* Dit is een verkorte weergave van: Some comments 
on comparative methodologies in criminal justice. 
In: International journal of criminology and 
penology, 6e jrg., nr. 3, augustus 1978, blz. 233-245. 



criminologische geschriften bekijkt, dan ziet 
men een verscheidenheid aan gegevens die 
zowel betrekking hebben op criminologische 
wetenschapsbeoefening, recht en openbaar 
bestuur, als op sociale en gedragswetenschappe-
lijke bijdragen. Dit heeft tot gevolg dat het 
huidige kennisgebied van de criminologie niet 
duidelijk omlijnd en precies gedefinieerd is. 
Ondanks de toegenomen populariteit van 
cross-culturele vergelijkingen in de criminologie 
bestaat er een aanzienlijke scepsis aangaande de 
heuristische waarde ervan en dan met name 
bij internationale vergelijkingen van criminele 
statistieken. 
De beperktheid ervan is voornamelijk het 
gevolg van de verschillende strafrechtelijke 
wetsbepalingen en statistische rapportage 
alsook van andere culturele verboden en 
eigenaardigheden. 
Hoewel wij ons bewust zijn van de hierboven-
genoemde tekortkomingen, zijn we van mening 

38 	dat de interpretatie van gegevens, verkregen 
uit vergelijkend onderzoek, de bedoeling en 
betekenis ervan duidelijk kan maken. Het doel 
van de vergelijkende criminologie is om 
hypotheses over strafrechtsystemen te 
toetsen, hetgeen zowel tot een vergroting van 
de betrouwbaarheid van onze bevindingen zou 
moeten leiden, als tot een toename van de 
mogelijkheid tot generalisatie. 
Deze gedachte komt overeen met de opvatting 
van Durkheim over de geschiktheid van de 
vergelijkende methode in de sociologie, en 
eveneens met de meer recente commentaren 
over vergelijkend sociologisch onderzoek. 
Een tweede overweging om de vergelijkbaar-
heid van de criminele statistiek aan onderzoek 
te onderwerpen, is het unieke karakter en de 
betekenis ervan. Discussie hierover moet dan 
ook dit belang als uitgangspunt hebben en 
niet de twijfelachtige of onzekere kant van de 
zaak. Vaak wordt beweerd dat criminele statis-
tieken weinig waardevol zijn wanneer het ene 
land wordt vergeleken met het andere, maar 
het theoretische belang van zo'n vergelijking 
moet niet worden onderschat. Het belang van 
bepaalde cross-culturele onderzoekgegevens 
ligt vooral in de koppeling ervan aan grotere 
sociologische vraagstukken ten aanzien van de 



sociaal-structurele invloeden met betrekking 
tot allerlei typische vormen van illegaal gedrag. 

Het beeld van de comparatieve criminologie 
Bepaalde problemen van vergelijkend onderzoek 
in de criminologie zijn waarschijnlijk niet 
groter of kleiner of specifieker dan bij andere 
wetenschappelijke disciplines. Te denken valt 
hier aan taalproblemen, definiëring van onder-
zoekeenheden dataverzameling, coderingspro-
cedures en verwerkingsprocedures. 
Al vele malen, onder andere door Meyer, Naroll 
en Whiting, is hier aandacht aan besteed en wij 
volstaan ermee hiernaar te verwijzen. Er zijn 
andere dringende problemen in de vergelijkende 
criminologie waar we nu bij stil willen staan. 

Plaatsbepaling 
Met het begrip plaatsbepaling wordt verwezen 
naar het niveau van de eenheden die worden 
vergeleken zowel ten aanzien van inter- alsook 
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	van intraniveau vergelijkingen. We kunnen hier- 
bij onderscheiden: a) globale vergelijkingen 
of de vergelijking van gehele rechtssystemen, 
en b) vergelijkingen van strafrechtssystemen of 
subsystemen binnen verschillende maatschap-
pijen, c) vergelijkingen binnen één land, d) 
vergelijkingen binnen een bepaald cultureel 
gebied en dergelijke. Dit zijn allemaal voorbeel-
den van intraniveau vergelijkingen, dat wil zeg-
gen de vergelijking van vergelijkbare begrips-
eenheden op eenzelfde analyse-niveau. Inter- 
niveau analyses bestaan uit vergelijkingen tussen 
verschillende niveaus, bijvoorbeeld het verge- 
lijken van delinquentie van Amerikanen 
afkomstig uit het Verre Oosten met algemene 
delinquentiepatronen in de U.S.A. 
Het gekozen niveau van comparatieve analyses 
is bepalend voor de onderzoekscontext, de 
theorietoetsing en de theorievorming. 

Inhoudsvergelijking 
Taalverschillen vormen een grote barrière bij 
het vergelijken van empirische gegevens. Zelfs 
wanneer deze hindernissen zouden zijn 
overwonnen, dan blijft er nog het probleem 
van het juist begrijpen en interpreteren van 
de context waarin een bepaald verschijnsel 
voorkomt. 



Informatie en kennis over sociale, culturele 
en historische achtergronden en over de wijze 
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	waarop allerlei zaken georganiseerd zijn binnen 
een bepaalde cultuur, zijn noodzakelijk. 
Een andere moeilijkheid vormt de inhouds-
bepaling van het onderwerp dat wordt getoetst. 
Er bestaan grote verschillen tussen de traditio-
nele academische criminologie, die.zichzelf 
beschouwt als een aparte tak van wetenschap 
of als een subdiscipline van de sociologie 
of psychologie en waarin men zich voorname-
lijk bezig houdt met het ontstaan van crimineel 
gedrag en dergelijke, en de criminologie die 
voornamelijk is geinteresseerd in beslissings-
processen en netwerken van instituties op het 
gebied van de misdaadbeheersing. 
Het is gebleken dat op het gebied van verge-
lijkend onderzoek de meeste nadruk is komen 
te liggen op politie en reclassering. Wanneer 
het terrein van vergelijkend onderzoek ook 
met andere onderwerpen uit de strafrechts- 

40 	pleging wordt uitgebreid, dan zal dit onge- 
twijfeld nieuwe mogelijkheden met zich mee-
brengen om onze kennis zowel op het gebied 
van de criminologie als op dat der strafrechts-
pleging te vergroten. 

Theorievorming: het zoeken naar algemeen 
geldende regels 
Kennis, verkregen uit vergelijkend onderzoek 
zou de volgende functies moeten vervullen; 
1) een methode bieden voor categorisering 
(een typologie) 2) voorspellen van toekomstige 
gebeurtenissen 3) verklaren van gebeurtenissen 
uit het verleden 4) inzicht geven in causale 
verbanden 5) mogelijkheid bieden voor het 
beheersen van gebeurtenissen. Het vergelijkend 
criminologisch onderzoek vertoont hier vele 
leemtes en men zal een theorie moeten ont-/ 
wikkelen met de volgende eigenschappen; 
a) abstractheid, dat wil zeggen de theorie is 
onafhankelijk van tijd of plaats b) intersubjec-
tiviteit,.zowel explicietheid omvattend (een 
gedetailleerde en precieze beschrijving van 
begrippen) als hardheid (het gebruiken van 
logische systemen die algemeen aanvaard zijn 
in verband met het verkrijgen van overeenstem- 
ming over al gedane en over nog te nemen voor-
spellingen). Dit stelt andere wetenschappers in 
staat de samenhang tussen theorie en onder- 



zoeksresultaten te evalueren, ook wel empirische 
relevantie (3) genoemd. 
Bij cross-cultureel criminologisch onderzoek 
moet de nadruk komen te liggen op universele 
verschijnselen, welke een bijdrage kunnen 
leveren aan de ontwikkeling van theorieën die 
dan een basis voor een empirisch gegronde 
theorie vormen. 
Voorts moet de aandacht gericht worden op 
begripsclassificatie, het elimineren van 
variabelen, het vertalen van bestaande 
theorieën in een gemeenschappelijke taal, het 
inventariseren van bestaande literatuur, het 
onderkennen van overeenkomsten die niet 
aan tijd en plaats gebonden zijn. 
Met behulp van de volgende criteria zou dan de 
superioriteit van de nieuwe theoretische oriën-
taties en van de bestaande theorieën bepaald 
kunnen worden: i) grotere logische consi-
stentie en het ontbreken van tautologieën, 2) 
grondiger verificatie van gededuceerde 

41 	hypotheses door empirische toetsing, 3) groter 
bereik ten aanzien van de werkelijkheid, tijd en 
plaats, als ook een hoger abstractieniveau, 4) 
grotere universaliteit, flexibiliteit en abstractie 
van de taal. 
Gezien het bovenstaande is het van belang dat 
onderzoekers en theoretici zoeken naar gemeen-
schappelijkheid in hun bevindingen bij verge-
lijkend of cross-cultureel onderzoek. 
Op basis hiervan kunnen universele theorieën 
over crimineel gedrag en over strafrechtbeslis-
singssystemen worden geconstrueerd. Enkele 
van dergelijke gemeenschappelijke onderzoeks-
resultaten volgen hieronder: 
1) Misdaadcijfers zijn in alle landen ten aanzien 
van mannen hoger dan ten aanzien van vrouwen, 
2) er is sprake van een gelijke structuur in de 
deviantieperceptie en in de classificatie van 
deviante handelingen in verschillende culturen, 
3) in een cross-culturele analyse van veertien 
landen vonden Cavan en Cavan een aantal over-
eenkomsten in de diverse culturen zoals: in alle 
landen was sprake van een sociale verandering 
welke gepaard ging met toename van delinquent 
gedrag welke leek samen te hangen met de 
abruptheid van de veranderingen en de mate 
waarin deze veranderingen gewoonten 
verstoorden, etc. 



Theorie, onderzoek en de vergelijkende 
criminologie 
De eventuele bijdrage van vergelijkend 
criminologisch onderzoek aan theorievorming 
en omgekeerd is moeilijk aan te geven. De 
huidige stand van de theorievorming met een 
internationaal bereik verkeert nog in een zeer 
pril stadium. Hoewel er in de U.S.A. sprake is 
van een zeer vergevorderd criminologisch onder-
zoek, is de bijdrage en de toepasbaarheid er-
van voor een vergelijkende theorie en theorie-
vorming toch minder dan men zou verwachten. 
Zoals eerder is gesteld is een van de belang-
rijkste mankementen de hypothesevorming 
en de ontwikkeling van concepten en 
generaliseerbare inzichten. De algemene kloof 
tussen theorie en onderzoek blijft steken op 
het punt van de analyse op het niveau van deel-
verschijnselen en bij de vraag naar het ontwik-
kelen van algemeen geldende regels. 
Hoe kan deze formidabele opdracht worden 

42 	verwezenlijkt? Durkheim heeft indertijd 
een volgende opbouw voorgesteld. 
1) Analyse van variaties binnen een cultuur 
op een bepaald tijdstip, 2) vergelijking van 
maatschappijen die in het algemeen gelijk zijn 
maar ten aanzien van enkele aspecten verschil- 
len, 3) het vergelijken van verschillende 
maatschappijen met enkele punten van overeen-
komst of het vergelijken van verscheidene 
periodes tijdens de ontwikkeling van radicale 
veranderingen in één maatschappij. De vraag 
blijft echter bestaan of men moet beginnen 
met onderzoek dat leidt tot theorievorming of 
dat men moet uitgaan van theorieën die voorts 
getoetst worden door empirisch onderzoek. 
Reijnolds geeft twee vereisten aan voor een 
'eerst-onderzoek-dan-theorie' benadering: 
(a) de aanwezigheid van een relatief klein aan-
tal variabelen en (b) de noodzaak slechts een 
paar significante patronen te vinden in de 
gegevens. Met andere woorden: als er sprake is 
van slechts enkele causale relaties in een gegeven 
situatie, is het gemakkelijk om die relaties 
te bepalen. 
Het is duidelijk dat de twee hierboven genoemde 
condities bij de huidige staat van de vergelij-
kende criminologie niet gewaarborgd kunnen 
worden: er is veeleer sprake van een gemis aan 
consensus en onvermogen om te bepalen welke 



variabelen in een bepaald geval belangrijk zijn. 
Bij de tweede strategie, 'eerst-theorie-dan-onder-
zoek', staat de ontwikkeling van een expliciete 
theorie op de voorgrond, waarmee een voort-
durende interactie tussen theorieconstructie en 
empirisch onderzoek mogelijk wordt. 
Wanneer de vergelijkende criminologie vooruit-
gang wil boeken dan is het nodig dat elementen 
van beide benaderingen verenigd worden. De 
huidige theorieën en toepassingen van onder-
zoek verkeren weliswaar nog in een beginstadium, 
maar zij kunnen zeker wel dienen als bruikbare 
gids voor verder onderzoek en inzichtvorming. 
Het is dan ook te hopen dat meer systematische 
manieren van aanpak zullen worden bereikt 
door middel van telkens verbeterde benaderin-
gen, zodat we van vage generalisaties naar een 
meer preciese en duidelijk omlijnde theorie 
komen. 

Samenvatting 
43 	In dit artikel is geprobeerd om zicht te krij- 

gen op bepaalde cruciale onderwerpen in ver-
band met de ontwikkeling van de vergelijkende 
criminologie. We hebben niet de technisch-
methodologische kant belicht, maar de nadruk 
gelegd op de noodzaak om strategieën te 
ontwikkelen die zowel theorieën als onder-
zoeksmethodes omvatten, ten gunste van het 
vergroten van kennis en inzicht. 
Dit is niet alleen van belang voor de cross-
culturele criminologische onderzoekingen en 
de daarop betrekking hebbende noodzakelijke 
theorievorming, maar tevens voor het bewerk- 
stelligen van een meer vruchtbare samenwerking 
tussen de verschillende wetenschappelijke 
disciplines. 
Het is tevens onze hoop dat de hier gedane 
uitspraken en opmerkingen zowel de beperkt-
heden als de mogelijkheden van vergelijkend 
onderzoek in de criminologie hebben helpen 
accentueren. 
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1 
Bailey, M.A., en T.W. Harding. The work of the World 
Health Organization in the field of crime and 
delinquency. 
International review of criminal policy, nr. 34, 1978, 
blz. 54-61. 

Het werk van de Wereld Gezondheidsorganisatie op 
het gebied van misdaad en criminaliteit begon in 
1948. De Economische en Sociale Raad van de 
Verenigde Naties deed toen de aanbeveling aan de 
Secretaris-Generaal, om een commissie van experts 
bijeen te roepen ten einde wegen en middelen te 
onderzoeken voor een geschikt programma van inter-
nationale actie ter voorkoming van misdaad en voor 
de behandeling van wetsovertreders. In antwoord op 
de aanbevelingen van deze commissie onderzoekt de 
Wereld Gezondheidsorganisatie de medische aspecten 
van criminaliteit. In dit artikel worden een reeks van 
onder auspiciën van de Wereld Gezondheidsorganisatie 
gehouden voordrachten en gemaakte rapporten van 
verschillende daartoe aangezochte specialisten 
besproken. Aan de orde komen onder meer: psychia-
trie en jeugdcriminaliteit; alcohol en misdaad; crimini-
naliteit in Afrika; afwijkend sociaal gedrag en crimini-
naliteit; verpleging van geesteszieken. 
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2 
Coolsma, J.C., E.O.M. Gerardts, en N.J. van Rutten. 
Onderzoek, planning en beleid; een verkenning bij 
enkele departementen. 
Beleid en maatschappij, 5e jrg., nr. 12, december 1978, 
blz. 335-345. 

In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de 
problemen die rijzen ten aanzien van de toepassing 
van wetenschappelijk onderzoek bij het overheids-
beleid. De inhoud van het artikel is grotendeels geba-
seerd op de situatie bij vier ministeries en een dienst, 
te weten de Ministeries van Binnenlandse Zaken; 
Sociale Zaken; Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk; Onderwijs en Wetenschappen, en de Rijksplano-
logische Dienst. 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de veelheid van 
opvattingen en van de rol van onderzoek en planning 
hebben de auteurs een interpretatiekader ontworpen 
met vier varianten te weten: a. onderzoek bepaalt 
beleid; b. onderzoek mede beleidsbepalend; c. dienst-
baar onderzoek en d. geen onderzoek. Binnen deze 
vier varianten verschillen de opvattingen over: 1. de 
mogelijkheid en wenselijkheid van door het departe-
ment geëntameerd onderzoek; 2. de plaats van onder-
zoek en planning in de organisatie; 3. de relatie met 
externe onderzoekinstellingen, en 4. de aard van de 
planning. In samenhang met .de relatie tussen onder-
zoek en beleid verschillen de organisatievonnen van 
het onderzoek. In een evaluatie van de verschillende 
vormen komen de auteurs tot de conclusie dat een 
combinatie van beleidsmedebepalend en dienstbaar 
onderzoek de voorkeur verdient. 

3 
Godding, J.P. L'image de la justice en quartier 
populaire. 
Revue de droit pénal et de criminologie, 58e jrg., 
nr. 3, maart 1978, blz. 293-301. (B). 

De auteur doet verslag van een onderzoek in een 
volksbuurt in de agglomeratie Brussel dat tot doel 
had vast te stellen of het beeld dat de gewone man 
heeft van de justitie een hindernis vormt voor de 
toegang tot rechtshulp. Alle hoofdbewoners, 66 in 
getal, van de huizen die op korte termijn zullen 
worden afgebroken om plaats te maken voor een 
nieuwe verkeersader, werden gedurende 30 minuten 
ondervraagd. De vragenlijst werd samengesteld in 
overleg met advocaten, het wijkcomité en de 
wetswinkel van de buurt. Het onderzoek werd toe-
gespitst op de volgende kwesties: het image van de 
justitie, de toegankelijkheid van de advocaat, en 
andere wegen tot rechtshulp. Omdat de groep onder-
vraagden betrekkelijk klein was, is het een zuiver 
kwalitatief onderzoek geworden. Bij elk item worden 
enige uitspraken van de ondervraagden aangehaald. 
De totaalindruk die de schrijver aan dit onderzoek 
heeft overgehouden is dat men de justitie als repres- 
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sief ervaart. 'Men is totaal gedesinteresseerd. 
Justitie is voor de rijken en voor de misdadigers. En 
als men geen van beide is tracht men haar te mijden 
als een schaamte oproepende ziekte'. 

4 
Harremoes, E. The Council of Europe: activities in the 
field of crime problems. 
International review of criminal policy, nr. 34, 1978, 
blz. 87-92. 

In de bijna twintig jaar van haar bestaan, heeft de 
Europese Commissie voor Misdaadproblemen een 
groot aantal verschillende studies gedaan over onder-
werpen die verband houden met misdaadpreventie. 
Zij heeft negen Europese conventies voorbereid, 28 
resoluties gericht aan regeringen van lidstaten met 
aanbevelingen, die omgezet moesten worden in natio-
naal recht en toegepast in het nationale bestuur en 
meer dan dertig rapporten het licht doen zien van 
commissies van experts en werkgroepen. De Commis-
sie steunt ook de uitwisseling van onderzoekers en ge-
vangenispersoneel en publiceert een internationaal 
tijdschrift over criminologische onderzoekprojecten. 
Het doel is om het mogelijk te maken, dat deg,enen, 
die op nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor het 
voorbereiden van wetswijzigingen inzichten uitwisse-
len met collega's en te leren van hun ervaring. Zulke 
bijeenkomsten zijn gehouden over bijvoorbeeld abor-
tus en schadevergoeding voor slachtoffers van misdrij-
ven. Dit artikel geeft een kort overzicht van de meer 
belangrijke behaalde resultaten op het gebied van het 
strafrecht, de penologie en de criminologie sinds 
1957. 

5 
Hofstra, H.J. Herziening van het belastingrecht. 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, nr. 5/6, 1978, blz. 
588-611. 

Nadat de schrijver eerst een aantal opmerkingen over 
de ontwikkeling van het belastingrecht in het verleden 
heeft gemaakt, schetst hij daarna een weinig rooskleu-
rig beeld van de werking van het geldende belasting-
recht. Insiders bestempelen de huidige belastinghef-
fing, met uitzondering van sommige accijnzen, als een 
'puinhoop' of een `gatenkaas', en dat het belasting-
recht, in het bijzonder de inkomstenbelasting, ver-
ziekt is door pressiegroepen wordt nauwelijks ont-
kend. De structuur van het stelsel is verouderd en moet 
aan de huidige verhoudingen worden aangepast. De be-
strijding van de fraude vraagt om versterking van de 
controlemogelijkheden en om strengere sancties bij 
ontdekking. Tegen de belastingvermijding door uit-
sluitend of. hoofdzakelijk op belastingbesparing ge-
richte constructies dient een steviger dam te worden 
opgeworpen dan waarover thans wordt beschikt. De 
schrijver heeft met dit artikel niet bedoeld een uitge-
werkt plan te verschaffen, maar wat hij dringend no- 
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dig vindt is dat de discussie daarover op korte termijn 
zodanig wordt geïntensiveerd dat een volkomen ineen-
storting van het huidige wankele bouwsel wordt voor-
komen. 

6 
López - Rey Y Arrojo, M. The quinquennial United 
Nations congresses on the prevention of crime and 
the treatment of Wenders. 
International review of criminal policy, nr. 34, 1978, 
blz. 3-10. 

De vijfjaarlijkse congressen van de Verenigde Naties 
over misdaadpreventie en behandeling van wetsover-
treders zijn periodieke wereldomvattende conferen-
ties, om de uitwisseling te bevorderen van kennis en 
ervaring tussen de lidstaten en om internationale en 
regionale samenwerking te bevorderen. Tot nu toe zijn 
er vijf van deze congressen georganiseerd. Na het be-
spreken van deze als zeer succesvol beschouwde con-
gressen formuleert de schrijver een aantal opmerkin-
gen: De verbetering van de materiële levensomstandig-
heden, waarop veel regeringen vertrouwden als mid-
del tegen de misdaad, heeft niet geholpen; het straf-
recht is tot nu toe niet in staat geweest de zo lang ver-
wachte sociale rechtvaardigheid te verschaffen; de 
wetsovertreder is sceptischer geworden over het straf-
rechtsysteem; het criminologisch onderzoek heeft 
nog steeds niet begrepen, dat misdaad meer is dan een 
aantal op zich zelf staande problemen, maar dat het 
een socio-politiek phenomeen is; de meeste regeringen 
slagen er nauwelijks in aanbevelingen of conclusies van 
de congressen, zelfs van hun eigen afgevaardigden, in 
te voeren. 

7 
Morand, B. Criminalité politique. 
Etudes internationales de psycho-sociologie criminel-
le, nr. 31/33, 1977/1978, blz. 59-68. 

In de afgelopen vijftig jaar is de politieke repressie uit-
gegroeid tot een mondiaal verschijnsel. Politieke de-
linquenten worden in vele landen aan een bijzondere 
rechtsgang onderworpen die doorgaans weinig waar-
borgen biedt. De auteur geeft een wereldwijd over-
zicht van de landen waar politieke gevangenen gemar-
teld worden en/of andere schendingen van de rechten 
van de mens plaatsvinden. Zij constateert dat het aan-
tal schendingen nog enorm is, alle internationale ver-
klaringen en verdragen die zijn opgesteld om de rech-
ten van de mens te garanderen ten spijt. Men zal ech-
ter moeten blijven protesteren tegen een repressieve 
overheid want het stilzwijgen van haar daden is haar 
grootste kracht. De protesten van de kant van Amnes-
ty International hebben bijvoorbeeld daadwerkelijk 
geleid tot successen. Gewelddadig verzet tegen onder-
drukking zal daarentegen slechts uitlopen op een nog 
sterkere repressie. 
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8 
Pettiti, L. La protection internationale des libertés. 
Etudes internationales de psycho-sociologie criminel-
le, nr. 31-33, 1977/1978, blz. 19-28. 

Ondanks de talloze moderne constituties, zoals deze 
door vele landen opgesteld zijn, zijn deze bepalingen 
van weinig waarde gebleken tegenover een overheid 
die inbreuk wil maken op de fundamentele rechten en 
vrijheden van de mens. Door de auteur worden enkele 
mechanismen besproken die in dergelijke gevallen ge- 
hanteerd plegen te worden, bijvoorbeeld het afkondigen 
van nood- en uitzonderingstoestanden, het instellen 
van een 'nationale raad', het afschaffen van het alge-
meen kiesrecht, het ontbinden van het parlement en 
het instellen van censuur. De bescherming die geboden 
wordt door de Verenigde Naties, met name door de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
wordt besproken evenals de bescherming en waarbor-
gen op supranationaal niveau (Europees Verdrag). Ten-
slotte besteedt de auteur aandacht aan de Europese 
Conventie inzake de Bestrijding van Terrorisme, welke 
het gevolg heeft dat uitlevering van politieke delin-
quenten een stuk eenvoudiger wordt. De auteur bena-
drukt dat juist in een tijd van vrede supranationale or-
ganisaties moeten worden opgebouwd. 

9 
United Nations Secretatiat. The division of human 
rights: activities in the field of crime prevention and 
criminal justice. 
International review of criminal policy, nr. 34, 1978, 
blz. 26-37. 

De Verenigde Naties zijn zich van het begin af aan 
bewust geweest van de onafscheidelijke verbonden-
heid van, aan de ene kant, hun principes en program-
ma's op het gebied van de mensenrechten en, aan de 
andere kant, op het gebied van de misdaadpreventie 
en de behandeling van wetsovertreders. Het valt te 
verwachten dat deze relatie van groter belang zal wor-
den in de toekomst. Een van de redenen hiervoor is 
de hernieuwde zorg, dat het individu beschermd dient 
te worden tegen misbruik van macht. Systematische 
slechte behandeling van gevangenen door regimes ge-
baseerd op rassendiscriminatie, apartheid of het ont-
houden vn zelfbeschikking zou voort kunnen gaan. 
of zelfs toenemen in de laatste fase van de strijd daar-
tegen. De mensenrechten, die het meest relevant 
zijn voor de misdaadpreventie en de behandeling van 
gevangenen worden hier besproken evenals de con-
trole door de VN op de toepassing daarvan. Ook 
wordt aandacht besteed aan de promotie van de 
mensenrechten door de VN. 
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Strafrecht en strafrechtspleging 

10 
Escala Zerpa, R. Le silence du suspect. 
Etudes internationales de psycho-sociologie criminel-
le, nr. 31/33, 1977/1978, blz. 40-48. 

Het recht van de verdachte om gedurende het straf-
proces te zwijgen is in vele landen erkend. De auteur 
bespreekt dit recht en gaat daarbij in op de attitudes 
van zowel de verdachte als zijn raadsman. Als midde-
len om toch achter de waarheid te komen worden be-
sproken: de narcoanalyse (het toedienen van verdo-
vende middelen om het onderbewustzijn boven te 
laten komen) en de polygraaf. De auteur geeft hun 
ontwikkeling weer en de kritiek die zij van verschillen-
de zijde hebben moeten verduren. Na een bespreking 
van de vonnissen die in Venezuela met betrekking tot 
deze middelen gewezen zijn, doet hij een aantal voor-
stellen om de wet te wijzigen. Het vastleggen in de 
wet van het recht om te zwijgen wordt door de auteur 
echter niet voldoende geacht. Men zou het effectief 
kunnen maken door ook de resultaten van criminali-
stiek onderzoek (vingerafdrukken e.d.) te aanvaarden 
als volledig bewijs. 

11 
Faugeron, C., Du simple au complexe: les réprésenta-
tions sociales de la justice pénale. 
Déviance et Société, 2e jrg., nr. 4, december 1978, 
blz. 411-432. 

Dit artikel vormt een internationaal overzicht van de 
belangrijkste en meest recente literatuur m.b.t. de 
interactie van strafwet, justitie en publieke opinie. 
Het onderzoeken van de publieke opinie m.b.t. de 
strafrechtstoepassing geschiedt doorgaans vanuit een 
van twee verschillende oogmerken: enerzijds die van 
de 'technocraten van het recht', die lacunes in de wets-
kennis van het publiek willen aanvullen teneinde dit 
recht beter te doen functioneren, anderzijds vanuit 
het verlangen om rechtstoepassing te doen bijdragen 
aan een morele ontwikkeling. Als vertegenwoordiger 
van de eerste richting wordt E. Ribordy genoemd. 
Het ontbreekt deze onderzoekers aan voldoende in-
zicht in het feit, dat de uitvoering van rechtsregels in 
zo grote mate een terrein is geworden voor specialis-
ten dat het bijna onmogelijk is om er buiten de rechts-
praktijk om een redelijk inzicht in te verwerven. Voor 
het doorsneepubliek zouden wetswinkels een betere 
leerschool vormen dan de universiteiten. Een belang-
rijke factor in de publieke opinie vormt de `straftoe-
meting': de gewenste hevigheid van sociale reactie op 
deviant gedrag. Globaal valt deze in de dimensie van 
een continuüm tussen strenge bestraffing, door onver-
schilligheid naar grote beloning. Een dergelijke weer-
gave van 'publieke straftoemeting' heeft alleen zin in 
verband met de maatschappelijke functie die wordt 
toegekend aan het toepassen van strafmaatregelen. 
Uitvoering ervan zonder meer is onmogelijk aangezien 
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het kwalificeren van een bepaalde gedraging als 'erg' 
niet direct een navenant sterke wens tot maatschappe-
lijk ingrijpen behoeft te impliceren. Onderzoekingen 
in Frankrijk en de V.S. leidden tot verschillende uit-
komsten m.b.t. de consensus omtrent maatregelen 
jegens deviant gedrag. Geringe consensus (conflict) 
zou klassentegenstellingen weerspiegelen. Grote con-
sensus (harmonie) zou bestaan t.a.v. mala in se (hier: 
incest) en mala antiqua (hier: gekwalificeerde dief-
stal). Onderzoek naar de algemene houding t.a.v. de 
delinquentie, de delinquent en het justitieel systeem 
is tot nu toe vaak op onvolkomen en te weinig ge-
structureerde wijze opgezet. Gelet op het weinig door-
zichtig karakter der strafrechtspleging verdient een 
trapsgewijze benadering aanbeveling: eerst algemeen 
exploratief onderzoek, waarin de mening van onder-
vraagde personen de basis vormt voor hypothesen 
m.b.t. het betreffende onderwerp en daarna op speci-
fieke onderdelen gericht onderzoek ter toetsing van 
duidelijk uitgesproken hypothesen. Een combinatie 
van beide typen van onderzoek is in Frankrijk uitge-
voerd naar de houding ten opzichte van het justitieel 
apparaat bij vrouwelijke ondervraagden in verband 
met hun sociaal-economische status. 
Onderzoek naar het beeld dat onder het publiek leeft 
van justitiële instanties is veelal opgezet vanuit een 
functionalistische optiek, bijvoorbeeld met het oog-
merk om de relaties tussen publiek en politie te ver-
beteren. Nieuw is onderzoek naar het waargenomen 
verband tussen het functioneren der justitiële instan-
ties en de door het publiek wenselijk geachte maat-
regelen. De auteur besluit met enige kritiek op het 
voeren van onderzoek naar de publieke opinie, welke 
verband houdt met het hanteren en het vooronderstel-
len van een dergelijke grootheid: Minderheidsstro-
mingen zouden buiten beschouwing blijven, terwijl 
het spreken van consensus het bestaan van tegenstel-
lingen versluiert. Veel hangt af van het oogmerk en 
de visie van de onderzoeker, want 'de validiteit van 
een instrument wordt bepaald door de wijze waarop 
men zich er van bedient'. 
Met literatuuropgave. 

12 
Jijer, H., Subjektive Verbrechensmerkmale als Ge-
genstand psychologischer Wahrheitsfindung. 
Monatsschrift ftir Kriminologie und Strafrechtsreform, 
61e jrg., nr. 5, oktober 1978, blz. 297-313. 

Uitgaande van een kritische benadering van de ver-
houding criminologie-strafrecht, behandelt dit artikel 
de invloed van psychologische factoren bij het vast-
stellen van een individuele criminele daad. Bij de inter-
pretatie van deze factoren, zoals opzet, schuld, mo-
tief, bewustheid van onrechtmatig handelen, volgen 
de rechters nogal eens de stereotypen van de 'huis, 
tuin en keuken-psychologie'. De schrijver zet vraag-
tekens bij deze praktijk en benadrukt dat zulke fac-
toren — psychologische realiteiten als zij zijn — op een 
veel betere manier bewezen moeten worden in de 
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strafrechtelijke procedure. Hij neemt stelling tegen 
sommige recente publicaties, die (deels zich beroe-
pend op sociaal-wetenschappelijke inzichten) psycho-
logische interpretatie van deze factoren hebben afge-
wezen. Tenslotte verklaart hij zich voor het `crimino-
logiseren' van de strafrechtspleging. 
Met literatuuropgave. 

13 
Singer, R. In favor of 'presumptive sentences' set by 
a sentencing commission. 
Crime and delinqueney, 24e jrg., nr. 4, oktober 1978, 
blz. 401-427. 

De laatste jaren heerst er een kritische stemming t.a.v. 
de wijze waarop en de doelen waarvoor strafrechtelijk 
vervolgden gestraft worden. De roep om hervorming 
op het gebied van de straftoemeting wordt steeds lui-
der. Onderzoeken hebben aangetoond dat er grote ver-
schillen in strafoplegging voorkomen. Als correctie-
mogelijkheid voor veel van deze ongelijkheden vindt 
in de Ver. Staten het idee van de `presumptive senten-
cing' gebaseerd op het principe van `just deserts' 
('verdiende straf') veel bijval. De schrijver toont zich 
in zijn bespreking eveneens een voorstander ervan. 
Een `sentencing commission', een apart lichaam van 
niet de wetgever, stelt richtlijnen voor de op te leggen 
straffen vast en herziet deze op basis van een voort-
durende verzameling van gegevens. De strafopleggende 
rechter behoudt een zekere discretionaire bevoegd-
heid, zodat er enige variatie in straffen zal blijven. De 
`sentencing commission' moet informatie betreffende 
de rechtspraak van rechters in aanmerking nemen, 
maar is daar niet aan gebonden. Tenslotte benadrukt 
de auteur de filosofische vooronderstellingen van het 
voorgestelde systeem. Hierbij komt aan de orde dat 
de rehabilitatie doel moet blijven van het strafsysteem. 
De aan de delinquenten opgelegde sancties moeten 
echter afhangen van hun misdaden. 
Met literatuuropgave. 

14 
Veen, Th.W. van. De geldboete op de helling. Het 
einde van ons accusatoir strafproces in zicht? 
Nederlands juristenblad, 53e jrg., nr. 42, 2 december 
1978, blz. 915-921. 

Het sluitstuk van de herziening van ons stelsel van ver-
mogenssancties is op 2 mei 1978 aan de Tweede Kamer 
aangeboden. In deze wijzigingen wordt de rechterlijke 
vrijheid niet aangetast. Dit acht de auteur juist, om- 
dat elke wettelijke binding, behalve die aan de in de 
wet gestelde maxima, onherroepelijk leidt tot liet ont-
staan van een systeem van uitzonderingen. Het wets-
ontwerp stelt een vrij groot aantal wijzigingen voor in 
de wetboeken van Strafrecht en Strafprocesrecht. De 
voorgestelde veranderingen in de Wet Economische 
Delicten en in enkele andere wetten zijn van tech-
nische aard en slechts uitvloeisel van de-wijzigingen in 
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de wetboeken. De auteur behandelt achtereenvolgens 
de zijns inziens belangrijkste veranderingen: 1. Invoe- 
ring van een stelsel van boetecategorieën; 2. Verrui-
ming van de transactie tot misdrijven; 3. Invoering 
van de waarborgsom als bijzondere voorwaarde bij de 
voorwaardelijke veroordeling; 4. Invoering van de 
sanctie: ontneming van wederrechtelijk verkregen voor-
deel; 5. Verbetering in de regeling van de verbeurdver-
klaring en de onttrekking aan het verkeer; 6. Uitbrei-
ding van het rechterlijk pardon; 7. Uitbreiding van de 
voorschriften omtrent de motivering van het vonnis. 

15 
Veen, Th.W. van. Strafrecht: minder elastisch dan men 
denkt. 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, nr. 5/6,1978, blz. 
532-549. 

Volgens de schrijver lijken de moeilijkste problemen, 
die het strafrecht onder de druk van de toename van 
het aantal strafbepalingen heeft, niet in de eerste 
plaats in het systeem van het recht maar in het func-
tioneren van het recht te liggen. Het systeem heeft 
nieuwe vormen ontwikkeld waarmee valt te werken: 
liet functionele daderschap, het vertrouwd geraken 
met het culpose delict, het hanteren van de strafbaar-
heid van de rechtspersoon. Het procesrecht heeft ge-
reageerd met het tot ontwikkeling brengen van de af-
doening buiten de rechter om, met het sterk vereen-
voudigen van procedures in eenvoudige zaken, en met 
reorganisaties in het ambtelijk apparaat dat met op-
sporing en vervolging is belast. De kern van de proble-
matiek ligt bij de erkenning dat het strafrechtelijk 
apparaat slechts beperkte mogelijkheden heeft en dat 
opsporen en vervolgen derhalve selectie van gevallen 
veronderstelt. Het justitieel apparaat is niet een appa-
raat dat uitvoert wat het te doen krijgt, het is een 
apparaat dat zelf grote invloed heeft op wat liet ver-
gaart en aflevert. De beperkte handhavingsmogelijkhe-
den die het strafrecht heeft, de noodzaak om steeds 
meer te selecteren als de druk toeneemt en daardoor 
steeds (willekeuriger!) te sturen dwingt de schrijver 
tot de conclusie dat de uitbreiding van het aantal 
strafbepalingen niet ongestraft door kan gaan. De straf 
daarop is de ongeloofwaardigheid van de wet en van 
de wetgever. 

Criminologie 

16 
Albrecht, H. J. en R. Fenn. Hiirtere Strafen und - 
weniger Psychologie? 
Kriminalistik, 32e jrg., nr. 8, augustus 1978, blz. 
359-363. 

Dit artikel is een reactie op het gelijknamige artikel 
van Witkovvski in nr. 5/1978 van hetzelfde tijdschrift, 
waarin deze pleit voor zwaardere straffen en minder 
psychologie. Uitgaande van de belangrijkste door 
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Witkowski aangevoerde argumenten, worden de vol-
gende onderwerpen aan een nader onderzoek onder-
worpen: 1. De ontwikkeling van de criminaliteit in de 
Duitse Bondsrepubliek; 2. Het succes of liet falen van 
de amerikaanse behandelingsexperimenten; 3. De al-
gemene tendens tot zwaarder straffen; 4. Het verband 
tussen zwaardere straffen en de mate van criminaliteit 
(speciaal, en generaal-preventieve effecten van sanc-
ties). De auteurs concluderen dat er, uitgaande van 
de criminologische inzichten, geen grond is voor de 
roep om zwaardere straffen en minder psychologie. 
Met literatuuropgave. 

17 
Albrecht, P.A., C. Pfeiffer en K. Zapka. Reaktionen 
sozialer Kon trollinstanzen auf Kriminaliteit junger 
Ausldnder in der Bundesrepublik. 
Monatsschrift fik Kriininologie und Strafrechtsreform, 
61 jrg., nr. 5, oktober 1978, blz. 268-296. 

De criminaliteit van jonge duitsers en jonge buiten-
landers wordt vergeleken op basis van statistische ge-
gevens van enige grote steden in de Bondsrepubliek. 
Hieruit komen opmerkelijke verschillen naar voren; 
vooral de buitenlanders tussen de 14 en de 18 jaar 
vertonen een hoge graad van criminaliteit. Vervolgens 
werden de reacties van sociale controle uitoefenende in-
stanties op de criminaliteit van jonge buitenlanders 
nagegaan, en wel door middel van interviews in elf 
grote steden met leden van de desbetreffende instan-
ties. De belangrijkste conclusies met betrekking tot 
het vreemdelingenrecht, kinderrecht, de tenuitvoer-
legging van straffen en reclassering worden weergege-
ven. Al deze conclusies duiden op de noodzaak om 
het bestaande vreemdelingenrecht te veranderen en 
betere pogingen in het werk te stellen tot integratie 
van de jeugdige buitenlanders, die vaak al meer als 
duitsers zijn te beschouwen, vooral wanneer zij in 
Duitsland geboren en getogen zijn. 
Met literatuuropgave. 

18 
G. Bruinsma en R. van Hezewijk. Criminologen, func-
tionarissen en beslissingen: verslag van een congres. 
Delikt en delinkwent, 8e jrg., nr. 10, december 1978, 
blz. 674-685. 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op het congres 
'Beslissingsmomenten in het strafrechtelijke systeem'. 
In het eerste deel van hun nabeschouwing bespreken 
zij de wetenschappelijke aspecten van het congres, 
in het tweede deel komen de ethische, politieke en 
beleidsmatige aspecten aan bod. Bij de bespreking van 
de wetenschappelijke kwaliteiten van het congres vol-
gen de auteurs de congresbundel. Zij achten de bijdrage 
van Jongman over het klasse-effect in de rechtspraak 
hoogst interessant, maar wel enigszins voorbarig in 
z'n conclusies. Naar hun oordeel waardeert Jongman 
elkaar tegensprekende resultaten ten onrechte als 
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operationalisatieproblemen. De bijdrage van Bianchi, 
gericht op de theorievorming in de criminologie ach-
ten zij weinig indrukwekkend. Vooral omdat hier aan 
de gehanteerde dialectische methode haast magische 
krachten worden toegedicht. De artikelen in de con-
gresbundel, van Aalders en Brand, Van de Vijver, Jun-
ger-Tas e.a. worden door de auteurs van commentaar 
voorzien. In de paragraaf 'ethisch-politieke proble-
men' bespreken zij o.a. de reactie van Slagter, lid van 
de zittende magistratuur, op het verwijt van selectivi-
teit in de rechtspraak. Naar hun oordeel heeft het con-
gres de discrepantie laten zien tussen het bijzondere 
en het algemene. Wanneer de functionarissen hun 
ideeën wat meer zouden expliciteren en een beleid 
zouden proberen te formuleren, dan zouden die kun-
nen worden beschouwd als alternatieve theorieën, die 
met die van de criminologie kunnen wedijveren. 

19 
Clifford, W. The committee on crime prevention and 
control. 
International review of criminal policy, nr. 34, 1978, 
blz. 11-18. 

De commissie voor de misdaadpreventie werd opge-
richt als onderdeel van het antwoord van de Verenig-
de Naties op een aantal aanbevelingen van het vierde 
congres over de misdaadpreventie en de behandeling 
van wetsovertreders aan de Algemene Vergadering in 
1971. Bijna gelijktijdig was de Economische en Socia-
le Raad bezig de onkosten te besnoeien, door het aan-
tal commissies te beperken en hun samenkomst-fre-
quentie terug te brengen. In 1973 werd besloten, dat 
de commissie om de twee jaar mocht samenkomen; 
geen gelden waren aanwezig voor bijv. tussentijdse 
bijeenkomsten van subcommissies. Deze omstandig-
heden verklaren waarom er niet meer gedaan is en ma-
ken de bereikte resultaten des te opmerkelijker. De 
vier tot nu toe gehouden bijeenkomsten worden door 
de schrijver kort besproken. Als de internationale ge-
meenschap serieus iets wil doen aan de aanbevelingen 
van de congressen over de misdaadbestrijding, dan zal 
het noodzakelijk zijn de commissie te versterken. Zo 
een versterking zal misschien niet eerder bereikt wor-
den, dan wanneer het misdaadprobleem zo groot is 
geworden, nationaal en internationaal, dat iedereen 
er iets aan wil doen. De echte betekenis van de mis-
daad is nog niet internationaal onder ogen gezien; het 
mislukken van de bestrijding van het terrorisme is 
symptomatisch voor het mislukken van de internatio-
nale misdaadbestrijding in het algemeen. 

20 
Mirmann, U. Statistik des Ladendiebstahls. 
Kriminalistik, 32e jrg., nr. 9, september 1978, blz. 
385-391. 

Uitspraken over omvang, structuur en ontwikkeling 
betreffende winkeldiefstal die op grond van politiesta- 
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tistieken worden gedaan zijn i.v.m. de vele leemtes 
problematisch: er is hier sprake van een '1:huk num-
ber'. Het aantal feitelijke winkeldiefstallen is de laatste 
vijftien jaar verzevenvoudigd; alle geregistreerde mis- 
drijven zijn in diezelfde tijd slechts' verdubbeld. Het 
blijkt dat kinderen, vrouwen en oudere mensen op het 
totaal van winkeldiefstal oververtegenwoordigd zijn. 
Minder dan een derde ván de verdachten is al eerder 
met de politie in aanraking geweest en de gemiddeld 
toegebrachte schade is bij 62% onder de 25 gulden. De-
ze factoren wijzen er op dat er hier van een beperkte 
professionele activiteit kan worden gesproken. Echter, 
ondanks de gemiddeld kleine toegebrachte schades 
hopen deze bedragen zich gezamenlijk op tot een niet 
onaanzienlijke totale schade, zeker wanneer men daar-
bij de `dark number' betrekt. 

21 
Griswold, D.B. A comparison of recidivism measures. 
Journal of criminal justice, 6e jrg., nr. 3, herfst 1978, 
blz. 247-252. 

In dit artikel worden drie verschillende onderzoeks-
methoden voor het bepalen van recidive met elkaar ver- 
geleken. Deze vergelijking kan misschien aangeven in 
welke richting het beste kan worden gewerkt. De on-
derzoeksmethoden worden gekenmerkt door de aard 
van de verzamelde gegevens, nl. vertrouwelijke medede-
lingen van daders eself-report'), gegevens van de FBI en 
gegevens van de Florida Division of Corrections. De 
FBI-gegevens van de Florida Division of Corrections. 
De FBI-gegevens werden gehaald uit overzichten van 
een follow-up periode van 39 maanden, waardoor infor-
matie werd verkregen of iemand opnieuw crimineel ge-
drag had vertoond in die bepaalde periode. Verder wer-
den recidive-gegevens verkregen van de Florida Division 
of Corrections over dezelfde follow-up periode. En ten-
slotte werd informatie gehaald uit interviews met ex-ge-
detineerden, twee jaar na hun vrijlating. Wanneer deze 
uit verschillende bron afkomstige en op verschillende 
wijzen verkregen gegevens met elkaar worden vergele-
ken, blijkt dat de verschillen het grootste zijn tussen de 
verschillende categorieën en minder groot binnen 
één categorie zelf. Dit onderzoek toont aan dat niet 
alle recidive-onderzoeksmethoden even valide of be-
trouwbaar zijn en dat het gebruik van verschillende 
methoden tot tegenstrijdige resultaten kan leiden. 
Met literatuuropgave. 

22 
Guadagno, G. Aspects sociologiques du rapport délit-
liberté. 
Etudes internationales de psycho-sociologie erimi-
nelle, nr. 31/33, 1977/19.78, blz. 84-88. 

De auteur verdiept zich in het verband tussen de straf-
bare gedraging en het vrijheidsbegrip. Men kan iemand 
immers slechts beschuldigen van iets als hij de vrijheid 
had ons anders te handelen. Ter sprake komen de bio- 
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logische verklaringen van misdadig gedrag vanaf Lom-
bros° tot aan de Gluecks, psycho-analytische theo-
rieën en de sociaal-psychologische benaderingen, 
waarbij ook aandacht wordt geschonken aan culturele 
factoren die van invloed kunnen zijn op deviant ge-
drag. Deze laatste benadering kent aan de mens ook 
de mogelijkheid toe om in vol bewustzijn te delin-
queren. Aan de andere kant zal een individu niet vrij 
zijn als hij op het materiële of immateriële vlak te-
kortkomingen ondervindt. Maar het verkrijgen van de 
morele vrijheid is een individuele overwinning die al-
leen wordt behaald na een innerlijke strijd. De auteur 
komt dan uit op een vrijheidsbegrip op humanitaire 
grondslag. 

23 
Hauptmann, W. Ist Gewalt ansteckend? 
Kriminalistik, 32e jrg., nr. 11, november 1978, blz. 
487-492. 

Vrije berichtgeving is een essentiële voorwaarde voor 
het functioneren van een liberale rechtsstaat. De gel-
digheid van dit principe neemt echter niet weg dat 
ongewenste en onvoorziene nevenwerkingen van de 
bestaande massacommunicatie moeten worden onder-
kend en onderzocht. De huidige stand van onze ken-
nis voert in de richting van de conclusie, dat derge-
lijke nevenwerkingen van het gebruik der massamedia 
met betrekking tot het waarnemen en beoordelen van 
criminaliteit onder bepaalde omstandigheden inder-
daad kunnen optreden. Ondanks het feit dat algemeen 
wordt gesproken over het optreden van een 'golf van 
misdaad', tonen statistieken in Oostenrijk reeds sinds 
1955 een teruggang in het plegen van levensdelicten, 
terwijl 92 procent van de bekend geworden crimina-
liteit vermogensdelicten betreft. Deze tegenstrijdig-
heid illustreert het feit dat de kennis omtrent kwali-
tatieve en kwantitatieve aspecten van criminaliteit 
van secundaire oorsprong is. Tekenend is hierbij ook 
dat ondervraagde inwoners van Stuttgart de toe-
name van misdaad in hun eigen omgeving gun- 
stiger — en ook realistischer — inschatten dan met be-
trekking tot een wijder sociaal verband — ten aanzien 
waarvan de massamedia hen informeren. Op grond 
van in het artikel kort aangeduide bevindingen kunnen 
enkele belangrijke tendenzen worden onderkend: de 
massamedia geven een over het geheel genomen grof 
vertekend en gedramatiseerd beeld van de totale cri-
minaliteit, een meerderheid onder het publiek betrekt 
informatie met betrekking tot omvang, ontwikkeling 
en structuur van de criminaliteit bijna uitsluitend uit 
de massamedia; al met al moet worden aangenomen 
dat de grote waarnemings- en interpretatiefouten van 
het publiek en haar overdreven angstgevoelens m.b.t. 
geweldsmisdrijven voor een zeer aanzienlijk deel zijn 
aan te merken als produkt van de massacommunica-
tie. Aangezien de wijze van waarneming samenhangt 
met sociaal-economische en psychische kenmerken 
van de waarnemer, kan worden gezegd dat de angst 
voor criminaliteit meer verband houdt met de inhoud 
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van preëxistente karaktereigenschappen en de wijze 
van mediagebruik dan met een reëel bestaande dreij 
ging. Als effecten van de werkzaamheid der massame-
dia kunnen worden aangewezen het doen ontstaan 
van een claw en order-stemming' alsmede het bevor-
deren van nabootsing in de criminaliteit. Met betrek-
king tot effecten op lange termijn wijzen onderzoeks-
resultaten in de richting van een in de loop der tijd 
veranderende waardebepaling onder het publiek door-
dat schroom, remmingen en taboes doorbroken en 
acceptatie van geweld bevorderd wordt. Ten aanzien 
van korte-termijn effecten zoals kettingreacties en 
nabootsing van crimineel gedrag worden enkele recen-
te voorbeelden (overvallen, bommeldingen) gegeven. 
Met literatuuropgave. 

24 
Johnson, P.M. The role of penal quarantine in reducing 
violent crime. 
Crime and delinquency, 24e jrg., nr. 4, oktober 1978, 
blz. 465-485. 

De doeleinden en functies van de detentie in ogenschouw 
genomen, meent de auteur dat bescherming van de 
leden van de maatschappij de basis moet zijn voor be-
slissingen op het terrein van vrijheidsstraffen. Het mo-
gelijke effect van de afzonderingsfunctie van de gevan-
genisstraf bedraagt tussen 0 en 20 procent. Op dit mo- 
ment bedraagt in de staat Michigan het effect onge-
veer 10 procent. De auteur ontwikkelt twee voorstel-
len tot vergroting van de efficiëntie van deze afzonde- 
ringsfunctie. De grootste mogelijkheid voor het ver-
hogen van de effectiviteit van de vrijheidsbeneming kan 
worden gevonden in een meer selectieve isolatie van 
veroordeelden met als selectiecriterium hun poten-
tiële geneigdheid tot geweld. Dit model verandert 
alleen het beleid en de uitvoering binnen de straf- 
rechtspraak. Het tweede model onderscheidt zich in 
zoverre dat het tevens de gerechtelijke straftoepas-
sing verandert, zonder echter daarbij de huidige wette-
lijke discretionaire bevoegdheid van de rechter te 
overschrijden. Het tweede model is het meest effectief 
in het terugbrengen van de misdaad. Daarnaast blijkt 
uit een kosten-batenanalyse dat de kosten-effectivi-
teit eveneens bij het tweede model het grootst is. 
Met literatuuropgave. 

25 
Kury, H. Soziale Herkunft und Delinquenz jugend-
licher Strafgefangener in Baden-Wiirttemberg. 
Recht der Jugend und des Bildungswesens, 25e jrg., 
nr. 6, november/december 1977, blz. 420-426. 

Onderzoek naar jeugdcriminaliteit, de oorzaken, de 
verschijningsvorm en de omvang ervan, heeft al lange 
tijd de belangstelling van de criminologie. Ondanks 
het omvangrijke internationale jeugdcriminologische 
onderzoek is er nauwelijks sprake van een eensluiden-
de theorie over jeugdcriminaliteit, veelal is er sprake 
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van elkaar tegensprekende onderzoeksresultaten. De 
auteur is van mening dat een gedifferentieerd inzicht 
in sociale en psychologische kenmerken van delinquen-
ten wel van groot belang is o.a. voor een optimale 
bewerkstelling van resocialiseringsprogramma's. Meer 
onderzoek op het gebied van persoonlijkheidsgegevens 
van jeugdige gevangenen, van de sociaal-economische 
achtergrondsituatie, van de jeugdtijd, van het school-
verloop, de vrijetijdsbesteding, contacten met leef-
tijdgenoten e.d. acht de auteur noodzakelijk en hij 
heeft hiertoe een aanzet gegeven door het uitvoeren 
van een onderzoek bij 323 jeugdige gevangenen uit 
Baden-Wiirttemberg. De resultaten van dit onderzoek 
worden vergeleken met andere onderzoeksresultaten 
op dit gebied. 
Met literatuuropgave. 

26 
Martens, U. en G. Steinhilper, Zum Zusammenhang 
zwischen Arbeitslosigkeit und Kriminalitdt. 
Kriminalistik, 32e jrg., nr. 11, november 1978, blz. 
498-503. 

Louter aan de hand van een vergelijking tussen offi-
ciële werkloosheidscijfers en statistische gegevens 
m.b.t. veroordelingen kan de vraag of werkloosheid 
tot een toeneming in criminaliteit voert niet worden 
beantwoord. Toch wordt de laatste tijd gemakkelijk 
een verband gelegd tussen de stijging van werkloos-
heids- en misdaadcijfers — zoals vroeger reeds een 
eventuele causale samenhang werd onderzocht tussen 
de ontwikkeling van criminaliteit en van broodprijzen. 
In 1978 werd in Mannheim een onderzoek verricht 
naar vragen met betrekking tot jeugdwerkloosheid en 
criminaliteit, waarbij gebruik werd gemaakt van dos-
siergegevens van instellingen voor maatschappelijke 
hulp aan jeugdige delinquenten. Werklozen bleken 
duidelijk te zijn oververtegenwoordigd onder de jeug-
dige en opgroeiende misdadigers. Zij waren enigszins 
oververtegenwoordigd t.a.v. zware vermogensdelicten; 
duidelijk ondervertegenwoordigd t.a.v. agressieve de-
licten. Opvallend was het grote aantal werklozen dat 
delicten pleegt in de sfeer van verdovende middelen: 
een op de vier overtreders is hier werkloos bij een al-
gemeen werkloosheidspercentage van 5,6. Samenvat-
tend wordt gesteld dat het beroep of de werkloosheid 
naast geslacht en dadertype (al dan niet recidiverend) 
een van de sterkst met crimineel gedrag samenhan-
gende factoren is. Het is echter niet verantwoord om 
deze samenhang ook als een causaal verband aan te 
duiden, aangezien het zeer wel mogelijk is dat het ont-
staan van werkloosheid en criminaliteit dezelfde oor-
zaak gemeen zouden hebben. De auteurs suggereren 
het optreden van onvolkomenheden in de socialise-
ring als onderliggende bepalende factor voor de ont-
wikkeling van beide fenomenen en bevelen aan om 
preventieve werkzaamheden dan ook op dat gebied 
te richten. 
Met literatuuropgave. 



59 

27 
Nacci, P.L. The importance of recidivism research in 
understanding criminal behaviour. 
Journal of criminal justice, 6e jrg., nr. 3, herfst 
1978, blz. 253-261. 

In 1976 kondigde Robert Martinson het begin van 
een nieuwe periode aan in het criminologisch onder-
zoek: onderzoekingen naar recidive zijn uit de tijd 
en onderzoekers zullen zich voortaan bezig gaan hou-
den met de stijging van de criminaliteit. Martinson is 
van mening dat onderzoek naar misdaadcijfers meer 
waardevolle informatie oplevert en dat in feite de 
recidivebepaling onbelangrijk is. De auteur vindt de 
beweringen van Martinson te sterk en ongefundeerd 
en hij probeert in dit artikel hier argumenten voor aan 
te geven. Hij is van mening dat geen enkel onderzoek 
of evaluerende analyse moet worden verworpen enkel 
en alleen omdat daarbij recidivisme als een maatstaf 
voor criminaliteit wordt gebruikt. Wanneer men even-
wel vasthoudt aan Martinsons these, dan kan dit een 
vertraging van wetenschappelijk onderzoek tot ge-
volg hebben en zelfs belemmerend werken op de nor-
male processen van dataverwerking en theorievor-
ming. De auteur vindt dat de nieuwe episode van 
criminologisch onderzoek moet inhouden: het ont-
wikkelen en toetsen van theorieën op een hoger-alge-
mener niveau, waarbij moet worden uitgegaan van 
meer fundamentele feiten en empirische generalisaties. 
Met literatuuropgave. 

28 
Regoli, R.M. en E.D. Poole. The commitment of de-
linquents to their misdeeds: a re-exantination. 
Journal of criminal justiee, fie jrg., nr. 3, herfst 1978, 
blz. 261-269. 

In dit artikel wordt stilgestaan bij de vraag of delin-
quenten en niet-delinquenten gelijke of tegengestelde 
waarden-en-normenpatronen aanhangen. Met name 
rond 1960 hebben vele sociologen zich hierin ver-
diept en tevens in de aard en mate van de delinquente 
subculturen. De tegenstrijdige conclusies van de onder-
zoeken van Sykes en Matza en die van Cohen, Clo-
ward en Ohlin en Hindelang zijn door de auteur geana-
lyseerd en de resultaten van dit onderzoek worden 
hier weergegeven. Het blijkt dat de attitudes van per-
sonen, die zwaardere misdaden begaan, niet verschil-
len van niet-delinquenten, hetgeen betekent dat er 
geen sprake is van een verschillend waarden-en-nor-
menpatroon. Correlatieonderzoek naar het vertonen 
van delinquente activiteiten en het goedkeuren of af-
keuren van deze gedragingen indiceert dat delinquen-
ten over het algemeen `middle class' waarden aanhan-
gen, maar dat zij deze waarden van zich afzetten wan-
neer avontuur, spanning en opwinding in het geding 
komen. 
Met literatuuropgave. 
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29 
Schwind, H.D. en G. Steinhilper. Einige Ergebnisse 
der Bochumer kriminalgeographischen Untersuchun-
gen. 
Krirninalistik, 32e jrg., nr. 10, oktober 1978, blz. 
433-438. 

Onder criminaliteitsgeografie moet men niet louter 
een beschrijvende wetenschap verstaan, maar een doel-
gerichte wetenschap die het de politie eenvoudiger 
moet maken de criminaliteit in een bepaald gebied te 
bestrijden. Een team van praktijkmensen en weten-
schappers uit verschillende vakgebieden hebben in 
1975 een onderzoek gehouden naar de spreiding van 
delicten als diefstal (m.u.v. winkeldiefstal), roof en de-
licten waar lichamelijk letsel bij werd opgelopen over 
de stad Bochum. In het onderzoek werd ook een 
slachtofferstudie ingepast om het dark number te kun-
nen vergelijken met de geregistreerde criminaliteit. De 
resultaten wezen uit dat 10 procent van alle strafbare 
feiten gepleegd werd in slechts 5 van de 173 statis-
tische woongebieden waarin de stad verdeeld was 

2,9%) en dat 78,6% van de daders van in Bochum 
gepleegde delicten woonachtig was in deze stad. De 
verhouding geregistreerde/ongeregistreerde criminali-
teit bleek in Bochum 1:3 te zijn. In een vergelijkbare 
studie in Giittingen was dat 1:7. De belangrijkste mo-
tivaties van de bevolking om niet aan te geven waren: 
te geringe schade en verwachting dat het toch niets 
zou uithalen. De verspreiding van criminaliteit lijkt 
meer samen te hangen met de sociale structuur van 
een bepaalde woonwijk dan met de bouwstructuur, 
de bevolkingsdichtheid of het aantal buitenlanders en 
jongeren dat in de wijk woont. Tenslotte werd nog de 
instelling van de burgers tegenover de politie en het 
onveiligheidsgevoel onderzocht. Ten aanzien van dit 
laatste bleek dat ouderen, getrouwde mensen, vrou-
wen en mensen die al ooit slachtoffer van een delict 
geworden zijn, zich over het algemeen minder veilig 
voelen. 
Met literatuuropgave. 

30 
Spector, M., en G. Casadamont. Profils épistemolo-
gigues en criminologie comparée. 
Déviance et Société, 2e jrg., nr. 4, december 1978, 
blz. 349 - 364. 

De auteurs beogen in dit artikel enkele reacties te be-
schrijven op de traditionele criminologische weten-
schap, welke in de loop der tijd hebben geleid tot het 
vormen van nieuwe benaderingswijzen en theorieën. 
Een eerste reactie introduceerde het beschouwen van 
delinquent gedrag als 'normale activiteit'. Het kader 
van de traditionele criminologie werd door verschillen-
de onderzoekers te eng bevonden en zij verlegden hun 
aandacht voor het verklaren van criminaliteit van het 
'waarom' naar het 'hoe'. David Matza toonde aan dat 
de richting van het oorspronkelijke causale onder-
zoek werd bepaald door de heersende criminele poli- 
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tiek, waarin isoleren en fixeren de belangrijkste in-
strumenten vormden, waarmee men het probleem van 
de delinquentie te lijf wilde gaan. Hiertegenover stel-
den deze schrijvers nu dat naar anthropologisch model 
delinquentie was te beschouwen als (professioneel ge-
organiseerde) normale sociale activiteit. Normaal: ten-
einde uit te kunnen gaan van het gezichtspunt van de 
delinquent; sociaal om het collectieve karakter van 
crimineel handelen te benadrukken. Methodologisch 
baseerde men zich op theoretische en praktische mo-
dellen, welke in de algemene sociologie in zwang wa-
ren; in het bijzonder werd de descriptieve observatie 
der Chicago-school gehanteerd. Een uitgangspunt van 
sociale hervorming werd afgewezen. Hiertegenover 
stelde zich een tweede beweging in criminologisch 
onderzoek: de criminologie van de sociale reactie. Le-
mert: het ontstaan van criminaliteit moet worden toe-
gewezen aan het bestaan van een vorm van sociale con-
trole. Criminaliteit dient te worden gezien als een so-
ciaal geconstrueerd fenomeen; voorwerp van onderzoek 
moeten zijn de maatschappelijke proeessen van ont-
staan en toepassing van deze constructi& waarbij het 
accent wordt verlegd van aandacht voor de delinquent 
naar analyse van beslissingen van officiële intanties. 
Deze denkrichting benadrukt het putatief karakter 
van criminaliteit, als gevolg waarvan deze kan worden 
bestudeerd los van vragen naar haar werkelijk bestaan, 
los van de vooronderstelling dat de maatschappelijke 
etikettering noodzakelijkerwijs betrekking heeft op 
een onafhankelijke, pre-existente werkelijkheid: degene 
welke zij stigmatiseert. Het derde hier behandelde uit-
gangspunt is dat der radicalecriminologie, de introduc-
tie van Marxistische analyse. De wijze van maatschap-
pelijk functioneren wordt gezien als bepaald door de 
economische infrastructuur; criminaliteit, voortvloei-
end uit het fenomeen van de klassenstrijd, als overtre-
ding van politiek gedefinieerde mensenrechten. De 
oorzaken van criminaliteit moeten worden gezocht 
in de innerlijke tegenstrijdigheden van het kapitalis-
tisch systeem, waarin de strafwet zowel in opzet als 
uitvoering is gericht op onderdrukking van de werken-
de klasse. De traditionele gouvernementele criminolo-
gie laat de wezenlijke criminaliteit (genocide) buiten 
beschouwing en richt zich op de delinquentie der 
zwakken; het doel van wetenschappelijke activiteit 
dient echter te zijn gericht op praktische steun aan 
slachtoffers van het vigerend sociaal systeem. 
Met literatuuropgave. 

• 31 
Stanciu, V.V. Prophylaxie victimale et liberté. 
Etudes internationales de psycho-sociologie criminelle, 
nr. 31-33, 1977/1978, blz. 93-103. 

De auteur wil een aantal suggesties doen om de kansen 
dat iemand slachtoffer wordt van een strafbaar feit te 
verkleinen. Aldus zal het verminderen van het aantal 
slachtoffers leiden tot een daling van de criminaliteit. 
In het kort wordt ingegaan op de bescherming zoals 
die geboden wordt door de politie, de wet en de ma- 
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gistratuur. Vervolgens volgt een rechtsfilosofische uit-
eentting over het revindiceien en beschermen van 
rechten en vrijheden, waarbij met name Nietzsche en 
Von J hering aangehaald worden. De auteur meent 
dat slachtoffers ook vaak zelf oorzaak zijn van het de-
lict dat hen is overkomen, bijvoorbeeld door onvoor-
zichtigheid, narviteit en agressiviteit. In uitzonderlijke 
gevallen kan men het slachtoffer worden voorkomen 
door zich gewelddadig te verzetten tegen een ogen-
blikkelijke en wederrechtelijke aanranding (nood-
weer). In dat geval heeft het leven van de aangevallene 
prioriteit boven dat van de aanvaller. 
Met literatuuropgave. 

32 
Stutte H. en I. Dauner. Brandstiftungen Stra fumniin-
diger. 
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 
61e jrg., nr. 5, oktober 1978, blz. 328-337. 

Brandstichting door kinderen onder de strafrechtelijk 
aansprakelijke leeftijd wordt in dit artikel allereerst 
besproken vanuit criminologisch en economisch oog-
punt. Vervolgens komen de belangrijkste conclusies 
aan de orde van een kinderpsychiatrisch/psycholo-
gisch onderzoek van dertig jeugdige brandstichters. 
De resultaten — socio-grafische, medische, psycholo-
gische en motivatie-gegevens — worden vergeleken met 
die van een vergelijkbare groep van dertig kinderen, 
die delicten met betrekking tot eigendom hadden ge-
pleegd. Uit dit onderzoek is bewijs te putten voor de 
stelling, dat brandstichting door kinderen in het alge-
meen niet wijst op een aanleg voor Crimineel gedrag, 
maar eerder voortvloeit uit de typische stituaties en 
activiteiten behorend bij de kinderleeftijd. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

33 
Albrecht, P.A. Haftfolgen in der Selbstwahrnehmung 
entlassener `Lebensknglicher'. 
Bewnrungshilfe, 25e jrg., nr. 2, 1978. blz. 128-139. 

Een mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de 
gevolgen van gevangenisstraf, biedt het ondervragen 
van de vrijgelatenen zelf. Een dergelijke ondervraging 
vormde een onderdeel van een omvangrijk onderzoek 
naar de resocialisering van 81 tot levenslang veroor-
deelden die tussen 8 mei 1945 en 1 oktober 1973 in 
Niedersachsen gratie gekregen hebben en vrijgelaten 
zijn. In het geheel van antwoorden vallen 3 zwaarte-
punten aan te wijzen: groep 1: de acclimatiserings-
moeilijkheden, groep 2: de uitwerkingen op de 
persoonlijkheid (o.a. minderwaardigheidsgevoelens). 
Deze twee probleemgroepen worden vlak na de 
hechtenis als het ergst ervaren. Groep 3: stigmasyn-
droom. Dit probleem neemt na de hechtenis toe. 
Deze drie zwaartepunten worden in dit artikel 
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nader uitgewerkt. De bevindingen van dit onderzoek 
wijzen uit dat, wil resocialisering nog mogelijk zijn, 
15 jaar hechtenis de uiterste grens is. 
Met literatuuropgave. 

34 
Depreeuw, W. De reihtegratie van langer gestraften. 
Een onderzoek naar het verloop van de invrijheid-
stelling. 
Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., nr. 6, 
november/december 1978, blz. 303-317. 

Dit beschrijvend onderzoek poogt een antwoord 
te geven op de vraag hoe de integratie van langer 
gestraften in België verloopt. Alle rapporten over 
in vrijheid gestelden uit de gevangenis van Leuven-
Centraal tussen 25-1-'68 en 20-3-'73, waarin het 
verloop van de reïntegratie, het gedrag van de 
in vrijheid gestelde en een weergave van de tussen-
komsten van de begeleider-voogd, werden in het 
onderzoek betrokken. De populatie omvatte 
115 personen. De informatie wordt gegroepeerd 
volgens tijdsperiode, waarin de eerste zes maanden 
als uitgangssituatie worden beschouwd en de daarop-
volgende jaren het verder verloop wordt nagegaan. 
De gebieden waarop de reïntegratie werd nagegaan 
zijn: de woonplaats en de woonmodaliteit, de evolu-
tie in familiale en niet-familiale relaties, de reïntegra-
tie in het arbeidsproces, de vrijetijdsbesteding en de 
voorkomende opname in instellingen. Uit het 
onderzoek blijkt dat de reïntegratie voor de ex-delin-
quenten een aanzienlijke opgave is. De meeste 
mislukkingen doen zich in de vroege periode voor, 
die algemeen als de 'kritische' wordt omschreven. 
Het verder verloop van de evolutie van de reïntegra-
tie vertoont een geleidelijke sanering van de 
problemen, hoewel zich voor een kwantitatief 
kleinere groep kwalitatief belangrijke problemen 
blijven voordoen. De auteur geeft wegen aan 
voor verder onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

35 
Einzínger, B.M., en L. Salgo. Die Schuldenregulierung 
Strafentlassener. 
Zeitschrift ftir Strafvollzug und Straffálligenhilfe, 
27e jrg, nr. 3, aug. 1978, blz. 128-133. 

In de Bondsrepubliek wordt de schuldenlast voor de 
tot een vrijheidsstraf veroordeelde, naast het sociale 
probleem van de detentie zelf, een steeds groter 
probleem. De veroordeelde die van zijn vrijheid 
is beroofd, is doorgaans niet in staat zijn schulden 
te betalen. De auteurs stellen vast dat deze schulden 
ook voor de veroordeelde zelf een last kunnen 
vormen. In dit artikel geven zij een toelichting 
op twee modellen volgens welke de veroordeelde 
aan de afbetaling van zijn schulden zou kunnen 
gaan werken. Het ene model is gebaseerd op een 
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soort fonds, het andere model richt zich meer op 
een individuele afbetaling. Het voordeel van het 
fonds-model is volgens de auteurs, dat de schulden 
in een keer kunnen worden voldaan. De andere 
betalingsmethode zal wellicht meer voldoening 
geven aan de veroordeelde, hoewel het ook een 
zekere spanning teweeg zal brengen. De auteurs 
laten met enkele konkrete voorbeelden uit de 
praktijk zien dat beide modellen in verschillende 
situaties, verschillende voor- en nadelen hebben. 
Aan het slot van hun artikel geven zij enige algemene 
voorstellen m.b.t. de schuldafbetaling. 
Met literatuuropgave. 

36 
Gareis, B. Der Strafvollzug in seiner Relevanz 
hinsichtlich der ehelich-familidren Bindungen und 
Beziehungen der Strafgefangenen. 
Zeitschrift fllr Strafvollzug und Strafffilligenhilfe, 
27e jrg., nr. 4, december 1978, blz. 207-212. 

Er wordt tegenwoordig algemeen aangenomen dat 
het gezin de belangrijkste socialisatiefactor van de 
mens is. Daarnaast wordt in de wetenschap ook 
gewezen op het verband tussen gezin en afwijkend 
of crimineel gedrag. De auteur gaat in dit artikel 
nader in op de betekenis van de gezinsband, in het 
bijzonder de huwelijksrelatie, voor de gevangenen 
met betrekking tot de resocialisatie. Aan de orde 
komen de psychische verandering van de gevangene 
op grond van zijn arrestatie en de psychische verande-
ringen van het gezin of de echtgenote gedurende 
de detentie van de echtgenoot. De auteur beschrijft 
de resultaten van zijn onderzoek onder 50 manne-
lijke gevangenen met betrekking tot de correlatie en 
relevantie van de detentie enerzijds en huwelijks- en 
gezinsband anderzijds. Deze resultaten worden 
vergeleken met uitkomsten van twee andere onder-
zoeken. Ondanks de bijna onoplosbare problemen 
moet men blijven proberen de band met het gezin 
te helpen verbeteren en in stand te houden om niet 
ook onschuldige gezinsleden te straffen. Tot slot 
geeft de auteur enige, zijns inziens daartoe noodzake-
lijke, maatregelen. 
Met literatuuropgave. 

37 
Peper, B., en H. Kramer. Pro blemschwerpunkte bei 
der Wiedereingliederung von begnadigten Lebens-
Idnglichen. 
Bewairungshilfe, 25e jrg., nr. 2, 1978, blz. 115-127. 

Het onderzoek in dit artikel strekt zich uit over de 
tot levenslang veroordeelden die gratie hebben 
gekregen en die de laatste vijf jaar onder reclasserings-
toezicht stonden. Doel van dit onderzoek is de 
moeilijkheden in het resocialiseringsproces van 
deze gegratieerden te registreren en de bijzondere 
problemen met betrekking tot de samenwerking met 
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de reclasseringsambtenaren weer te geven. De steek-
proef omvat 28 vroegere veroordeelden (20 mannen 
en 8 vrouwen). Van deze 28 personen werd met 
behulp van een dossiersanalyse de dossiers uitgewerkt 
die de reclasseringsambtenaren hadden aangelegd 
tijdens deze opvangtijd. Van deze 28 personen 
werden er nog 11 persoonlijk geinterviewd, 3 waren 
tot een gesprek niet bereid. Deze steekproef heeft 
aangetoond dat de resocialisering na 15 tot 20 jaar 
gevangenisstraf geen extra moeilijkheden met zich 
bracht. Een nauwe samenhang tussen het soort 
misdrijf en het verloop van de reclassering kon bij 
dit onderzoek niet vastgesteld worden. De situatie 
werd gunstiger beoordeeld wanneer men op de vrijla-
ting is voorbereid en het tijdstip van vrijlating bekend 
is. Alle onderzochten hadden een positieve instelling 
ten opzichte van de reclassering met name de hulp 
bij het vinden van een woning en werk en bij moeilijk-
heden met ambtelijke instanties werd bijzonder 
positief ervaren. Dat zij ondanks de arbeid die zij 
tijdens hun gevangenschap hebben verricht, geen 
goede pensioenvoorziening hebben opgebouwd betekent 
voor hen een zware druk. Het is noodzakelijk dat 
hiervoor wettelijke voorzieningen worden getroffen. 
Het gebied waar de meeste moeilijkheden lagen 
waren de betrekkingen met hun partner. Het zou 
wenselijk zijn als de reclassering reeds in een vroeg 
stadium een psychotherapeutische behandeling kon 
bewerkstelligen. 

38 
Pfeiffer, C. Arbeit als Konzept der Resozialisierung. 
Bewanungshilfe, 25e jrg., nr. 4, 1978, blz. 334-346. 

De auteur geeft een overzicht van een aantal projec-
ten, dat hij bij het Vera Institute of Justice in 
New York en bij de reclassering ILPAS in Londen 
bezocht. De `Wildcat services corporation', die in 
1972 door het Vera instituut is opgericht, fungeert 
als werkgever voor ontslagen gevangenen, voor 
mensen die een bepaald soort bijstand ontvangen 
en voor drugverslaafden die een ontwenningskuur 
ondergaan of met succes hebben ondergaan. Het is in 
korte tijd een groot bedrijf geworden. Er wordt 
aan ongeveer 1000 tot 1600 personen werk geboden, 
waarbij nog de 170 vaste krachten komen. Mensen die 
moeilijk in liet arbeidsproces kunnen worden ingescha-
keld, worden hier onder béschermende arbeidsvoor-
waarden en aanvankelijk lagere prestatie-eisen stap 
voor stap gewend aan regelmatige arbeid. Het 
Londense 'Bulldog'-project lijkt meer door de grond-
gedachten van het maatschappelijk werk beïnvloed 
te zijn. Van het begin af is het project beperkt tot 
maximaal 100 cliënten. Het zijn allemaal voorwaar-
delijk veroordeelden onder de hoede van een reclas-
seringsambtenaar. Het doel van het project is 
dat cliënten aan regelmatige arbeid worden gewend 
en dat een voorwaarde wordt geschapen om niet 
meer te recidiveren. Arbeid staat ook centraal in een 
ander project in Londen nl. 'Community service 
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by offenders'. Alleen in Londen werden in 1976 in 
het kader van het project 55.092 arbeidsuren gemaakt. 
De wetgever ziet de `community service' als een 
alternatief voor de korte vrijheidsstraf. 

39 
Rohnfelder, D. Der Einfluss der Bewiihrungshilfe 
auf das weitere strafrechtlich relevante Sozialverhalten 
des Pro banden. 
Bewffllrungshilfe, 25e jrg., nr. 2, 1978, blz. 140-154. 

De schrijver heeft een onderzoek gedaan naar de 
invloed die de reclassering heeft op het verloop van 
het strafrechtelijk relevante sociale gedrag van degenen 
die een proeftijd gekregen hebben. Voor dit onderzoek 
heeft hij gebruik gemaakt van reclasseringsdossiers 
van al degenen die in het jaar 1966 in Offenbach am 
Main een proeftijd gekregen hebben en onder 
reclasseringstoezicht gesteld zijn. Het ging om totaal 
97 personen, voor het merendeel jeugdigen (69%) 
mannen (88%); 56% van hen waren volgens het 
jeugdstrafrecht berecht. Zij waren voor het overgrote 
deel (63%) veroordeeld wegens vermogensdelicten. 
Van deze 97 personen eindigde de reclasseringstijd 
voor 45 van hen met een herroeping van de 
opgeschorte straf, de rest kreeg kwijtschelding, 
hetgeen volgens de auteur in het betreffende reclas- 
seringsdistrict niet uitzonderlijk is. Om een beter 
inzicht te krijgen in het effect van de reclasserings-
bemoeienissen werd de onderzoeksgroep gedifferen-
tieerd op de hierna volgende categorieën en van kant- 
tekeningen overzien: kwijtschelding: overbodige 
reclasseringsgevallen (7); lichte gevallen (18); zware 
gevallen met positief resultaat (19); herroeping: 
zware gevallen met negatief resultaat (11); ongeschik- 
te gevallen (13); niet meewerkende gevallen (15); 
grensgevallen: bedenkelijke kwijtschelding (8); 
bedenkelijke herroepingen (6). De schrijver hoopt 
met dit verkennend onderzoek zwaartepunten en 
randgebieden van de invloed die de reclassering 
heeft te hebben aangegeven en de werking van de 
reclassering iets transparanter te hebben gemaakt. 
Mogelijk kan deze studie de aanzet vormen voor een 
breder en qua methode verfijnder onderzoek. 

40 
Vérin, J. La résocialisation sur la sellette. 
Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé, nr. 2, april/juni 1978, blz. 416-426. 

De schrijver bespreekt nieuwe denkbeelden over en 
kritiek op de rehabilitatie van delinquenten, zoals 
deze zijn geuit door Philip Bean in zijn boek 
`Rehabilitation and Deviance'. Bean's kritiek op 
het Engelse strafrechtelijke systeem betreft een 
aantal dwangmaatregelen. Hij begeeft zich daarbij 
zowel op het theoretische als op het praktische 
vlak. De schrijver vat de theoretische en algemene 
kritiek van Bean op het rehabilitatiebeleid samen 



in het volgende: a. door aan experts een aanzien-
lijke discretionaire bevoegdheid toe te kennen, laat 
men zich weinig aan recht en rechtvaardigheid 
gelegen liggen; b. iemand een behandeling opleggen 
vormt een bedreiging voor de vrijheid, ook al 
acht men deze behandeling in het belang van 
betrokkene. Deze wordt als het ware tot het 
ontvangen van hulp en bijstand veroordeeld; c. men 
veronachtzaamt het problematische karakter van 
misdaad, strafrecht en het labelling-proces van 
delinquenten door zich te houden aan een model 
van maatschappelijke consensus dat ver van de 
realiteit is verwijderd; d. door toepassing van het 
bedriegelijke concept van sociale pathologie gaan 
onder de schijn van wetenschap en vriendschappe-
lijkheid, moralistische bezorgdheid en sociale 
controle-activiteiten schuil. De schrijver beschouwt 
deze niet malse-kritiek als een sterke aansporing 
ideaal en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen. 

Gevangeniswezen 

41 
Blumenberg, F. J. Jugendliche in der Untersuchungs-

67 	haft. 
Zitschrift filr Strafvollzug und Straffffiligenhilfe, 27e 
jrg, nr. 3, augustus 1978, blz. 139-145. 

Dit artikel vormt de neerslag van een referaat dat 
de auteur heeft gehouden voor de Evangelischen Aka-
demie Bad Boll. Het betreft hier de jonge gevangene 
die zich in preventieve hechtenis bevindt. De auteur 
stelt vast dat in reactie op de vrijheidsberoving 
zich t.a.v. zijn psychische constellatie een zeer 
sterke verarming van de sociale contacten voordoet. 
Dit geldt zowel voor de relatie met buitenstaanders, 
als voor de relatie met familieleden en medegevange-
nen. Als meest geschikte therapie ter behandeling 
van deze jonge delinkwenten noemt de auteur 
de op de cliënt gerichte gesprekspsychotherapie en 
de therapie gericht op de training in sociale verhou-
dingen. De auteur geeft van beide therapieën een 
uitgebreide beschrijving. Zo draagt de gespreksthera-
pie er vooral toe bij, dat ook dieper liggende psychi-
sche problemen naar boven kunnen komen. De 
training in sociale verhoudingen is er vooral op 
gericht de cliënt een grotere mate van zelfvertrou-
wen te geven. In zijn slotopmerking stelt de auteur 
vast dat deze therapieën slechts dan vruchten 
kunnen afwerpen, als zij niet geïsoleerd als enige 
methoden worden gehanteerd. 
Met literatuuropgave. 

42 
Sallevelt, A. B. J. M. Hulpverlening en detentie 
in een huis van bewaring. 
Tijdschrift voor criminologie, 20e jrg., nr. 6, 
november/december 1978, blz. 277-298. 
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Ieder, die zich aan een discussie rond hulpverlening 
en detentie waagt, beweegt zich tussen twee 
assumpties; de onvermijdelijkheid van criminaliteit 
als gegeven in een samenleving, die berust op 
regels, en de noodzaak om wetsovertreders aan te 
pakken. De auteur beschrijft de gevolgen van het 
dilemmatisch uitgangspunt voor de verschillende groe-
pen in de organisatie, de betekenissen van het Huis 
van Bewaring voor de gedetineerde en de antwoor-
den die het Huis van Bewaring dient te geven. De 
auteur is van mening dat, binnen het werken met 
gedetineerden, dat in een Huis van Bewaring plaats-
vindt, duidelijk onderscheid aangebracht moet 
worden tussen schadevermindering en hulpverlening. 
De gevolgen van deze scheiding worden aangegeven. 
Schadevermindering is het zodanig hanteren van 
de beveiligingsgrenzen, dat de niet direct reversibele 
schade bij de gedetineerden minimaal wordt: Dit 
heeft voor twee groepen in de organisatie duidelijk 
consequenties, nl. voor de bewaarders en voor de 
bejegeningsadministratie. De hulpverlening zal 
geschieden vanuit een districtsforensische dienst. 
Tussen Huis van Bewaring en districtsforensische 
dienst moet een goed samenspel gewaarborgd zijn. 
De inrichting mag van de hulpverleners eisen, 
dat zij goed op de hoogte zijn van de interne gang 
van zaken. Elke hulpverlener zou daarvoor een gerui-
me tijd stage moeten lopen in de inrichting, alvorens 
hij aan het helpen slaat. 

43 
Schmitt, G. Die Behandlung von Jugendlichen und 
Erwachsenen in der Sozialtherapeutischen Anstalt 
(SthA). 
Zeitschrift fUr Strafvollzug und Straff5.1ligenhilfe, 27e 
jrg., nr. 3, augustus 1978, blz. 146-153. 

De auteur geeft in dit artikel een verslag van de 
werkwijze van de Sociaaltherapeutische Inrichting 
in Ludwigshafen. Het bijzondere van dit instituut 
is, dat het in tegenstelling tot de andere vergelijkbare 
instituten in Duitsland, ook jongeren van 16 tot 18 
jaar opneemt, die elders niet worden toegelaten omdat 
de wet voorschrijft dat deze inrichtingen alleen voor 
volwassenen zijn. Na een uiteenzetting van de doelen 
van de behandeling geeft de auteur een beschrijving 
hiervan. De behandeling is gericht op mensen die een 
gevaar voor zichzelf en de samenleving vormen. Er 
wordt gewerkt aan de ontplooiing van deze mensen, 
door hen meer bij het maatschappelijke gebeuren 
te betrekken. De auteur is van mening dat er geen 
wezenlijk verschil bestaat tussen de opvoeding en 
de behandeling in deze inrichting. Wel bestaan er 
op andere aspecten verschillen tussen de jongeren 
en ouderen. Hij licht dit toe Met een uitgebreide 
vergelijking van de groep volwassenen, op o.a. 
hun waarde-oriëntatie, hun gemeenschapszin en 
hun relatie tot familieleden. 
Met literatuuropgave. 
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Politie 

44 
Ermer, V. B. Recruitment of female police officers 
in New York City. 
Journal of criminal justice, 6e jrg., nr. 3, herfst 1978, 
blz. 233-246. 

Voor een eventuele wervingscampagne voor vrouwen 
bij het politieapparaat is het van belang te weten wat 
vrouwen tot het politiewerk aantrekt. Aan 42 vrouwe-
lijke politieagenten uit New York werd gevraagd waar-
om zij het politiewerk als beroep hebben gekozen 
en wat daarvoor hun belangrijkste motivaties waren. 
Vóór het analyseren van de verkregen antwoorden 
gaat de auteur kort in op bestaande literatuur over 
de motivaties van mannelijke en vrouwelijke 
politiemensen om dit beroep te kiezen en de gevonden 
redenen worden met elkaar vergeleken. De voornaam-
ste redenen waren: salariëring, bestaanszekerheid, 
een jarenlange interesse in politiewerk, de gelegenheid 
om anderen te helpen, interessant werk zonder sleur, 
de invloed van familie of vrienden. Voorts werd 
nagegaan wat voor invloed ras en aantal dienstjaren 
had op de voor dienstneming opgegeven redenen. 
Het is duidelijk dat een beter begrip van de achter-
liggende motivaties voor het kiezen van een dergelijk 
beroep van belang is voor een effectievere werving 
van vrouwelijke politieagenten en voor een betere 
selectie van kandidaten voor vacante plaatsen. 
Met literatuuropgave. 

45 
Kube, E. Kriminalistisch-kriminologische Forschung 
in der Bundesrepublik und den USA 
Kriminalistik, 32e jrg., nr. 10, oktober 1978, 
blz. 439-444. 

Tot nu toe heeft de politie slechts in bescheiden 
mate gebruik gemaakt van de kennis die verkregen 
is door criminologisch onderzoek. Als oorzaken 
noemt de auteur onder andere: de weinig praktijk-
gerichte benadering van de criminologie, een zekere 
afkeer bij de politie voor theorievorming, wederzijdse 
communicatiestoornissen en een binnen de weten-
schappelijke wereld relatief gering budget voor 
criminologisch onderzoek. Deze factoren hebben 
ertoe geleid dat de politie zelf onderzoeken op 
criminalistiek en criminologisch gebied is gaan doen. 
In West-Duitsland heeft de politie onderzoek gedaan 
naar: de omvang, structuur en ontwikkeling van 
de criminaliteit, naar verschillende delicten, naar 
slachtoffers en daders en reacties op criminaliteit. 
Voordat de resultaten van dergelijke onderzoekingen 
in de praktijk toegepast kunnen worden, moet er 
echter een aantal stappen ondernomen worden, 
zoals het voorlichten van de betrokken instanties. 
In de V.S. heeft het politieonderzoek naast de hier-
boven genoemde onderwerpen zich voornamelijk 
beziggehouden met het optimale besturen van het 
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politieapparaat, de effectiviteit van de verschillende 
politiediensten en enkele interne problemen zoals 
corruptie. De auteur concludeert dat een internatio-
nale uitwisseling van onderzoeksgegevens, tussenbe-
richten e.d. onmisbaar is voor een effectief politie-
onderzoek. 

46 
Matussek, H. Verbrechensverhtung. 
Kriminalistik, 32e jrg., no. 11, november 1978, 
blz. 481-486 en nr. 12, december 1978, blz. 537- 
541. 

De auteur behandelt vanuit de achtergrond van de 
huidige discussie met betrekking tot de openbare 
veiligheid enige wettelijke, maatschappelijke en 
politiële aspecten van de misdaadpreventie. Wettelijke 
aspecten van de preventie omvatten in normen vast-
gelegde, beïnvloedbare toestanden en ontwikkelingen 
_ waaronder generale en speciale preventie. Op- 
dit aan de politiek verwante gebied van normbepa-
ling en -uitvoering heeft de werkzaamheid der 
politie — zomin als ten aanzien van de werkelijke 
oorzaken van criminaliteit — geen invloed. Met 
betrekking tot de preventieve taak van de politie 
kan worden gezegd dat in strijd met het kennelijke 
belang van deze zaak de prioriteit in de praktijk 
ligt bij het behalen van succes in opsporingsaangele-
genheden. Maatschappelijk gezien kan misdaad-
preventie worden bevorderd in opvoeding en 
socialisering: gezin, school, vereniging enz. De politie 
kan op deze gebieden niet therapeutisch ingrijpen. 
Een belangrijk dilemma in de preventie is gelegen 
in haar moeilijke meetbaarheid: hoe zou men kunnen 
aantonen dat bepaalde feiten niet hebben plaatsgevon-
den ten gevolge van een succesvolle preventie? 
Verschillende tussenliggende factoren (zoals adequaat 
politie-optreden, aangiftebereidheid en onzekerheids-
gevoelens van en onder de bevolking) kunnen 
eventueel in kwantificeerbare indicatoren worden 
uitgedrukt. In het tweede deel van het artikel wordt 
nader ingegaan op problemen in het preventieve 
aspect van het politieoptreden. De preventieve taak 
van de politie vloeit voort uit het feit dat haar 
werkzaamheid zich afspeelt — in tegenstelling tot dat 
van bijvoorbeeld de jurist — in nauw verband met 
de werkelijkheid van het criminele gebeuren. De 
politie treedt actief op, aangezien zij zich om redenen 
van wettelijke en politiek-maatschappelijke aard 

.niet in de positie van waarnemer kan terugtrekken, 
en beweegt zich daarbij binnen een spanningsveld 
tussen theoretisch optimale en reëel uitvoerbare 
oplossingsmogelijkheden. Zij kan ten aanzien van 
structurele maatschappelijke misstanden slechts 
symptoombestrijdend optreden. Een groot deel 
van de criminaliteit is etiologisch onttrokken aan 
de preventieve werkzaamheid van de politie. Haar 
belangrijkste bijdrage ligt in het door loutere 
aanwezigheid, in het bewustzijn van de potentiële 
overtreder het bestaan van een grote pakkans te 
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creëren. Prioriteit moet hierbij liggen bij de zgn. 
straatcriminaliteit, welke zowel het statistisch beeld 
van de criminaliteit als geheel als het ontstaan van 
onzekerheidsgevoelens onder het publiek het sterkst 
beïnvloedt. 
Met literatuuropgave. 

47 
Meulen, J.S. van der, W.F.K.J.F. Frackers, en F.J.D.C. 
Egter van Wissekerke. Terrorisme en krijgsmacht. 
Algemeen politieblad, 127e jrg., nr. 26, 23 december 
1978, blz. 615-620. 

Heeft de krijgsmacht ter ondersteuning van de politie 
bij binnenlandse crisissituaties een taak en, zo ja, 
wanneer begint die? De stichting volk en verdediging, 
die tot doel heeft het functioneren van de krijgsmacht 
in de Nederlandse samenleving te bestuderen en 
bespreekbaar te maken wijdde in het afgelopen jaar 
een conferentie aan deze vraag onder het thema 
'terrorisme en krijgsmacht'. Naar het oordeel van de 
stichting heeft de rol, die delen van de Nederlandse 
krijgsmacht hebben gespeeld in de bestrijding van 
terrorisme tot nog toe relatief weinig afzonderlijke 
aandacht gekregen. Een afstandelijke en principiële 
discussie over deze militaire bijstand aan de politie 
bleef goeddeels achterwege. Volgens van der Meulen, 
als socioloog en stafmedewerker verbonden aan de 
stichting volk en verdediging, is de vaaag van 
militaire bijstand aan de politie niet alleen een vraag 
van technische aard. Het is nuttig om gedetailleerder 
na te gaan of de krijgsmachtinzet bij een binnenlands 
conflict daarop repercussies zou kunnen hebben of 
de betekenis van dat conflict zou kunnen veranderen. 
Volgens Frackers, algemeen inspecteur van het korps 
rijkspolitie, is terreurbestrijding een taak voor de 
politie. Het is niet alleen primair een taak van de 
politie, maar in zijn volle omvang. Maar wel een taak 
waarvoor zij bijstand van militairen krijgt, die tot het 
uiterste beperkt dient te blijven. Volgens Egter van 
Wissekerke, medewerker tactische commissie van de 
hogere krijgsschool, is terrorismebestrijding in geen 
enkel opzicht een taak voor de krijgsmacht. 

48 
Smith, D.C. Dangers of police professionalization: 
en empirical analysis. 
Journal of criminal justice, 6e jrg., nr. 3, herfst 1978, 
blz. 199-216. 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de relatie 
tussen professionalisering (bepaald op grond van de 
mate van schoolopleiding en politietraining) en 
politiegedrag en -optreden. 
Op grond van vroegere onderzoekingen zet de auteur 
een vraagteken bij de vooronderstelde positieve 
invloed van professionalisatie. 
Een aantal 'gevaren' van politieprofessionalisering 
vervat de auteur in vijf werkhypotheses, welke 
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getoetst worden in een onderzoek bij 29 politieafde-
lingen in St. Louis U.S.A. (n=712). 
Hoewel op grond van de methodologische opzet van 
het onderzoek voorzichtigheid is geboden is het wel 
duidelijk dat er weinig sprake is van een ondersteuning 
van de verwachte 'gevaren'. Dit resultaat, gevoegd 
bij dat van andere onderzoekingen die er niet in zijn 
geslaagd het standpunt te ondersteunen dat het 
opleidingsniveau van politiefunctionarissen moet 
worden verhoogd, geeft de noodzaak aan om de 
verwachtingen over de invloed van een hogere 
opleiding opnieuw te bezien. 
Met literatuuropgave. 

49 
Susini, J. De la recherche seientifique ei la police 
sociale (essai de polico-sophie). 
Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé, nr. 2, april/juni 1978, blz. 427-444. 

Na de tweede wereldoorlog is de politie als instituut 
een onderwerp geworden, waarover men zich is gaan 
bezinnen. Mede onder invloed van het criminologisch 
colloquium van de Raad van Europa, is men inter- 
nationaal aan verschillende thema's gaan werken, 
o.m. wat is of wat zou de politie moeten zijn, moge-
lijkheden en grenzen van de preventieve werking van 
de politie, de politie en de vrijheid. Van al deze 
publikaties is door Punch (Utrecht) een samenvatting 
gemaakt, getiteld: 'Ponce action and the public'. 
Hierin komen een aantal concrete punten aan de 
orde, waaruit blijkt dat tegenwoordig de politie een 
sociale functie heeft; deze maatschappelijke rol 
brengt ook een andere ethiek met zich mee. De 
serie onderzoeken op internationaal gebied zal nog 
worden uitgebreid. 

50 
Waldmann, P., Die Dienstschicht als Primargruppe. 
Kriminalistik, 32e jrg., nr. 11, november 1978, 
blz. 507-514. 

Het artikel behelst een interimrapportage met 
betrekking tot een onderzoek naar het functioneren 
van een bepaald gedeelte van het politieapparaat in 
een Zuidduitse stad. Onderzoeksresultaten uit 1974 
worden geduid als mogelijke uitingen van spanningen, 
samenhangend met het binnen de politiële organisatie 
bestaande hiërarchische rangenstelsel en de geldende 
dienstvoorschriften; hierop wordt de hypothese 
gegrond dat er een zekere tegenstelling bestaat tussen 
de taak der politie om snel en flexibel te reageren 
op ongeregeldheden enerzijds en het rigide en 
bureaucratische karakter van haar organisatiestructuur 
anderzijds. Ter staving van deze aanname werden 
gedurende twee weken in 1977 drie dienstdoende 
groepen politiebeambten tijdens het uitoefenen van 
hun werkzaamheden door zes onderzoeksmedewerkers 
geobserveerd, waarbij zowel kwalitatieve als kwantita- 
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tieve gegevens met betrekking tot deze werkzaamheden 
werden verzameld. Naar aanleiding van de vraag naar 
de routinematigheid van het survcillancewerk kon het 
volgende worden opgemerkt: de observeerders noteer-
den gemiddeld één te behandelen 'geval' per agent per 
dienstperiode, waarbij de meest voorkomende werk-
zaamheden bestonden uit routinecontroles, verkeers-
problemen en serviceverlening. In slechts ongeveer 
tien procent van de gevallen was de aard der situatie 
zodanig dat snelle reactie of improvisatie van politie-
zijde noodzakelijk was. Deze bevindingen beantwoor-
den niet zo zeer aan het patroon der verwachting: de 
aanduiding van de surveillancedienst als routinematig 
weerspreekt zowel het beeld dat men algemeen van 
de politie heeft als het beeld der zelfconceptie van de 
politie zelf. Op dit punt worden enkele eerdere 
onderzoekingen vermeld, welke het bestaan van deze 
discrepantie eveneens onderstrepen. In het gehele 
functioneren van het politieapparaat zijn bureaucra-
tische zowel als niet-bureaucratische tendcnzen aan te 
wijzen. Ten aanzien van drie algemeen aangenomen 
kenmerken van bureaucratische organisatievormen 
wordt een oordeel uitgesproken over het functioneren 
van de onderzochte dienstgroep: centralisatie van 
beslissingsbevoegdheid, een gesloten systeem van 
regels en voorschriften en een voornamelijk 
schriftelijke wijze van informatieverwerking en 
rapportage. Hierbij wordt de hypothese gestaafd 
dat er een dualisme in de organisatiestructuur 
bestaat welke wordt gekarakteriseerd door het meer 
buraucratisch functioneren van de binnen- en 
niet-bureaucratisch functioneren der buitendienst. 
De organisatiestructuur van dienstdoende surveil-
lancegroepen benadert die van het door Bosetzky 
beschreven associatieve type, met de niet-bureaucra-
tische kenmerken: ontbreken van roldifferentiatie, 
decentralisatie van beslissingsbevoegdheid en 
verantwoordelijkheid en een netvormig communicatie-
patroon. Een open vraag blijft, op welke wijze het 
bestaan van een dergelijke onbureaucratische 
organisatiestructuur te rijmen valt met de eerder 
als routinematig omschreven aard der surveillance-
werkzaamheden — terwijl volgens de uitgangshypothese 
het bestaan van een dergelijke organisatiestructuur 
juist zou zijn te verklaren aan de hand van het riskante 
en ongewisse karakter van de buitendienstwerk. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

51 
Bennekom, D. van, Browndale betaalt rekening van 
falend systeem. 
Sjow, 6e jrg., nr. 12, 15 december 1978, blz. 319-323. 

Naar het voorbeeld van het door John Brown in 
Canada ontwikkelde Browndale, werd in Nederland 
in mei 1973 met het eerste gezinshuis gestart. Brown-
dale Nederland is sindsdien uitgegroeid tot een op 
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veel fronten actieve instelling. Naast de therapeu-
tische gezinsopvang is men bezig met het 
'boerderijprojece, het 'reisproject' voor adolescenten 
en het 'preventieproject'. De gemiddelde verblijfsduur 
van de kinderen bij Browndale is 16 maanden. Het 
organisatieschema van Browndale is vrij strak. De 
lijnen lopen min of meer hiërarchisch. Men wil alle 
tijd steken in het 'doen' en men ziet weinig heil in 
vergaderingen voor stafleden om uitgebreid elkaars 
functioneren te bespreken. De medewerkers krijgen 
wel een eigen opleiding. De gemiddelde verblijfsduur 
van de groepsleiding is ongeveer zestien maanden. 

52 
Bilhler, H., und S. Kchele, Die Ehescheidung als 
pathogener Faktor — eine kinder- und jugend-
psychiatrische Untersuchung. 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 
27e jrg., nr. 8, nov/dec 1978, blz. 296-300. 

De schrijvers onderzoeken medische gegevens van een 
psychiatrische kliniek voor kinderen en adolescenten. 
Zij trachten een samenhang te vinden tussen de 
symptomen die de kinderen vertoonden en de echt-
scheiding van hun ouders. Zij onderscheiden twee 
groepen kinderen: 1) kinderen die één ouder verloren 
hebben (meestal de vader) als gevolg van de scheiding, 
2) kinderen wier ouders niet gescheiden zijn. Zij 
kwamen tot de conclusie dat echtscheiding en een 
tweede huwelijk meestal de symptomen voor de 
eerste maal veroorzaken. Bij de eerste groep kinderen 
trad meest anti-sociaal gedrag op, de tweede groep gaf 
meest psychosomatische klachten te zien. Er bestaat 
een organisch bepaalde aanleg voor symptomen bij 
de tweede groep, daar er in deze groep veel meer 
hersenbeschadigingen bij de kinderen voorkomen. 
De 'normale' frequentie van hersenbeschadigingen in 
de eerste groep toont aan dat echtscheiding een 
belangrijke faktor is voor de psychorecatieve oor-
sprong van symptomen. 
Met literatuuropgave. 

53 
Fanshel, D. Children discharged from foster care in 
New York City: Where to — When — At what age? 
Child welfare, 57e jrg., nr. 8, sept./okt. 1978, 
blz. 467-483. 

In dit artikel presenteert de auteur de resultaten van 
een bewerking van computergegevens over kinderen 
uit de kindertehuizen van New York City. Bij een 
voorgaande analyse van deze gegevens had de auteur 
vastgesteld dat het opvallend was dat de kinderen 
gemiddeld zo lang in de tehuizen verbleven (5 jaar). 
Hierop voortbouwend tracht hij in dit artikel 
antwoord te geven op vragen als: Waar gaan de 
kinderen heen wanneer zij het tehuis verlaten? 
Hangt dit samen met de tijd die men in zo'n tehuis 
heeft doorgebracht? Hoe vaak gaan zij naar hun 
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eigen ouders terug? Uit de gegevens bleek dat een 
steeds groeiend percentage naar de eigen ouders 
terugging. Toch is dit nog steeds maar net iets meer 
dan de helft. Steeds minder kinderen komen bij 
pleegouders terecht. Bij de kinderen met een 
verblijf van 1 tot 10 jaar in een kindertehuis nam met 
de lengte van het verblijf het aantal gevallen van terug-
keer naar de eigen ouders af. Met de toename van de 
verblijfsduur nam over deze periode de kans op een 
vertrek uit het kindertehuis naar pleegouders toe. Van 
diegenen die langer dan 10 jaar in een tehuis verblijven, 
kan in z'n algemeenheid weinig over de bestemming 
na vertrek uit het tehuis worden gezegd. In een 
laatste paragraaf van zijn artikel werpt de auteur 
enkele vragen op t.a.v. de opvang van deze kinderen. 

54 
Hess, Th., Die Fremdunterbringung verhaltensgesteirter 
Kinder. 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 
27e jrg., nr. 8, nov/dec 1978, blz. 300-308. 

De schrijver bespreekt aan de hand van recente 
literatuur de noodzaak voor uithuisplaatsing, met 
uitzondering van dwingende sociale redenen. In 
zoverre van leeftijd sprake is, zijn de meeste acteurs 
het erover eens dat babies en jonge kinderen zoveel 
mogelijk in pleeggezinnen geplaatst dienen te worden, 
bij criteria voor afwijkend gedrag is er geen overeen-
stemming. Meestal gaat men echter af op het oordeel 
van de inspectie over de nadelige invloed van het 
gezin. De auteur tracht vanuit een theoretisch 
standpunt gezinssituaties door te lichten waarin een 
mogelijke scheiding gunstig zou zijn, dit om onjuiste 
beslissingen te voorkomen. Aandacht wordt o.m. 
besteed aan de vraag van de verantwoordelijkheid 
van de kinderbescherming bij een uithuisplaatsing. 
Om fouten te voorkomen wordt aangeraden bij een 
uithuisplaatsing in een kindertehuis de noodzaak 
ervan door een neutrale onderzoeker te laten vast-
stellen via een gezinstherapeutische benadering. Zo 
krijgt het kind een zekere inspraak bij de beslissing 
en deze wijze geeft een goede basis voor samenwerking 
tussen het eigen gezin en het pleeggezin of kinder-
tehuis. 
Met literatuuropgave. 

55 
Kaiser, G. Konflikte der Jugendlichen mit 
Institutionen. 
Recht der Jugend und des Bildungswesens, 25e jrg., 
nr. 6, november/december 1977, blz. 404-420. 

Jeugdcultuur, jeugdprotest, jeugdcriminaliteit, 
jeugdzelfmoord, kindermishandeling e.d. zijn 
verschijnselen die al lange tijd voorkomen. Alleen 
het conflictmatige karakter ervan is iets van de 
laatste tijd, aldus de auteur. Hij schrijft dit toe aan 
de bijzondere omstandigheden en eisen van de 
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moderne maatschappij, waardoor aanpassingspro-
blemen en -conflicten meer op de voorgrond kunnen 
treden. Waarom de jeugd in conflict komt met maat-
schappelijke instituties zoals gezin, school, werk, 
opvoedingsinstellingen, politie, kinderrechter e.d., 
probeert de auteur in dit artikel aan te geven. In 
verband hiermee komen de volgende onderwerpen aan 
de orde: socialiseringsprocessen, het ontstaan van 
een eigen jeugdcultuur, het spanningsveld dat 
ontstaat tussen de jeugd met hun eigen ideeën en 
verwachtingen en het conventionele verwachtings-
patroon, het jeugdconflictrecht, de sociale 
medeverantwoordelijkheid van de volwassenenmaat-
schapp ij inzake de jeugdproblemen, het probleem 
van de jeugdwerkloosheid, de invloed van seksueel 
misbruik en kindermishandeling op jeugddelinquenten 
en de invloed van sociaal-economische omstandig-
heden. Het is volgens de auteur van belang te 
beseffen dat het uiteindelijk gaat om meer levens-
kwaliteit voor allen, in het bijzonder echter voor 
degenen die in een moeizaam en veeleisend socialise-
ringsproces zitten. De bereidheid en mogelijkheid 
om tot de ontwikkeling van een produktieve 
conflictbeheersing te komen is noodzakelijk en het 
recht zelf kan hiertoe een ondersteunende bijdrage 
leveren. 
Met literatuuropgave. 

56 
Rosenstein, P.J. Family outreach: A program for the 
prevention of child neglect and abuse. 
Child welfare, 57e jrg., nr. 8, sept./okt. 1978, 
blz. 519-525. 

In dit artikel geeft de auteur een beschrijving van een 
begeleidingsproject van ouders die hun kinderen 
mishandelen. Het project werd voornamelijk uitge-
voerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers hadden de 
opdracht om een goede relatie met de ouders aan te 
gaan en te trachten de ouders er toe te brengen hun 
gevoelens te uiten, opdat o.a. de wensen van de 
ouders konden worden vastgesteld. Hierbij moesten 
zij voor de wensen die moeilijk vervuld konden worden 
realistische alternatieven aanbieden en tevens de 
ouders opvoedkundige vaardigheden bij brengen. Aan 
de hand van een concreet geval laat de schrijfster de 
werkwijze bij dit trainingsproject zien. Aan het slot 
van haar artikel stelt zij vast dat erg moeilijk is te 
meten in hoeverre dit project nu heeft voorkomen, 
dat nieuwe gewelddadigheden door ouders tegenover 
hun kinderen gepleegd, hebben plaatsgevonden. Wel 
kon met zekerheid worden geconstateerd dat dit soort 
begeleiding door het publiek steeds meer werd gewaar-
deerd. Het aantal aanvragen steeg gestadig. Hieruit 
mag volgens haar wel worden afgeleid, dat het project 
in de verwezenlijking van een aantal doeleinden zeker 
geslaagd is. 
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57 
Walter, M. Untersuchungshaft und Erziehung bei 
jungen Gefangenen. 
Monatschrift fllr Kriminologie und Strafrechtsreform, 
61e jrg., nr. 5, oktober 1978, blz. 337-350. 

Reeds lang beklaagt men zich er over, dat de voorlopige 
hechtenis van jonge wetsovertreders in strijd is met de 
opvoedkundige bedoelingen van het Jugendgerichts-
gesetz (JGG). De schrijver vraagt zich af of er niet 
gelijktijdig een opvoedkundige praktijk bestaat tegen 
dergelijke on-opvoedkundige wettelijke regelingen. 
Op grond van verschillende empirische feiten bestaat 
het vermoeden, dat de kinderrechter voorlopige hech-
tenis op ruime schaal toepast juist om opvoedkundige 
en niet zozeer uit veiligheidsoverwegingen. De opvoed-
kundige motieven achter deze oplegging zijn: een 
snelle crisisinterventie door een vaste maatregel en 
een vast begin voor de preventieve behandeling op 
lange termijn. Deze doelen kunnen niet bereikt 
worden door de voorzieningen van het JGG, die alter-
natieven bieden voor de voorlopige hechtenis. De 
schrijver stelt daarom nieuwe wettelijke voorzieningen 
voor, die ook de groep van 18, 19 en 20-jarigen zou 
dienen te omvatten. Daardoor zal het principe van 
subsidiariteit van de voorlopige hechtenis meer 
betekenis krijgen. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

58 
United Nations Secretariat. The drug abuse problem: 
international policy. 
International review of criminal policy, nr. 34, 1978, 
blz. 43-51. 

Druggebruik en vooral de bestrijding daarvan en de 
behandeling van druggebruikers zijn onderwerpen, 
die vooral de laatste paar jaar tot veel geschillen 
aanleiding hebben gegeven. Dit artikel vat in het kort 
de positie samen, die internationale lichamen, die 
werkzaam zijn op dit gebied innemen. Er wordt nader 
ingegaan op het gevestigde beleid ten opzichte van 
druggebruikers, de verhouding druggebruik en misdaad 
en acties - door internationale lichamen op dit terrein. 
De analyse en zelfs het eenvoudig opnoemen van de 
bij het drugprobleem betrokken instanties 
(zoals: de Algemene Vergadering, de Economische 
en Sociale Raad, de Narcotica Commissie, het 
VN-Fonds tegen druggebruik, het Internationale 
College tegen Narcotica en allerlei gespecialiseerde 
bureaus) toont duidelijk aan, dat er behoefte 
bestaat aan coördinatie ter voorkoming van dubbel 
werk en het overlappen van activiteiten. 
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