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Voorwoord 

Op dit moment verblijven in ons land circa 
50.000 Turkse en Maroldcaanse gastarbeiders-
kinderen. 
Het is deze ltweede generatie' die in het hier-
navolgende centraal zal staan. Niet onvermeld 
blijven gegevens van de situatie van deze 
kinderen in andere Europese landen. Vooral 
wordt nagegaan wat de oorzaicen zijn die 
ertoe kunnen leiden dat de toekomst er voor 
hen weinig veelbelovend uitziet. 
In het inleidende artikel wordt veel aandacht 
besteed aan het onderwijs en de vorming 
omdat dit aspect van de ontwikkeling.weleens 
bepalend zou kunnen zijn voor het al dan met 
problematische gedrag in latere levensjaren. 
Geconstateerd wordt dat hier een belangrijke 
taak is weggelegd, niet in de eerste plaats voor 
Justitie, maar met name voor bijvoorbeeld het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
Als ook andere departementen de nodige 
preventieve maatregelen treffen,.staat Justitie 
niet de ondankbare taalc te wachten om— zoals 
zo vaak — het veroorzaakte leed te bestrijden. 
Aanduitend hierop volgt een bewerking van 
een artikel over het opvoedingspatroon en de 
jeugdcriminaliteit bij Chinees-Amerikanen in 
New York. Over het onderwijs aan lcinderen 
van buitenlandse werknemers handelt een 
deel uit .een nota van een Utrechtse werkgroep. 
Hierna wordt aandacht besteed aan de 
mogelijkheden tot bestrijding van rassen-
discriminatie. 
De auteur van het laatste artikel schetst de 
rolconflicten die minderheidsgroepen onder-
vinden in een steeds ingewikkelder wordende 
maatschappij. 



De tweede generatie 
Turken en Marokkanen 
in criminologisch 
perspectief 

door drs. M.W. Bol 

1. Inleidin,g 
De stelling dat Nederland geen immigratieland 
is, lijkt niet langer houdbaar. In tabel 1 is te 
zien dat ons land sedert 1965 een positief 
immigratiesaldo heeft. Een niet gering deel 
van de inunigranten wordt gevonnd door 
werknemers uit de Middellandse-Zeelanden, 
die men strikt genomen `permanente gast-
arbeiders' zou moeten noemen (Kobben, 
1978). Hoewel veel gastarbeiders namelijk 
naar Nederland komen met het plan om hier 
slechts tijdelijk te blijven, kan worden 
venvacht dat minstens 60% van de Turkse en 
Maroklcaanse werknemers zich permanent in 
ons land zal vestigen (Sociaal en Culturedl 
rapport, 1976). Venvacht wordt dat de grote 
meerderheid van hen hier uiteindelijk in 
gezinsverband zal gaan wonen. Het zijn de 
kinderen tilt deze gezinnen die in dit artikel 
centraal staan. 

In januari 1976 telde Nederland volgens 
gegevens van het CBS tegen de 50.000 Turken 
en Marokkanen in de leeftijd van 0 tot 25 jaar. 
Voor de leeftijdsopbouw zij verwezen naar 
tabel 2, waaruit is af te lezen dat de aantallen 
zeer jonge kinderen het grootst zijn. Boven-
dien doet hereniging van gezinnen met een 
procreatiegedrag dat nogal sterk van de 
Nederlandse normen afwijkt het aantal 
`allochtone geboorten' sterk toenemen 
(Entzinger, 1975). 
In 1975 had van alle in Nederland levend-
geborenen 3,08% een Mediterrane nationali-
telt, in 1976 was dit 3,35% en in 1977 was 
dit 4,05% (het betreft hier dezelfde landen als 
genoemd in tabel 2, plus Algerije). 
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Aantallen buitenlandse kinderen en jongeren in 
Nederland per 1-1-1976, volgens het C.B.S. 

Leeftijd 	Afkomstig Waarvan 	Waarvan 
uit Middel- uit Turkije uit Marokko 
landse-Zee- 
landen* 

0 t/m 6 	32.981 
7 t/m 16 	27.837 

17 t/m 24 	19.491 

14.349 
12.659 
7.678 

5.869 
3.773 
4.420 

* Te weten Marokko, Turkije, Tunesid, Spanje, 
Portugal, Joegoslavid, Griekenland en Italie. 
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We hebben het juist over Turkse en 
Marolcicaanse kinderen en jongeren, omdat er 
ten aanzien van deze groep nogal wat veront-
rustende voorspellingen met betrekking tot 
criminaliteit worden gedaan. Zoals nit het 
onderstaande naar voren zal komen, heeft 
West-Duitsland reeds nu te kampen met een 
relatief grote criminaliteit onder kinderen van 
buitenlandse werknemers (zie 2.3.). Er wordt 
gevreesd dat deze ook in Nederland emstige 
vormen S gaan aannemen (lie 3.3. waar o.a. 
Schumacher wordt geciteerd die zelfs spreekt 
van een sociale tijdbom). 
Van verschillende zijden wordt ervoor gepleit, 
om op tijd de nodige preventieve maatregelen 
te treffen. Hoewel het voor een aantal jongeren 
misschien al bijna of helemaal 'te laat' is en 
men zich vanuit justitieel oogpunt kan af-
vragen wat de beste manier van criminaliteits-
bestrijding in deze is, lijkt het momenteel 
toch — ook voor Justitie — belangrijker om 
zich te bezinnen op het vraagstuk van de 
primaire preventie, met andere woorden om 
te trachten condities in de omgeving te signa- 
leren die een voedingsbodem voor het ontstaan 
van criminaliteit kunnen zijn, teneinde deze 
weg te nemen. Op deze primaire preventie valt 
in dit artikel dan oak de nadruk. 
Alvorens de situatie van Turkse en Marok-
kaanse kinderen in Nederland aan ten 
beoordeling te onderwerpen zullen we eerst 
nagaan welke ervaringen met irnmigranten-
kinderen men in het buitenland heeft gehad. 
Tal van landen zijn namelijk al vet! 'anger dan 
het onze een immigratieland. Wel is bij een 
dergelijke beschouwing enige voorzichtigheid 
geboden, want ongetwijfeld zullen niet alleen 
ten aanzien van de immigranten zelf allerlei 
andere en vaak onbekende variabelen een rol 
meespelen, ook de ontvangende landen zouden 
we) eens in een aantal opzichten doorslag-
gevend van Nederland kunnen verschillen. Om 
aan dit bezwaar enigszins te ontkomen wordt 
de aandacht voomamelijk gevestigd op 
literatuur betreffende gastarbeiderslcinderen 
in Europese landen. De ervaringen met 
eerdere immigratiestromen in eigen land 
worden hier buiten beschouwing gelaten, hoe- 
wel het op zich zelf zeker de moeite waard zou 
zijn om ook hiermee vergelijkingen te treffen. 



In een inleiding als deze ontbreekt daartoe 
echter de ruimte. 
Wanneer we clan wat meer weten over de 
situatie nu, zal tot slot de vraag worden 
gesteld waar met het oog op de toekomst de 
.hoogste prioriteiten voor het beleid liggen, en 
in hoeverre dit gericht moet zijn op integratie 
dan wel op het behoud van de eigen 
identiteit. Dit is een belangrijke vraag die 
tegenwoordig door velen wordt gesteld, maar 
waarop tot nu toe geen duidelijk antwoord is 
gevonden. 

2. Situatie van immigrantenkinderen in het 
buitenland getoetst aan hun behoeften 

2.1. De eerste levensfaren 
De oorzalcen van criminaliteit worden door 
sommigen gezocht in macro-sociale factoren. 
zoals werkloosheid, armoede en slechte huis-
vesting. Meer en meer echter komt men de 
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	laatste tijd tot de overtuiging, dat vooral 
omstandigheden in de vroegtte levensjaren 
bepalend zijn voor het opgewassen zijn 

• 

	

	tegen frustrerende omstandigheden die zich 
later kunnen voordoen. 
Hoe eerder er jets misgaat, des te fataler meest-
al de gevolgen; men kan hierbij zelfs teruggaan 
tot het moment waarop de ontwilckeling van 
het individu een aanvang neemt, namelijk 
bij de bevruchting, en ook op dat moment 
is er geen sprake van een `blanco' uitgangs-
punt, want het gedrfde materiaal geeft de 
grenzen aan waarbinnen die ontwikkeling kan 
plaatsvinden. We willen echter met zover 
teruggaan; daarvoor zijn bovendien de bio-
sociale wetenschappen nog met voldoende 
gevorderd. We beginnen de ontwilckeling te 
volgen in het toch relatief vroege stadium 
van de eerste levensjaren. 

Een voor ons onderwerp interessant onderzoek 
is dat van Sollenberger (1968). Hij constateerde 
een relatief geringe criminaliteit onder 
jongeren in het New Yorkse Chinatown. En 
dat terwij1 de Chinese kinderen daar opgroeien 
in een zeer dichtbevolkte Chinese gemeenschap 
met een slechte behuizing, minirnale recreatie-
mogelijIcheden en in vaak grote armoede. 
Sollenberger heeft hex uitblijven van crimina- 



liteit o.a. verldaard uit Chinese opvoedings-
patronen. Weliswaar is een weergave van zijn 
artikel in dit blad opgenomen op blz. 27, maar 
enkele van zijn bevindingen willen we ook hier 
niet onvermeld laten. De door hem onderzochte 
Chinese ouders gebruikten geen fysieke straf 
bij ongewenst gedrag. De ormeding werd 
gekenmerkt door een geringe toegeeflijkheid 
in combinatie met weinig straf; een combinatie 
waarvan bekend is dat die in zeer geringe mate 
leidt tot agressief gedrag. (Sears, Maccoby 
and Levin, 1957).* 
Hier werpt de vraag zich op hoe het din komt 
dat er in andere Amerikaanse Chinatowns 
juist zoveel uitbarstingen van criminaliteit zijn 
waar te nemen. Volgens Huang en Pilisuk 
(1977) is deze, gelet op de erbannellike 
omstandigheden waaronder men leen, nag 
relatief laag, hoewel er bijvoorbeeld in San 
Francisco in de periode 1964-1969 sprake was 
van een stijging van maar liefst 6009& 
Mogelijk wordt bij latere generaties Chinezen 
niet meer voldaan aan de voorwaarden van de 
door Sollenberger onderzochte groep. Ook kan 
het zijn dat sommige groepen Chinezen die 
zich in Amenlca vestigen, zelf al een 'negatieve 
selectie' uit de Chinese bevolking vormen 
(Takagi en Platt, 1978). 

2.2. Onderwijs en vorming 
Zij het dat overheden slechts een zeer geringe 
directe invloed kunnen uitoefenen op de 
opvoeding in de allereerste levensjaren, 
wanneer het wereldje van deze kinderen zich 
gaandeweg gaat uitbreiden naar de buurt en de 
school, nemen de mogelijkheden hiertoe 
exponentieel toe. Gezien in de lijn van het 
voorgaande is het van groot belting dat juist 
aan deze fase door het beleid zeer veel aan-
dacht wordt besteed, dat wil zeggen zeker 
wanneer er werkelijk sprake van is dat deze 
kinderen in het immigratie- of gastland zullen 
blijven. Vooral wanneer er emstige vermoedens 
bestaan dat het kinderen betreft die van huis 
uit onvoldoende weerbaar worden gemaakt om 
aan moeilijke omstandigheden het hoofd te 

• Zie ook mijn artikel 'Vrouwen en criminaliteit' in 
Just. verk. nr . 5/1975 waar dit onderzoek wordt 
aangehaald i.v.m. de geringe criminaliteit van vrouwen 
in ons land. 



kunnen bieden, liggen juist op het gebied van 
onderwijs en vorming voor het ontvangende 
land de beste mogelijkheden om hier het een 
en ander te corrigeren. 

West-Duitsland bestaan de leerlingen van de 
lagere scholen momenteel voor 25% uit'buiten- 

• landse lcinderen (Grossmann, 1973). Het 
betreft voornamelijk .Joegoslavische, 
Italiaanse en Turkse kinderen. De vele auteurs 
die over het onderwijs aan hen hebben 
geschreven, stellen de taalproblemen voorop. 
Deze veroorzaken gevoelens van frustratie en 
minderwaardigheid (Gelinek, 1974), een af- 
wijzende houding bij de Duitse leeftijd-
genootjes (Lucker, 1975), en verder dragen de 
taalproblemen bij tot soms grote achterstanden 
in het overige onderwijs. Volgens Warzee 
(1974) die onderwijzers van gastarbeiders-
kinderen in Belgie ondervroeg, is er bij 26,4% 
van de kinderen ook sprake van gebrekkige 
kennis van de moedertaal. Rey-Von Almen 

9 	(1978) wijst er in dit verband op dat het van 
belang is om eerst die goed te leren beheersen, 
omdat volgens haar bij het ontbreken van een 
• samenhangend referentiekader het leren van 
een tweede taal des te moeilijker wordt. 
Algemeen gesproken kan aan een samen-
hangend referentiekader (men kan ook 
zeggen: een sluitend cognitief systeem), voor 
zover dit al aanwezig is, door tal van culturele 
verschillen afbreuk worden gedaan. (o.a. 
Harant, 1976 en Buschbeck, 1976). 
Volgens een bevinding van Inbar en Adler 

• (1976) die onderzoek deden bij Marokkaanse 
kinderen in Franlcrijk en Israel, komt de 
confrontatie met deze `cultuurverwarring' het 
hardst aan voor kinderen tussen 6 en 11 
jaar. Oudere kinderen zijn volgens hen beter 
in staat hun problemen onder woorden te 
brengen en om hulp te vragen. De bedoelde 
cultuurverwarring kan ertoe leiden dat de 
kinderen snel ontmoedigd raken. Hun moti-
vatie neemt af en ze maken geen huiswerk 
meer, verzuimen naar school te gaan (als ze 
daartoe al niet door de —werkende — ouders 
worden gedwongen die soms liever zien dat 
ze op jongere broertjes en zusjes passen) en 
verlaten de school voortijdig. Van degenen 
die in Duitsland verplicht zijn beroepsonder- . 
wijs te volgen, komt maar 20% opdagen 



(Ehlers, 1976). Ook de motivatie voor het 
volgen van voortgezet ondenvijs is minimaal 
(Gerstenmaier en Hamburger, 1974). 
Kortom: er staat deze kinderen in de toekomst 
laag gekwalificeerd werk dan wel werkloosheid 
te wachten. In Frankrijk zijn de opgroeiende 
zoons van Portugezen en Algerijnen nog 
minder gekwalificeerd dan hun vaders (La 
condition ..., 1978). Hoe een dergelijke 
ontwikkeling te voorkomen? De Duitse 
auteurs pleiten er in de eerste plaats voor, ook 
de ouders van de kinderen bij het ondenvijs 
te betreklcen. Vaalc beheersen zij de Duitse 
taal nog slechter dan hun kinderen en hebben 
it weinig vertrouwen in de school, o.a. omdat 
it weinig bij schoolaangelegenheden betrokken 
worden (Diamant en Becker, 1976). Taal-
ondenvijs aan de ouders is this evenzeer van 
belang als dat aan de kinderen. Voor het 
bevorderen van contacten tussen ouders en 
school wijzen tal van schrijvers daarnaast op 

10 	het nut van huiswerkbegeleiding: dit voldoet 
enerzijds aan de behoefte van de kinderen, 
anderzijds bevordert het, indien uitgevoerd 
samen met de ouders, het vertrouwen van die 
ouders in de school. Moeten de autochtone 
leerkrachten ook zelf bekend zijn met de 
moedertaal van hun leerlingen? 
De Franse onderzoeker Courbin (1978) vindt 
van we!. Van de 261 door Warzee (1974) 
ondervraagde Belgische ondenvijskrachten 
vond 41,4% dat ook, omdat het de contacten 
met ouders en kinderen vergemaldcelijkt. 
Toch achtte 50,2% het onbegonnen werk, en 
wel omdat de buitenlanders vaak tal van 
dialecten spreken en zelfs elkaar niet 
verstaan. Van dezelfde groep leerkrachten 
gaf 1,4% te kennen, een stage in het buiten- 
land te when lopen; 1,9% was voor regel- , 
matige ontmoetingen tussen onderwijzers 
van buitenlandse kinderen onderling, zoals 
dat volgens Warzoe in Zwitserland 
gebruikelijk is. De meerderheid van de Duitse 
schrijvers pleit voor een geleidelijke integratie 
van het buitenlandse in het Duitse ondenvijs. 
Dit zou echter pas een aanvang moeten nemen 
nadat taalachterstanden zijn ingehaald en de 
culturele verschillen begrijpelijk zijn gemaakt, 
zowel aan de buitenlandse als aan de Duitse 
kinderen; ook aan de Duitse lcinderen, en wel 



voornamelijk om bij hen bestaande 
vooroordelen weg te nemen. Uit een 
onderzoek van Spiihrung (1974) bij 165 
leerlingen van een geihtegreerde kleuterschool 
bleek daarvan namelijk sprake te zijn. Op de 
vraag van Lucker (1975), of schoolkinderen 
het leuk zouden vinden als er meer gast-
arbeiderskinderen in de klas zaten, antwoordde 
88 procent van hen met nee. Zou dit 
misschien een reden zijn om dan toch maar 
aparte scholen in te richten? Nee, volgens 
Goldstein, Koopman en Goldstein (1979). 
Zij ondervroegen 56 leerlingen van 5 en 6 jaar 
op een zwarte school, op een blanke school 
en op een gemengde school in Amerika. 
Het negatief stereotyperen van zwarte 
lcinderen bleek zowel bij blanke als bij 
zvvarte kinderen op de gemengde school 
aanzienlijk minder vaak voor te komen. 
Volgens Minzlaff (1976) en Wilke (1975) is 
het geven van integrerend onderwijs in Zweden 

11 	al zeer gebruikelijk. Dit in tegenstelling tot 
de situatie in Duitsland en Engeland, waar nog 
veel nationale scholen zijn. In Zweden krijgen 
de buitenlandse lcinderen in eerste instantie 
apart onderwijs in de eigen taal, met een 
extra spoedcursus in het Zweeds. Als ze vol-
doende kennis hebben, worden ze langzaam 
maar zeker in het normale schoolsysteem 
geihtegreerd, te beginnen bij sport en handen-
arbeid. Dit proces kan een aantal jaren duren 
(IUCW, 1974). 
Akpinar, Lopez-Blasco en Vink (1977) en 
Bendit, Lbpez-Blasco en Vink (1977) bena-
druldcen dat de socialisatie van gastarbeiders-
kinderen met alleen plaatsvindt thuis en op 
school, maar dat ook de vrije tijd een voor de 
socialisatie belangrijk leerterrein is. Het aan-
leren van taal en vaardigheden heeft volgens 
hen geen zin als dit niet in coOrdinatie 
geschiedt met het opdoen van praktische 
ervaring buiten schooltijd. Een interactie 
van leren en handelen achten zij juist voor 
deze kinderen onmisbaar voor het verhogen 
van motivatie en dus van prestaties. Behalve 
voor het wegnemen van barrieres tussen de 
school en de ouders pleiten deze schrijvers 
daarom bovendien voor versmelting van 
leerprocessen van binnen en buiten de school. 



2.3. Pleats in de rnaatschappit 
Bij het bereilcen van de puberteitsjaren wordt 
ook voor irnrnigrantenkinderen de wereld 
weer een stuk groter: ook zij gaan deelnemen 
aan het maatschappelijk leven. Ze bereiken nu 
de leeftijd waarin de identiteitscrisis behorend 
bij de puberteit worth doorgemaakt; de 
gevolgen van een gebrelckige of tegenstrijdige 
opvoeding, scholing en vorming, die tot dan 
toe veelal latent zullen zijn gebleven, kunnen 
nu manifest worden. Wanneer er bovendien 
sprake is van slechte exteme omstandigheden 
zoals een zwalcke sociale, econornische en 
juridische positie of van discriminatie op 
grond van ras, behoeft het geenszins venvon-
dering te wekken dat deze manifestatie dik-
wijh plaatsvindt in de vorm van protest-
gedragingen die maar al te vaak in wetten zijn 
strafbaar gesteld. In tegenstelling tot hun 
ouders, die de miserabele omstandigheden nog 

12 	
wel verdragen konden omdat ze het in 
vergelijlcing tot landgenoten nog altijd veel 
beter hadden, vergelijken den jongeren zich 
met leeftijdgenoten in hun nieuwe vaderland, 
en stellen ze terecht hogere eisen dan hun 
ouders (Frey e.a., 1978). Volgens Schroer 
(1979) doet zich bij buitenlanders van 14 tot 
21 jaar momenteel in Stuttgart 58% in 
Mtinchen 43% en in Frankfurt 32%meer 
criminaliteit voor dan bij hun Duitse leeftijd-
genoten. 
Wat valt er in dit stadium door het beleid van 
de overheid nog te 'redden'? Het veiligstellen 
van de sociale, economische en juridische 
positie van den mensen; het bestrijden van 
rassendiscriminatie, ook bij volwassenen. Hoe 
den moeilijke opgave te volbrengen? Moet 
het beleid hier gericht zijn op volledige 
integratie? Redenerend in de lijn van Newman 
(1973) zou volledige integratie nauwelijks 
kunnen bestaan, want in de modeme Westerse, 
ingewikkelde samenleving heeft ieder lid 
daarvan tal van verschillende rol-identiteiten. 
In de ene rot is men lid van een minderheids-
groep, in de andere 'can men zich deel van de 
samenleving ah geheel voelen. Maar men moet 
wel steeds kunnen kiezen. Een hoofdstuk over 
dit onderwerp uit Newman's bock is in dit 
blad in verkorte vorm opgenomen op blz. 59 
es. In par. 5 komen we er nog op terug. 



3. Turkae en Marokkaanse kinderen in 
Nederland 

3.1. Turkse en Marokkaanse opvoedings-
patronen 
Juist de combinatie van grote toegeeflijIcheid 
en veel straf waarvan Sears, Maccoby en Levin 
zeggen dat die de meeste kans biedt op 
agressieve reacties, is kenmerkend voor het 
Turkse maar vooral het Maroklcaanse 
opvoedingssysteem. Op dit systeem zal wat 
nader worden ingegaan — zij het beknopt en 
onvermijdelijk generaliserend — aan de hand 
van gegevens erover van Van den Berg-Eldering 
(1978), Eppink (1976) en Eppink en 
Bovenkerk-Teerink (1978). 
Het is gebruikelijk dat de kinderen tot het 
derde jaar op hun wenken worden bediend, 
waarna vrij plotseling een verandering intreedt 
en zij als (onvolmaalcte) jonge volwassenen 
worden gezien. De vaders eisen vooral van hun 

13 	zoons absolute gehoorzaamheid en gaan op 
een zeer autoritaire en formele wijze met hen 
om. De kinderen worden veel geslagen. Soms 
begrijpen ze met, waar ze het aan te danken 
hebben als ze vervolgens weer worden aan-
gehaald. Ook de moeder slaat haar Ithideren, 
maar toch heeft zij een meer informele 
verhouding met ze. Via deze methoden beoogt 
men de jongens op te voeden tot mannen van 
eer, die desnoods met geweld voor hun 
familie opkomen, en de meisjes tot bescheiden 
vrouwen die niet tegenspreken. 
Het meest fnuikende van dit hele systeem is 
waarschijnlijk, dat de kinderen zowel 
affectief niet weten waar ze aan toe zijn, als 
niet in staat worden gesteld om via logisch 
denken het gevolg van hun handelingen te 
leren controleren en voorspellen. Dit laatste 
is juist zo van wezenlijk belang in de cognitie- 
ve ontwildceling van het kind (Galperin volgens 
Van Parreren en Carpay, 1972). Zo pat het 
hen ontbreken aan zelfvertrouwen en zoeken 
ze dan maar, zonder zich zelf meningen te 
(kunnen) vormen, uit angst voor straf, hun 
heil in het blinde gehoorzamen van vaders 
bevelen. 

Men kan zich voorstellen dat het patroon van 
afwisselend grote toegeeflijkheid en veel 



(lijf)straf des te grilliger zal worden wiumeer 
er bovendien bij de ouders sprake is van 
continue vermoeidheid en spanning die tal 
van oorzaken kunnen hebben: van Turkse en 
Marokkaanse ouders in Nederland werken 
vaak man en vrouw beiden. Ze worden zelf 
beheerst door onzekerheid, vooral omdat ze 
de Nederlandse taal niet goed beheersen. 
Kobben (1978) stelt dan ook voor, om als 
voorwaarde te stellen voor het verkrijgen van 
een vergunning tot gezinshereniging, een 
redelijke kennis van het Nederlands bij de 
gezinshoofden. 
Verder bestaat cc dikwijls nog onzekedwid 
over de verblijfsduur, die reeds in de 
inleiding werd gemeld. De gezinshoofden 
hebben soms rote schulden, o.m. omdat de 
kosten van de gezinsmigratie nkt worden 
vergoed. In het rapport 'De VTOUW in het 
gain van de buitenlandse wericnemee (1978) 
wordt gepleit voor vergoeding zowel van de 

4 	reis- als van de inrichtingskosten bij  gains- 
hereniging. Kobben (1978) pleit voor ten 
inrichtingslcrediet. De huisvesting is nu mental 
slecht, de wachttijden voor het toegewezen 
krijgen van een woning zijn lang. 
Bij de gezinshereniging moeten na een soms 
langdurige separatie man en vrouw weer aan 
ellcaar wennen, hetgeen ook problematisch 
kan verlopen. De moeders krijgen bovendien 
in Nederland nauwelijks introductie en leren 
onze tail, niet. Volgens Schoenmakers-
Dalkinoja (1978) wreekt ook dit zich bij de 
opvoeding van de lcinderen. 
Verschillende auteurs wijzen op het belang 
van voorlichting, towel aan de buitenlandse 
ouders als aan de Nederiandse samenleving. 
Schriftelijke voorlichting reeds v66i vertrek 
tilt het thuisland heeft volgens Koopman 
(1978) weinig tin, aangezien aldaar ten 
geringe waarde wordt toegekend aan het 
geschreven woord. 

Het rapport 'De vrouw in het gain van de 
buitenlandse werknemer' (1978) beveelt aan, 
out met rote regehnaat op de televisie 
speelfilms uit de landen van herkomst te 
vertonen. Door deze van Nederlandse onder-
titeling te voorzien lcrijgt bovendien de 
Nederlandse bevolking gelegenheid om kennis 



te nemen van een aantal aspecten van de 
leef- en denkwereld der allochtonen. 

3.2. Onderwijs en vorrning in Nederland 
In Nederland is het het meest gebruikerijk om 
Turkse en Marokkaanse kinderen zo snel 
mogelijk te laten deelnemen aan het Neder-
landse onderwijs. Volgens de Nota Migranten 
Rotterdam (1978) achtte men het in die stad 
aanvankelijk niet nodig om voor het kleuter-
onderwijs extra maatregelen te treffen. Men 
ging ervan uit dat de lcinderen op die leeftijd 
wel snel een nieuwe taal zouden leren, hetgeen 
echter niet bleek op te gaan. Momenteel zijn 
er dan ook extra kleuterleidsters in dienst, en 
worden er door de schooladviesdienst pro-
gramma's ontwilckeld. 
Voor buitenlandse leerlingen van lagere 
scholen is er tot nu toe geen mogelijkheid tot 
een geleidelifice integratie. Als de kinderen al 
niet naar een van de weinige nationale scholen 

15 	gaan (volgens Van Amersfoort (1975) zijn die 
nationalistisch en didactisch verouderd) 
moeten ze meestal regelrecht naar Nederlandse 
scholen. Doordat er vaak veel Turken en 
Marokkanen bij elkaar in ee'n wijk kwamen te 
wonen, als gevolg waarvan Nederlandse 
gezinnen daaruit wegtrokken, zijn er een 
aantal zogenaamde `concentratiescholen' 
ontstaan, die min of meer onverwacht een 
meerderheid van buitenlandse leerlingen op te 
vangen kregen. Daar sommige scholen boven-
dien weigeren om buitenlandse kinderen op te 
nemen, komt het uok voor dat er wachtlijsten 
bestaan voor leerplichtige kinderen (Ziens-
wijze, 1979). Weliswaar is het onderwijs op de 
`gemengde' scholen bi-cultureel, maar er is 
vooralsnog weinig of geen mogelijkheid voor 
het doorlopen van een soepele overgangsfase 
van overwegend buitenlands naar -overwegend 
Nederlands onderwijs. Als er al sprake is van 
een bijzondere opvang is deze te willekeurig 
om tot een goede onderwijsleersituatie te 
kunnen komen (Zienswijze, .1979). Veel 
scholen kampen met grote niveauverschillen 
tussen de buitenlandse kinderen onderling. 
Sommigen spreken al goed Nederlands, anderen 
komen bijvoorbeeld op hun achtste jaar als 
analfabeet regelrecht uit een Marokkaanse 
Berbergemeenschap. 



Voor jongeren van 12 tot 16 jaar bestaat er in 
enkele steden de mogelillcheid om in een zgn. 
Internationale schakelklas te worden geplaatst. 
Deze zijn verbonden aan Nederlandse scholen 
en crop gericht de leerlingen in ijltempo 
(ongeveer een jaar) bij te spijkeren zodat ze 
vervolgens naar het gewone voortgezet 
ondenvijs kunnen. Ook hier is sprake van de-
zelfde soort niveauverschillen als in het lager 
onderwijs; voor analfabeten is een schakeljaar 
te weinig (Groenhuijsen, 1979). De nadruk 
ligt op de taalverwerving. Daarnaast wordt 
geprobeerd de kinderen tot `sociale redbaar-
heid' te brengen (Zoomers volgens Groen- 

. huijsen, 1979). Ondanks tal van tekort-
komingen zou men de schakelklas toch het 
beste voorbeeld van daadwerkelijk integrerend 
ondenvijs in ons land kunnen noemen. Het 
Ministerie van Ondenvijs en Wetenschappen 
draagt zorg voor een mime financiering, 
waardoor op de 15 leerlingen e'en leerkracht 
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	kan worden aangesteld. Niettemin zijn ook 
hier nog grote wachtlijsten. 
Jongeren van 16 tot 18 jaar, die partied 
leerplichtig zijn (twee dagen per week) mogen 
niet naar schakelklassen, ook al komen ze net 
in Nederland aan. Voor deze groep zijn de 
voorzieningen het slechtst. Volgens Drewes en 
Bakker (1977) en Van Keulen (1977) is dater 
de oorzaak van, dat diverse instanties jongeren 
van deze leeftijd 'dan maar' doorvenvijzen 
naar vormingscentra, die veel minder geld 
beschikbaar hebben en daarom veel met 
vrijwilligers (moeten) werken. Een voordeel 
is misschien dat onderwijs en vorming hier 
hand in hand.gaan, waarvan het belang 
immers door Akpinar e.a. zo werd benadrukt. 
Voor het ondenvijs aan buitenlandse kinderen 
en jongeren geldt volgens Hendriks (1979) dat 
er een groot gebrek aan behoorlijke leer-
middelen is. Veriler zouden de leerkrachten in 
het algemeen onvoldoende op de hoogte zijn 
van de culturele achtergronden van hun 
leerlingen (Van Keulen, 1977; Van den Berg-
Eldering, 1978). Dit geldt ook voor de 
NederlandSe leerlingen ten aanzien van hun 
buitenlandse klasgenoten (Pels, 1979). 
Kennelijk heeft men er tot voor kort weinig 
oog voor gehad, dat de kinderen niet alleen 
onderscheid moeten leren maken tussen de 



verschillende taalsystemen, maar evenzeer 
tussen de verschillende 'cultuursystemen'. Dit 
heeft ook tot gevolg gehad dat de ouders te 
weinig bij het onderwijs en de vorming werden 
betroldcen, waardoor ze soms dan ook blijk 
geven van onbegrip. Zo vinden ze het 
Nederlandse onderwijssysteem te vrij en te 
weinig autoritair. Ze vinden het voor meisjes 
eigenlijk niet nodig dat die voortgezet onder-
wijs volgen. Vooral Marokkaanse ouders laten 
hun dochter liever niet alleen over straat gaan 
en verlangen voor jongens en meisjes 
gescheiden onder.vijs (Van den Berg-Eldering, 
1978). 
De huidige situatie draagt ertoe bij, dat .de 
kinderen zich noch met de ene, noch met de 
andere cultuur (durven te) identificeren. Ze 
worden er aldus niet op voorbereid om op een 
gegeven moment in alle gemoedsrust te kunnen 
kiezen, voor welke van hun rol-identiteiten ze 
wel of niet geheel in de Nederlandse samen- 

17 	leving geiiitegreerd wensen te worden. 
Gevolgen: schoolverzuirn, school niet afmaken 
en agressie t.a.v. Nederlandse kinderen. In dit 
verband is opvallend dat de schakelklassen wel 
graag bezocht worden (Hottrop, 1977) en dat 
de kinderen er een opvallend grote leer-
gierigheid aan de dag leggen (Groenhuijsen, 
1979). Dit zal alles te maken hebben met het 
felt dat de kinderen hier meer aandacht 
krijgen, zich niet door een al te grote leer-
achterstand (men werkt met niveau-groepen) 
de mindere voelen en met het feit dat er sprake 
is van een geleidelijke, gestructureerde integrat 
Voor zo'n geleidelijke integratie pleit ook de 
Nota Zienswijze (1979). Een reeks voorstellen' 
die de schrijvers ervan doen om deze te 
verwezenlijken, is opgenomen op blz. 33 e.v. 
Door de Minister van Onderwijs wordt 
momenteel in overleg met de Ministers van 
CRM en Sociale Zaken een beleidsnota voor-
bereid. 
Gelukkig zijn er steeds meer welwijns-
instellingen, zoals club- en buurthuizen etc., 
die zich inzetten om nog bestaande lacunes or 
te vullen. Dit bijv. via het organiseren van 

• 	 thema-avonden, cursussen e.d., zowel voor 
ouders als voor kinderen. Er worden langzaam 
maar zeker steeds meer gerichte activiteiten 
op touw gezet; dit geldt althans zeker voor de 
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stad Utrecht. Een groep psychologiestudenten 
is daar momenteel bezig een soort sociale kaart 
te maken van alle activiteiten die voor buiten-
landse werknemers en hun kinderen onder-
nomen worden of zullen gun worden. 

3.3. Plaats in de Nederlandse rnaatschappij 
Een combinatie van een gebrekkige voorop-
leiding, grote werkloosheid en discriminatie 
leidt tot minimale kansen op de arbeidsrnarkt. 
Dat de vooropleiding van kinderen van buiten-
landse werknemers in ons land beslist onvol-
doende is, werd hiervo6r beschreven. 
Verder is er een stijgende werkloosheid 
onder gastarbeiders (de werkloosheid 
onder gastarbeiders in Zuid-Holland is sinds 
1971 vervijfvoudigd) die ten dele het gevolg is 
van discriminatie. Dat daarvan op de arbeids-
markt en elders inderdaad sprake is, wordt op 
overtuigende wijze aartgetoond door Bovenkerk 
e.a. (1978). Volgens Ellemers (1978) is de 
discriminatie op de arbeidsmarkt het grootst 
in de lagere beroepsniveau's en/of daar waar de 
werkloosheid toch al het grootst is. Hoewel 
wettelijke regelingen formeel geen onderscheid 
malcen tussen Nederlanders en buitenlanders 
(op enkele uitzonderingen na), zijn er in de 
praktijk talloze voorbeelden van regels die 
jeitelijk wel ten nadele van buitenlanders 
werken. 
Wettelijke regelingen alle6n zijn dus onvoldoen-
de om discriminatie te bestrijden. In een 
hoofdstuk uit het bock `Omdat zij anders 
zijn' gaat Bovenkerk hier nader op in. Dit 
hoofdstuk is opgenomen op blz. 45 e.v. Naast 
de juridische oplossing onderscheidt de 
auteur een sociale compensatie-oplossing, een 
therapeutische, een meercontact-oplossing en 
wijst hij op het belang van voorlichting als 
oplossing. Tot slot noemt hij de maatschappe-
lijke totaaloplossing. 
Voorbeelden van openlijke rasdiscriminatie 
zijn een rd in de Rotterdamse Afrikaander. 
buurt in 1973 en een 'uitbarsting van voll:s-
woede' in 1976, tegen Turken in Schiedam 
(Boverdcerk, 1978). 

Tabel 3, overgenomen uit het Sociaal en 
Cultured Rapport van 1978, laat zien hoezeer 
acceptatie van mensen van een ander ras als 



naaste buren in de loop der jaren is 
verslechterd. 

•Tabel 3. Acceptatie mensen met een ander ras, als 
naaste buren, 1966, 1975, 1978 in procenten 

1966 	1975 	1978 

geen enkel bezwaar 	84,7 	59,5 	61,0 
-vindt het minder 
prettig 	 12,6 	25,7 	22,2 

hangt er vanaf 	1,3 	3,2 	1,4 
zou er iiTh—tegen 
verzetten 	 1,4 	11,7 	15,4 

Bron: Onderzoek Godsdienst in Nederland, 1966. 
Onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland, 
1958-1975. Onderzoek Culturele Veranderingen in 
Nederland, 1975-1978. 

In hoeverre heeft het uitblijven van erkenning 
19 	en van het krijgen van eigen verantwoordelijk- 

heden bij de opgroeiende kinderen van de 
buitenlandse werknemers in Nederland al 
geleid tot crimineel gedrag? Tot op heden zijn 
er geen aanwijzingen dat hun criminaliteit 
relatief omvangrijker zou zijn dan die der 
Nederlandse jongeren. Politie en Raden voor 
de Kinderbescherming maken in hun 
registraties geen onderscheid naar nationaliteit, 
hetgeen misschien ook discriminerend zou zijn 
geweest. Er kan daarom geen hard cijfer-
materiaal worden verstrekt. Toch zou nu 
misschien, gelet op de bestaande verontrusting, 
een nader onderzoek hier niet misplaatst zijn. 
Kemperman (1978) merkt op dat de contacten 
met de Tilburgse kinderpolitie nog gering 
zijn, maar schrijft dit toe aan het feit 
dat de meeste buitenlandse kinderen momen-
teel nog te klein zijn om .criminaliteit te 
kunnen plegen. Zij waarschuwt voor het al te 
snel constateren van een stijgende criminaliteit. 
Immers door de grotere indentificeerbaarheid 
van deze groep en de snellere aangiftebereid-
heid bij de Nederlanders, is ook de pakkans 
groter. Bovenkerk (1978) signaleerde in een 
onderzoek een onevenredig grote aandacht 
voor misdaden van Turken en Marolckanen in 
sommige dagbladen. Ook dit zou ten onrechte 
de indruk kunnen versterken, dat de toestand 



nu al emstig is, hetgeen niet wegneemt dat de 
verontrusting voor de komende jaren toch 
overal toeneemt. Van Breugel (1978) vindt dat 
buitenlandse jongeren in Tilburg steeds 
agressiever worden vergeleken bij vijf jaar 
geleden. Van Keulen (1977) wijst erop, dat 
de jongens die niets te doen hebben vaak in 
groepjes de straat opgaan, hetgeen tot gang-
vorming leidt. De Turkse journalist Karacay 
sprak in de grootste Turkse krant van een 
toenemende criminaliteit onder de Turkse 
schoolgaande jeugd in de Nederlandse grote 
steden. Hij voorspelt bij het uitblijven van 
maatregelen grote uitbarstingen van agressie 
over een jaar of zeven (Van der Graaf, 1979). 
Volgens Schumacher (1979) wordt er in ons 
land een nieuw subproletariaat geschapen, dat 
ook voor de rest van de samenleving een 
sociale Welborn bevat. 
Extra gevaarlijk is het, dat bepaalde uiterst 
nationalistische organisaties, te weten de 

20 	Amicales (Marokkaans) en de Grijze Wolven 
(Turks) een steeds grotere aanhang vinden 
onder de in West-Europa verblijvende jongeren. 
De Grijze Wolven zouden al veel terreurdaden 
(gewelddadig optreden in knokploegen) op 
hun naam hebben staan (Van Keulen, 1977). 
Deze fascistische organisatie zou infiltreren in 
moslimorganisaties en in het ondenvijs. Door-
dat zij inspeelt op de underdog-gevoelens van 
de jongeren maakt ze gemakkelijk slachtoffers. 

4. Integratie en behoud van eigen identiteit 
Wat moet nu, vanuit het oogpunt van 
criminaliteitspreventie worden voorgestaan: 
volledige integratie of wel het laten behouden 
van de eigen Turkse of Marokkaanse identiteit? 
Uit het voorgaande is gebleken, dat een beleid 
dat op geen van beide gericht is, in Duitsland 
reeds geleid heft tot gevoelens van onzeker-
held en daaruit voortvloeiende criminaliteit. 
Wanneer men volledige integratie nastreeft, 
zal men onvermijdelijk stuiten op tegenwer-
king zowel van de irnmigranten zelf als van 
de autochtone bevolking. 
Het uitsluitend voorstaan van het laten behou-
den van de eigen identiteit met als argument 
dat een identiteit in elk geval beter is dan 
geen identiteit, kan leiden tot emstige 
botsingen tussen groeperingen in de samen- 



leving die elkaarriiet erkennen en intern de 
vooroordelen tjegens andere groepen alleen 
maar versterlqii. 

Als oplossing wordt tegenwoordig veelal een 
soort combinatie voorgestaan: Integratie met 	, 
behoud van eigen identiteit'. Hoe moet deze 
uitspraalc echter nader gesfalfe worden 
gegeven? Kobben (1978) noemt het een 
bezweringsformule, aangezien er volgens hem 
niets wordt gedaan om het in deze slogan 
gestelde doel te verwezenlijken. Als men zich 
voorstelt dat volledige integratie aan het ene 
eind van een continu-schaal wordt geplaatst, 
en het behoud van eigen identiteit aan het 
andere eind, dan moet Integratie met behoud 
van eigen identiteit' een punt ergens in het 
midden zijn, waar de twee elkaar ontmoeten. 
Maar hoe, en waar? Gedachtig aan Newman 
moeten we vaststellen dat er bovendien niet 

• 	sprake kan zijn van een denkbeeldige schaal, 
21 	maar dat er talloze te bedenken zijn, voor elke 

rolidentiteit een. Newman onderscheidt 
bijvoorbeeld de rol in het arbeidsproces, die in 
de familie, die in dorp of stad, in het religieuze 
en in het politieke leven. De wezenlijke 
betekenis van het sociaal pluralisme is nu 
volgens Newman, dat de leden van de samen-
leving moeten kunnen kiezen uit een aantal 
mogelijke rollen; door deze te combineren 
kunnen zij komen tot een geheel nieuwe, eigen 
identiteit die elementen van verschillende 
culturen in zich verenigt. 
Als aanzet hiertoe lijkt het aan te bevelen dat 
de buitenlandse kinderen die aanvankelijk nog 
niet bekwaam zijn tot het maken van genoemde 
keuze, daar toch van jongs af aan naar toe 
worden geleid. Wanneer de ouders de opvoe-
ding zodanig inrichten, dat het kind van derge- 
lijke keuzen wordt afgehouden, ligt er misschien 
voor de overheid een taak om hen ervan te 
overtuigen hoe belangrijk het is dat hun 
kinderen zodanig onderwijs volgen, dat ze 
niet alleen verschillende taal- en cultuur-
systemen naast elkaar leren onderscheiden, 
maar ook dat het ontstaan van wederzijdse 
rasvooroordelen in een zo vroeg mogelijk 
stadium wordt bestreden. Integrerend onder-
wijs, zoals in Duitsland momenteel wordt 
bepleit en ook in de Nota Zienswijze, lijkt 
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daartoe vooralsnog de meest preventief 
werkende oplossing. 
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Chinees-Amerikaanse 
opvoedingspatronen en 
jeugdcriminaliteit* 

door R. T. Sollenberger 

Vijfentwintig jaar geleden noteerde Carl 
Glick reeds het ontbreken van jeugdcrimina-
liteit in de Chinezenwijk van New York. 
Mogelijk is dit het gevolg van het geringe 
aantal jongeren, maar na de Tweede Wereld-
oorlog heeft het aantal Chinese gezinnen zich 
sterk uitgebreid. Hoewel de politie geen cijfers 
publiceert over de jeugdcriminaliteit, zijn 
allen die met jongeren werken in die buurt, 
van mening dat jeugdcriminaliteit onder 
Chinezen met voorkomt. De Chinese wijk is 
een dichtbevolkt gebied; de mensen wonen 

27 	er in oude huizen boven de winkels, waar 
nauwelijlcs ruimte voor recreatie is. De 
Amerikaanse Chinezen vormen een minder-
heidsgroepering met een geheel eigen (afwij-
kende) cultuur, zij worden ernstig gediscrimi-
neerd, hebben een laag sociaal-economisch 
peil en er bestaat een generatieconflict 
tussen de jongeren die in Amerika geboren 
zijn en hun ouders die in China geboren zijn. 
Deze drie factoren worden doorgaans 
beschouwd als medebepalend voor delinquent 
gedrag. Hoe is het dan mogelijk dat de 
Chinezenwijk toch bekend staat om het 
ontbreken van dergelijk gedrag? 
Volgens de schrijver is de betrekkelijke 
afwezigheid van agressief en delinquent 
gedrag, in het bijzonder bij de jonge 
Chinees-Amerikanen, het gevolg van verschil-
len tussen de Chinezen en andere groepen, in 
culturele waarde, gezinsstructuur en opvoe-
dingspatronen. 

Procedure 
Voor het begin van het eigenlijke onderzoek 
werden veel gespreklcen gevoerd met gernte- 

* Dit is een verkorte weerpve van: Chinese-Ameri-
can child-rearing practices and juvenile delinquency. 
In: Journal of Social Psychology, nr. 74, 1968, 
blz. 13-23. 



resseerde mensen in de wijk. Zo lueeg de 
schrijver medewerlcing van een Chinees 
sprekende interviewer en van moeders die 
wilden deelnemen. Voorts werd er een ruimte 
ter beschilcking gesteld .om  de gesprekken te 
louden. 

Deelnemers 
Van de school Icreeg men de namen van 
moeders die een kind hadden van omstreeks 
vijf jaar; 69 daarvan (die beschikbaar waren 

, en bereid tot deelname) werden geinterviewd. 
47 moeders en 55 vaders waren geboren in 
China. 39 van deze moeders waren minder 
dan vijftien jaar in de V.S. Allen waren afkom-
stig uit Canton of naaste omgeving. Zes 
moeders en acht vaders hadden een opleiding 
hoger dan de middelbare school. De helft 
van de moeders was werkzaam buitenshuis, 
veelal in de confectieindustrie. Velen van de 
vaders waren werkzaam in horeca-bedrijven. 

28 	Wat betreft de kinderen wier opvoeding wordt 
beschreven: 48 waren jonger dan zeven jaar, 
de gerniddelde leeftijd was 6,2 jaar. 64% kreeg 
godsdienstige vorming op de zondagsschool. 
De helft leerde Chinees na de dagelijkse lessen 

. op school. 

Observatie door participatie 
De schrllver verbleef zeven weken in een flat 
in de Chinese wijk, ging met de Chinezen om, 
bezocht hun winkels en restaurants en obser-
veerde hun doen en laten ieder uur van de 
dag. Hij bezocht de mensen en ontving de 
jongeren bij zich thuis voor ten praatje en een 
drankje, luisterde en noteerde de opmerlcingen 
van buurtbewoners. 

Het interview 
Er werd gebruik gemaakt van het interview 
volgens het schema van Gears, Maccoby en 
Levin. Dit werd in zijn geheel gebruikt, 
hoewel niet alles van toepassing was, om 
anderen die het schema gebruilct hadden of 
later zouden gebruiken, de mogelijkheid te 
geven cross-cultural-vergelijkingen te maken. 
Het schema werd in het Chinees vertaald. De 
lengte was ongeveer een mix. Chinese inter-
views werden vertaald in het Engels. De tapes 
werden gecodeerd volgens dezelfde code als 
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bij een onderzoek in Cambridge, dit om 
vergelijking mogelijk te maken. Bij de instruc-
tie werd de moeders verteld dat men graag 
wilde weten hoe zij hun kinderen opvoedden 
en voorts werd meegedeeld dat andere 
moeders elders in de V.S. dezelfde vragen 
beantwoord hadden. De bedoeling was dat 
over een specifiek kind gesproken werd, waren 
er meer kinderen dan over het kind wiens 
leeftijd het dichtst bij vijf lag. De volgende 
gegevens werden verzameld: adres, aantal 
kamers, huur per maand, hoe lang woont men 
op dit adres, geboortedatum en plaats, hoe 
tang woont men in de V.S., geboorteplaats in 
China, dialect dat men spreekt, beroep en 
opleiding van beide ouders, namen en leeftijden 
van andere landeren, andere inwonenden niet 
tot het gezin behorend, school die het kind 
bezoekt, tot welke kerk behoort men, bezoek 
aan een zondagsschool, bezoek aan de 
Chinese school. 

Bespreking van de resultaten 
Uit literatuur die de schrijver bestudeerde 
voor het begin van het onderzoek, bleek dat 
Chinezen in bepaalde opzichten toegeeflijker 
zijn t.o.v. hun jonge kinderen dan ouders die 
geboren en getogen zijn in Amerilca. Dit gold 
vooral voor biologische functies zoals voeding, 
zindelijkheid en bedtijd. Er waren geen vaste 
schema's waaraan streng de hand gehouden 
wordt. Deze punten werden vergeleken met 
overeenkomstige variabelen in het onderzoek 
van Cambridge. Men hield zich niet aan een 
vaste lijn van naar bed gaan. 's Avonds laat 
zag de schrijver kinderen in Chinese restaurants 
en op straat! Kinderen waren gedisciplineerd 
en de straf die toegepast werd was meestal 
het onthouden van bepaalde voorrechten of 
buiten de gezamenlijke gezinsactiviteiten 
gezet worden in plaats van lichamelijke straf. 
Ook werd het kind niet belachelijk gemaakt. 
Waarschijnlijk was het de vriendelijke behande-
ling van de eerste jaren die het kind een gevoel 
van veiligheid en zelfvertrouwen gaf en het 
weerbaarder maakte tegenover latere frustra-
ties. 

Agressie 
Chinese ouders bleken erg streng in het 



onderdrulcken van agressief gedrag. In de 
zomer van het onderzoek zag de schrijver niet 
eon keer kleine Icinderen of jongeren vechten 
of ruzie maken. Ook nam hij deel aan een 
schoolreisje, met drie bussen dat een dag 
lang duurde. Tien volwassenen gingen Ms 
begeleider mee; zijn ervaring the dag was: 
volmaakte vrede, geen ruzie, vechten, huilen, 
schelden of jets van dien aard. Uit gesprekken 
Week dat ouders het belangrijk vonden dat 
oudere lcinderen aardig waren voor de 
kleintjes, zich aanpasten en toegaven bij een 
eventuele ruzie. Ze noemden dit de geest van 

Vechten werd negatief gewaardeerd en 
men legde de nadruk op positieve waarden als 
delen en samen doen. 

Ondersvija 
De Chinezen hechtten veel waarde aan onder-
wijs. Dit bleek niet alleen een gevolg te zijn 
van hun respect voor kennis en algemene 

30 	ontwilckeling, maar ook van het besef dat 
hun Icinderen hierdoor behalve een gevoel van 
veiligheid ook bewondering en respect van 
anderen ontvingen. Uit een tweetal tabellen 
bleek (weer een vergelijking tussen het onder-
zoek in Cambridge en de Chinezen) dat de 
Chinezen het belangrijk vonden dat een kind 
het goed deed op school en een zo hoog 
mogelijk niveau haalde, meer dan de Amenlca-
nen in Cambridge. Opvallend was hierbij dat 
geen enkele moeder de prestaties op school 
onbelangrijk vond en dat er slechts dOn niet 
verwachtte dat haar kind naar 'college' zou 
gun. Het vetwachtingsniveau van de ouders 
voor hun lcinderen lag hoger dan het niveau 
dat ze zelf bereikt hadden. Daar 47% van de 
moeders en 52% van de vaders niet meer dan 
lagere school had en dus in de lagere beroepen 
at, was het duidelijk dat ze bereid waren 
zich opofferingen te getroosten voor de 
opleiding van hun lcinderen. 

Het gezinsleven 
Eon van de belangrijkste variabelen die met 
jeugdcriminaliteit verband houdt, was volgens 
de Gluecks het uiteenvallen van het gezin. Bij 
dit onderzoek was de integratie en harmonie 
binnen het gezin opvallend. Geen van de 
kinderen had gescheiden ouders. De schrijver 



vroeg speciaal geestelijken, maatschappelijk 
werkers en mensen die al lang in deze wijk 
woonden naar gevallen van echtscheiding; 
niemand had ervan gehoord. In het gezin werd 
de verantwoordelijkheid voor het nemen van 
beslissingen gedeeld. Er was geen moeder die 
vertelde dat zij of haar man alle gezag had. 
Eeuwenlang lag de sociale controle van het 
gedrag bij het gezin. Hoewel de Chinezen 
plezier hadden in baby's en jonge kinderen 
was het kind toch veel meer dan een bron van 
vermaak. Hij was het tastbaar bewijs dat het 
geslacht werd voortgezet en dat de fouten en 
tegenslagen van de doden goedgemaakt zouden 
worden door zijn goede daden op aarde. Daarom 
hechten de Chinezen zoveel belang aan een 
goede opvoeding en nemen zij persoonlijk de 
verantwoording als een kind afwijkt van de 
culturele normen. Leerkrachten vertelden dat 
als een briefje naar huis gestuurd wordt om te 
melden dat het kind de goede gedragscode 

31 	geschonden heeft, de vader de volgende dag op 
school kwam om zijn excuses te malcen voor 
zijn fout in de opvoeding van het kind. Goede 
gedragsregels, respect voor ouderen en pieteit 
leerden kinderen vooral door participatie, ob-
servatie en imitatie. Het feit dat ze zich konden 
identificeren met goede voorbeelden was van 
groot belang voor de socialisatie van de 
kinderen. 

Toekomstverwachtingen 
Hoewel de jeugdcriminaliteit onder de 
Chinezen laag is, best aat toch het vermoeden 
dat dit niet zo zal blijven, daar steeds meer 
Chinese jongeren de Amerikaanse cultuur en 
normen overnemen. Reeds in 1950 beschreef 
Lee de toename van `gang'-oorlogen, diefstal 
en overvallen in San Francisco's Chinezen-
wijk, die ouder is dan die van New York en 
daardoor een hoger aantal Chinezen kent die 
in Amerika geboren zijn. Tot de leeftijd van 
de High School hebben de lcinderen weinig 
contact met de hen omringende, dominerende 
cultuur van de stad. Daarna verspreiden ze zich 
over scholen in verschillende delen van 
Manhattan en nemen meer deel aan de Ame-
rikaanse cultuur. De traditionele waarden van 
hun voorouders verliezen hun invloed en de 
jongeren identificeren zich meer en meer met 
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Westerse culturen. Alle jongeren komen in 
verzet tegen de voorschriften van hun ouders. 
Binnen het kader van de toegeefliike Amen-
kaanse cultuur echter blijken veel Chinese 
tradities hen te storen. Ms de ouders dit niet 
inzien, neemt het generatieconflict ernstige 
afmetingen aan en zullen echte waardevolle 
tradities verloren gaan. 



Zienswij ze 

Over het Onderwijs aan kinderen van 
buitenlandse werknemers* 

door een Utrechtse werkgroep 

1. Het belang van een goed huisvestingsbeleid 
voor het onderwijs aan buitenlandse kinderen 
De problematiek van het `opvangen' van 
buitenlandse leerlingen kan nimmer afdoende 
opgelost worden indien het huidige huisves-
tingsbeleid met verandert. Het beleid ten aan-
zien van buitenlandse werlcnemers in een stad 
dient een samenhangend geheel te zijn. 
Huisvesting, onderwijs en welzijn dienen in 
overleg met elkaar tot een gemeenschappelijk 
beleid te komen. 
Aangezien er echter rekening gehouden moet 
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	worden met de huidige situatie en die van de 
nabije toekomst, moeten thans voor het 

. 	onderwijs sec maatregelen genomen worden, 
omdat passende/aanvullende maatregelen in 
de huisvestingssector en elders vooralsnog niet 
voorhanden zijn. 
Wij zijn ons als schrijvers van deze nota pijn-
lijk bewust geworden dat deelbeleid op een 
gebied in de praktijk van de toekomst Oen 
beleid zal blijken te zijn. De school is een 
onderdeel van de samenleving en kan als 
zodanig zijn diensten bewijzen. 
In principe geldt in Utrecht voor alle ouders 
een vrije schoolkeuze, uiteraard voor zover de 
plaatsingsmogelijkheid en de onderwijssituatie 
dit toelaten. Dit standpunt dient derhalve ook 
van toepassing te zijn op buitenlandse 
werkrtemers. 
De praktijk leert dat het merendeel van de 
buitenlandse werlcnemers er de voorkeur aan 
geeft zijn lcinderen aan te melden op scholen 
waar bi-cultureel onderwijs wordt gegeven. 
De indruk bestaat bovendien dat vele op het 

* Dit is een gedeelte van de gebjknamige nota, die 
een Utrechtse wcrkgroep samenstelde in opdracht 
van de schoolteams van een aantal openbare en 
bijzondere scholen voor klcuter- en lager onderwijs 
met een concentratie aan buitenlandse leerlingen. 
Utrecht, januari 1979, blz. 7-15. 



Nederlands onderwijs gerichte scholen due 
gang van zaken aanmoedigen, omdat men 
enerzijds denkt de buitenlandse leerling op de 
eigen school niet juist te kunnen 'opvangen' 
en niet voldoende onderwijs te kunnen geven, 
en anderzijds vermoedt dat de aanwezigheid 
van buitenlandse leerlingen het onderwijs aan 
de Nederlandse kinderen zal schaden. Dit 
laatste is een zienswijze, die in vele gevallen 
helaas nog op waarheid berust. Met de nodige 
begeleiding zal hierin verandering gebracht 
moeten worden. Vaak is onbekendheid/onwe-
tendheid ook de oorzaak van een bepaald 
handelen. 
Het is atom bekend dat zgn. stimulerings-
scholen (scholen oorspronkelijk gericht op 
het inhalen van taalachterstanden bij 
Nederlandse kinderen) kampen met een eigen 
problematiek, die nog verre van een afdoende 
oplossing is. 
In de praktijk is ielfs de situatie zo gegroeid 

34 	dat een aantal van deze scholen, de `zware' 
stimuleringsscholen, ook nog een grote 
concentratie van buitenlandse leerlingen 
onderbrengt. ICinderen van buitenlandse 
werknemers bevolken immers in vele gevallen 
juist deze scholen die veelal in de binnenstad 
gevestigd zijn. Scholen die toch al veel 
problemen hebben, worden door een falend 
huisvestingsbeleid gedwongen om nu ook nog 
de problemen van de buitenlandse kinderen 
op te lossen. 
Enerzijds kan gesteld worden dat de Neder-
landse kinderen die juist meer aandacht nodig 
zouden hebben, die aandacht door aanwezig-
heid van lcinderen van buitenlandse werkne-
mers onthouden wordt. 
Anderzijds dienen wij oog te hebben voor de 
toch al zeer moeilijke omstandigheden waarin 
de kinderen van buitenlandse werknemers 
verkeren. Zij zullen zeker grote delen van de 
dag onvoldoende aandacht lcrijgen om zich 
enigszins te kunnen inleven in de voor hen 
geheel nieuwe situatie. 

2. Het niveau van buitenhuldse leerlingen in 
het kleuteronderwijs en het gewoon lager 
onderwijs 
In Utrecht zijn vijf nationaliteiten van 
buitenlandse leerlingen aanwezig met een 



concentratie van 50 of meer kinderen. 
De Chinese concentratie van 50 a 70 
leerlingen is in deze categorie verreweg het 
kleinst. Mede gezien de zeer specifieke proble-
matiek van die groep willen we deze leerlingen 
thans buiten beschouwing laten. De opvang 
van Grielcse en Spaanse Icinderen (hun aantal 
loopt niet meer op! ) 'evert, hoewel zeker 
met te verwaarlozen, toch minder problemen 
op dan de opvang van Turlcse en Marokkaanse 
leerlingen. Behalve dat de Grielcse en Spaanse 
gezinnen over het algemeen reeds veel langer 
in Nederland zijn en immigratie van nieuwe 
gezinnen nog nauwelijlcs voorkomt, zijn de 
verschillen in culturele achtergronden minder 
afwijkend van de Nederlandse dan die van de 
Tur1c.se en Marokkaanse groepering. Het 
aantal Turkse en Marokkaanse leerlingen 
neemt bovendien nog steeds toe door gezins-
hereniging. 
Binnen de laatstgenoemde nationaliteiten zijn 

35 	bij de Inscholing' van leerlingen in het Neder- 
landse onderwijs zeer grote verschillen per 
lands-aard te onderkennen. Turkse en Marok-
Icaanse kinderen hebben het door de grotere 
verschillen in cultuur in Nederland nog moei-
lijker. Daarbij is het een misverstand, te menen 
dat zij door hun gemeenschappelijke Islami-
tische achtergrond geen grote onderlinge 
verschillen zouden vertonen. Voor Turlcse 
lcinderen geldt, dat zij, afhankelijk van hun 
leeftijd, meestal in hun eigen taal reeds kunnen 
lezen en schrijven. Verder zijn zij enigszins in 
het rekenen en de wereldorienterende valcken 
gevormd. Het onderwijs in Turkije is beter 
georganiseerd dan in Marokko ook voor jonge 
kinderen, en analfabetisme komt minder voor. 
Er is echter nog geen kleuteronderwijs. In 
grote treldcen is het verschil in lcinderen die 
uit de steden afkomstig zijn en die van het 
platteland komen, minder groot. Duidelijk 
echter zijn de verschillen tussen jongens en 
meisjes als het pat om de gevorderdheid in 
het onderwijs. 
Daarentegen moet worden vastgesteld dat 
het onderwijs in Marokko minder goed 
georganiseerd is: 
— Grote verschillen in onderwijs per land-
streek; 
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— Grote verschillen tussen stads- en platte-
landslcinderen; 
— Grote verschillen in de taal waardoor 
lcinderen die verschillende dialecten spreken, 
elkaar soms nauwelijks of niet kunnen verstaan. 
Ondanks het feit dat Marokkaanse kinderen 
soms zeggen op scholen gezeten te hebben, 
moeten ze vaak als analfabeet beschouwd 
worden, omdat ze dan dikwijls alleen lessen 
in de Koran gevolgd hebben. Specifieke 
problemen levert het grote verschil tussen 
Arabische en Nederlandse lettertekens. 
Zo worden de scholen thans bevollct met 
buitenlandse leerlingen van een zeer verschil-
lende ontwilckelingsgraad qua 'aanspreekbaar-
heid' (spreken en begrijpen van het Neder-
lands). 
De volgende categorieen kinderen kunnen 
onderscheiden worden: 
1. Kinderen in Nederland geboren. 
Deze lcinderen kunnen, als ze op de kleuter-
school hebben gezeten, het onderwijs op de 
lagere school meestal redelijk volgen. 
We moeten ons echter realiseren dat deze 
kinderen nimmer het onderwijs op dezelfde 
intense wijze kunnen volgen als Nederlandse 
kinderen. Hun taalgevoeligheid ten aanzien 
van het Nederlands is uiteraard minder en deze 
achterstand zullen zij niet snel inlopen. 
2. Kinderen elders geboren, doch reeds genii-
me tijd in Nederland. 
Deze lcinderen, die elders geboren zijn, zullen 
dus nog moeilijker kunnen ingroeien in het 
Nederlandse onderwijs. Zoals eerder is gesteld, 
is het land van herkomst daarbij ook nog van 
invloed op de beginsituatie en derhalve op het 
ingangsniveau op de Nederlandse school. 
Uiteraard speelt de leeftijd van binnenkomst 
in Nederland ook een duidelijke ml. 
3. Kinderen rechtstreeks vanuit het moeder-
land op de Nederlandse school; weer te verde-
len in: 
— Zeer jonge kinderen (kleuters); 
— Jonge kinderen (eerste- en tweede-klassers); 
— Oudere lcinderen, zeer verschillend qua 
vorderingen in eigen taal en cultuur. In dit 
verband mag opnieuw gesteld worden dat het 
nog zeer veel verschil maakt of het een jongen 
of een meisje is dat zijn of haar intrede in de 
Nederlandse school doet. 
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Het is moeilijk te zeggen aan welke voorwaar-
den voldaan moet worden om buitenlandse 
leerlingen adequaat te kunnen opvangen, door 
de grote verschillen die optreden in hun 
`voorgeschiedenis'. 
Individuele toetsen om meer van de buiten-
landse kinderen te weten te komen, zijn niet 
of nauwelijlcs beschikbaar. 
(Op de Universiteit van Nijmegen is een toets 
ontwildceld voor ongeveer twaalf-jarigen, doch 
deze is zo ingewikkeld door de gehanteerde 
taal dat hij nauwelijks te gebruiken is.) 

3. Onderwijs aan buitenlandse leeriingen, 
een belangrijke opgave 
Een belangrijke eis, die men aan het onderwijs 
mag stellen is dat.dit de lcinderen een `gevoel 
van veiligheid' geeft. Dit geldt uiteraard ook, 
en in nog grotere mate, voor buitenlandse 
leerlingen. De behoefte aan veiligheid zal voor 
buitenlandse leerlingen des te groter zijn om-
dat het verschil in cultuur tussen het land van 
herkomst en Nederland enorm groot is. Wan-
neer een buitenlands kind dan ook met ten-
minste `opgevangen' wordt in een voor hem of 
haar volkomen vreelade omgeving door iemand 
die de taal van het kind spreelct, zal het 
gevoel van veiligheid nauwelijks of niet 
kunnen ontstaan. 
Was tot voor kort het gehele streven erop 
gericht dat de lcinderen stralcs weer het onder-
wijs in het land van herkomst zouden gaan 
volgen, thans is door onderzoelcingen de 
prioriteit toch anders komen te liggen. Hoewel 
door het overgrote deel van de ouders nog 
steeds wordt gesteld dat zij zullen terugkeren, 
en derhalve ook hun kinderen, blijkt daar in de 
praktijk weinig van terecht te komen. Wel 
zijn er nog steeds ouders die hun oudere 
lcinderen terugsturen naar het moederland 
voor het volgen van voortgezet onderwijs en 
het inwijden in de cultuur van het land van 
herkomst, doch hun aantal vermindert snel. 
De gedachte dat het verblijf van mediterrane 
migrant en en hun gezinnen aanzienlijk langer 
zal duren dan eerder verondersteld werd en 
zelfs voor een aanzienlijk aantal onder hen 
permanent zal zijn, wint snel terrein. Dit 
ondanks de nog afwijkende mening van de 
migranten zelf. 



De prioriteit dient daarom duidelijk verlegd 
van 'terugkeerondenvijs' naar 'integratief 
onderwijs'. Onder integratie wordt in dit 
verband verstaan het proces van toenemende 
zelfredzaamheid en verwevenheid van migran-
ten met de Nederiandse samenleving. 
Het is in dit verband goed dr. G. Hendrilcs, 
Directeur-Generaal van het Ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
te citeren naar aanleiding vzn een lezing 
tijdens de studiedagen Integratie en welzijns-
beleid mediterrane migranterf georganiseerd 
door het Nederlands Centrum voor Buitenlan-
den: 
— 'Nederland is een immigratieland geworden. 
In de afgelo pen decennia is ongeveer vie 
procent van onze to tale bevolking van buiten 
onze landsgrenzen naar hier gekomen. 
— De veranderde aard van de migra tie van 
arbeids- naar gezinsmigratie roept de vraag 
op of het huidige beleidsinstrumentafium nog 
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	wel geschikt is om het hoofd te bieden aan de 
eveneens gewijzigde problematiek 
— De mediterrane migrant is nu ten 
perrnanente medebewoner van dit land, het-
geen betekent dat Nederland dus ten multi-cul-
turele gemeens chap aan het worden is. 
— De integratie van migranten in de Nader-
landse samenleving wordt sterk belemmerd 
door hun gebrekkige scholing en de confron-
tatie met een voor hun vreenzde cultuur. 
— Ik pled er daarom voor om op ten aantal 
gebieden een voorkeursbehandeling te geven 
aan achtergestelde groepen. Blifft de voor-
keursbehandeling achtenvege, dan blijven de 
bestaande verschillen in kennis, inkomen en 
macht tussen de diverse bevolkingsgroepen 
bestaan of worden zelfs nog schrzfnender 

Duidelijk is dat integratie ook in het onder-
wijs niet van ean kant, te weten alleen van die 
van de buitenlanders, kan komen. 
Het onderwijs zal crop gericht moeten zijn het 
verschil in culturen te leren begrijpen teneinde 
daarop een eigen gedragspatroon te baseren. 
Zo willen wij integratie met behoud van een 
eigen identiteit verstaan. 
In de achterliggende periode is wellicht het 
ondenvijs aan de buitenlandse leerlingen te 
veel uitsluitend gericht geweest op de 



prestatie in het Nederlands onderwijs. De 
buitenlandse leerling zal echter het Nederlands 
onderwijs niet op dezelfde manier kunnen 
volgen als een Nederlands kind. Wij dienen 
daarvoor meer oog te hebben. De leerling 
zal de tijd moeten krijgen om in te groeien en 
zich thuis te voelen in het Nederlandse onder-
wijs. Door dit verlengde of zelfs permanente 
verblijf van de emigranten in Nederland zal er 
voor alles voor gezorgd dienen te worden dat 
er geen desorientatie van de groep, en vooral 
van hun lcinderen, zal optreden. Spanningen 
tussen Nederlanders en allochtonen, discrimi-
natie, gebrek aan lcansen op sociale stijging 
voor kinderen van allochtonen, ghettovorming, 
zijn problemen die voorkomen c.q. opgelost 
dienen te worden. Het onderwijs zal zich van 
haar bijdrage in deze bewust moeten zijn. Op 
de eerder genoemde studiedagen van het 
N.C.B. is gesteld: 

een positieve integratie van deze 
39 	migranten is het noodzakelijk dat zij geregeld 

en duurzaam contact hebben met Nederlan-
ders. 
Aileen daardoor leren zij Nederlands spreken, 
alleen ciaardoor leren zij Nederlandse gewoon-
ten en visies. Dit hebben zij nodig om zelfred-
zaam te worden, maw- vooral ook om zich 
meer thub te voelen. 
Vow' een positieve integratie is het bovendien 
essentieel dat de kinderen van de migranten 
`slagen' in het leven. Dat betekent in de eerste 
plaats met succes het onderwijs doorlopen, en 
daarna een goede baan vinden. Om aldus te 
slagen zullen ze betrekkelijk sterk moeten 
vernederlandsen. 
Een negatieve invloed op de integratie treedt 
onder meer op als buitenlanders in bepaalde 
wt/ken in hoge mate geconcentreerd wonen. 
Dan gaan Nederlanders verhuizen. De 
belangrijkste aanleiding daarvoor is vaak, dat 
zij niet willen dat hun kinderen naar scholen 
gaan met veel migrantenkinderen omdat de 
kwaliteit van het onderwijs daaronder zou 

Zo'n buurt verliest zijn Nederlandse 
bewoners, er komen steeds meer migranten 
btj en men kan van een ghetto gaan spreken. 
De scholen zijn overwegend voor migranten-
kinderen en verliezen hun integratiefunctie 
bijna helemaal. Migranten gaan vrilwel alleen 



om_met migranten, bldven hun moedertalen 
spreken en krijgen weinig kans hun Nederlands 
te verb eteren. Zelfs de kind eren leren niet 
echt god Nederlands. De omringende samen-
!eying wordt als bedreigend ervaren, juist 
omdat de migran ten niet leren zich te redden' 

Reeds jaren geleden is gesteld dat de concen-
tratiegraad van buitenlandse leerlingen op de 
Nederlandse school niet te hoog mag liggen. 
Al jaren wordt in dit verband het percentage 
van 25 genoemd, de ervaringen in het onder- . 
wijs leren echter dat 20 een nicer gewenst 
percentage is om naar te streven. Op grond 
van de integratiegedachte moet dit percen-
tage met des te meer klem aangehouden 
worden. De Utrechtse scholen (zowel openbaar 
als bijzonder) voor kleuteronderwijs en lager 
onderwijs met een concentratie aan buiten-
landse leerlingen onderschrijven dit percen-
tage in principe. Men spreelct er zich daarbij 

40 dan tevens voor tilt dat naast kinderen met 
de Nederlandse nationaliteit er nog slechts 
een andere nationaliteit aanwezig mag zijn. 
De logische consequenties van deze uitspraak 
zijn: 
— De spreiding van buitenlandse leerlingen 
dient over meer schoIen plaats te hebben; 
— Er dienen geen scholen in stand gehouden 
te worden dankzij de aanwezigheid van 
buitenlandse leerlingen; 
— Er dient een overgangsfase te kom'en tussen 
de huidige en de nicer ideale situatie; 
— De lengte van de overgangsfase zal per 
nationaliteit, per wijk en soms per school 
verschillend lip,gen. 

4. De acute opvang van buitenlandse 
leerlingen 
Hiervoor is reeds gesteld dat de opvang steeds 
gericht moet zijn op een integratief-model, 
echter steeds zo dat een kind een eigen iden-
titeit kan opbouwen. Tussen de schoolteams 
is een discussie gevoerd over de wijze en het 
moment waarop tot integratie gekomen Ian 
worden. Alvorens tot een standpunt te komen 
is de problematiek vanuit een aantal criteria 
nader uitgewerkt. Hierna volgt een verkort 
résumé: 
Welke mogelijkheden hebben we bij het 



opnemen van een buitenlandse leerling in 
een Nederlandse school? 

1. Het kind plaatsten in een groep met 
Nederlandse leeftijdgenoten en zo goed en 
zo kwaad aLs het kan laten deelnemen aan 
het onderwijs uitsluitend in het Nederlands. 
2. Het kind plaatsen op een school waar 
reeds meer buitenlandse Icinderen zitten, in 
een groep van leeftijdgenoten. Onderwijs-
programma voor het kind zodanig organiseren 
dat het kind: 
eenderde van de week les lcrijgt in eigen taal 
en cultuur; 
(dit geldt thans niet voor het kleuteronder-
wijs door het ontbreken van buitenlandse 
onderwijsassistenten in het kleuteronderwijs) 
eenderde van de week deelneemt aan lessen, 
die gericht zijn op het ingroeien in de 
Nederlandse taal en cultuur en het leren 
spreken, lezen en schrijven van het Neder- 

41 	lands; 
einderde van de week samen met Nederlandse 
leeftijdgenoten de musische valdcen volgt. De 
buitenlandse leerling wordt als het ware ge-
koppeld aan een Idas met Nederlandse leer-
lingen. 
3. Het kind plaatsen in een klas met uitslui-
tend buitenlandse ldnderen liefst van dezelfde 
nationaliteit: sluisIdas. 
Het onderwijs zodanig organiseren dat er ook 
integratiemomenten zijn met Nederlandse 
klassen. In dit model wordt meer uitgegaan 
van de buitenlandse leerling. 
4. Het kind plaatsen in een sluisklas en het 
kind pas dan laten integreren met Nederlandse 
ldnderen als het enigszins in het Nederlands 
aanspreekbaar is en lessen in het Nederlands 
enigszins kan volgen. Dit zal praktisch bete-
kenen dat een kind tenminste een jaar lang 
vrijwel uitsluitend omgaat met kinderen van 
de eigen nationaliteit. 
5. Kinderen per wijk van een zdfde nationa-
liteit opvangen in een opvangcentrum. Dit 
centrum zou een dependance van een school 
kunnen zijn. Dit betekent dat voor deze 
kinderen de leerkrachten goeddeels per wijk 
geconcentreerd worden. Na verloop van tijd 
kunnen de kinderen die in redelijke mate het 
Nederlands onderwijs in staat zijn te volgen, 



overgeplaatst worden naar een andere 
school in de wijk. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat zowel de 
openbare als de bijzondere scholen in de wijk 
kinderen uit het opvangcentrum zullen opne- 
men in een aantal dat de verhouding 
Nederlandse:buitenlandse leerlingen 
van 75:25 niet zal overschrijden. 
6. Kinderen van een zelfde nationaliteit 
opvangen in een opvangcentrum (zie onder 
punt 5). Dit geldt dan niet per wijk maar voor 
de gehele stad Utrecht. 
Bij de beoordeling van de genoemde modellen 
zal de problematiek vanuit een aantal invals-
hoeken bezien dienen te worden, vanuit de 
buitenlandse leerling en vanuit de buiten-
landse ouders. 

De butt enlandse leerling 
Buitenlandse leerlingen in het Nederlandse 
onderwijs zijn door talloze factoren gehandi- 
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	capt. Het buitenlandse kind dat rechtstreeks 
uit het moederland in Nederland komt, zal 
zich bijzonder onveilig voelen. Het klimaat, 
het land, de mensen in het algemeen verschil-
len zoveel van het hem bekende dat het kind 
van de ene verbazing in de andere zal vallen. 
Het zal het kind niet duidelijk zijn, mede op 
grond van economische omstandigheden, 
waarom Nederlanders en mensen in Utrecht 
zo leven, wonen en werken. Over de verhou-
ding werken en het zich ontspannen in 
Nederland zal het geen mening hebben. 
Wanneer het kind de Nederlandse school 
binnentreedt, verstaat noch spreelct het 
Nederlands. Het kind heeft geen of nauwe-
lijks mogelijkheden antwoord te krijgen op 
talloze vragen, die het ongetwijfeld zal 
hebben. Vooral de eerste tijd is voor deze 
Icinderen bijzonder triest. Behalve dat het 
kind in een voor hem vreemde situatie 
is geplaatst, begrijpt het niet wat er wordt 
gezegd, wat het wel en niet moet doen, zelfs 
elementaire zaken als het gebruik maken van 
een toilet zijn voor hem bedreigend. Sown-
dien zijn de omgangsvormen-normen dermate 
verschillend dat het gevoel van onveiligheid 
alleen maar toeneemt. Het kind begrijpt niet 
waarom klasgenoten praten, lachen, werken 
etc. Het buitenlandse kind is en voelt zich 



bij het klassegebeuren met betrokken, zowel 
inhoudelijk als wat betreft gehanteerde 
werkvormen. Het zal duidelijk zijn dat dit 
psychische, emotionele en geestelijke isole-
ment zo snel mogelijk doorbroken moet 
worden. De spanrungen in het kind worden 
alleen nog maar verhevigd, als men zich 
bedenkt dat deze kinderen komen als het 
schooljaar reeds (geruime tijd) op gang is 
en ze met weten voor hoelang ze in deze 
situatie geplaatst zullen blijven. In dit verband 
moet men zich afvragen of het al dan met op 
school gezeten hebben in het land van 
herkomst ook nog invloed uitoefent op het 
emotionele leven van het kind. Aan Neder-
landse Icinderen is reeds overduidelijk te zien 
of er al dan met kleuteronderwijs is gevolgd, 
zelfs of dit at dan niet regelmatig is gebeurd. 
Het is duidelijk dat het `gevoel van veiligheid' 
een zeer wezenlijke zaak is. 

43 	De buitenlandse ouders 
De ouders vervreemden van hun Icinderen 
doordat deze veranderen nu zij in een nieuwe 
situatie (de Nederlandse school) zijn geplaatst. 
Er is nog te weinig bekend hoe de buitenlandse 
ouders de Nederlandse school en het Neder-
landse onderwijs zien. De taalbarriere is zo 
groot dat contacten nauwelijks mogelijk zijn. 
Het inzetten van tolken levert praktisch en 
financieel gezien te veel problemen op. 
Bovendien wordt het spreken van ouder(s) 
en leerkracht(en) met elkaar d.m.v. een tolk 
als onnatuurlijk ervaren. Hoewel direct 
wordt toegegeven dat spreken met behulp van 
een talk al vele malen beter is, dan filet met 
elkaar kunnen spreken. 
In de loop der jaren is met het groeien van het 
aantal uren onderwijs in de eigen taal en cul-
tuur de weerstand van de buitenlandse ouders 
verminderd. Of dit de enige reden is, is nauwe-
lijIcs te zeggen. Het vermoeden bestaat dat 
bij de ouders toch ook langzaam maar zeker 
het inzicht gaat ontstaan dat hun verblijf in 
Nederland langer gaat duren dan aanvankelijk 
de bedoeling was. Toch blijken nog vele 
kinderen na het lager onderwijs terug gestuurd 

• te worden naar het land van herkomst voor het 
volgen van voortgezet onderwijs. Zou dit niet 
het geval zijn dan was het aantal buitenlandse 



leerlingen in het Nederlandse voortgezet 
ondersvijs reeds veel grater. Het minder 
regelmatig naar school gun van meisjes in 
het voortgezet onderwijs is wellicht ook een 
oorzaak van een geringer aantal leerlingen. 
Nog steeds zijn de problemen, vooral voor de 
moeders, van het verblijf in Nederland en de 
gevolgen daarvan enorm. Het is niet overdreven 
als gesteld wordt dat vele buitenlandse leer-
lingen, vooral die reeds langer in Nederland 
verblijven, van hun ouders vervreemden. De 
spaarzame reacties, the Nederlandse leerkrach-
ten bij huisbewek kunnen optekenen, wijzen 
duidelijk in die richting. Het is in dit verband 
zeker niet moeilijk te veronderstellen dat 
buitenlandse ouders soma `vreemdt reageren 
op de Nederlandse school. Op regelmatige 
tijden treft men bericMen in de dagbladen aan 
waarin wordt vermeld tot welke (voor Neder-
landse begrippen) onbegrijpelijke straffen bui-
tenlandse ()tide's voor hun lcinderen kunnen 

44 	komen. 
Er zijn nog steeds te weinig activiteiten gaande 
die crop gericht zijn de buitenlanders het 
nodige inzicht te verschaffen. 
De buitenlanders nemen tot nu toe op dit 
terrein nog uiterst zelden initiatieven. Dit 
laatste wordt wellicht mede veroorzaalct door 
het feit dat zij meestal zelf nog niet toe zijn 
aan de acceptatie dat hun toekomst zo goed 
als zeker in Nederland zal liggen. Met name 
blijven vrouwen, de gehuwde vrouwen, het 
meest achter. Voor ons gevoel is de 
achterstelling van de vrouw, voortkomend 
uit de (religieuze) opvattingen in de landen 
van herkomst in deze een grote hinderpaal. 
Hun isolement wordt het minst snel opge-
lost. Hun kinderen komen op een vreemde 
Nederlandse school terecht, waarmee 
zij nauwelijks of geen contact kunnen maken. 
Wanneer de buitenlandse vrouwen in stut 
gesteld zouden warden via de school te 
communiceren met de Nederlandse sarnen-
leving, dan zouden zij, al dan niet begeleid, 
sneller tilt hun isolement geraken. Het is 
buiten kijf dat dergelijke contacten beter via 
buurtscholen met concentraties van buiten-
landse leerlingen, eventueel in samenwerlcing 
met het buurthuis, van de grand kunnen 
komen. 



Enkele suggesties voor 
het bestrij den van 
rasdiscriminatie* 

door Rank Bovenkerk 

Ondanlcs de publieke moraal dienaangaande, 
komt rasdiscriminatie in Nederland wel 
degelijk algemeen voor. Dit blijkt uit onder-
zoeken gedaan door een aantal cultureel-an-
tropologen van de Rijksuniversiteit te Utrecht 
en twee collega's van de Gemeentelijke Uni-
versiteit van Amsterdam. De lezer vraagt 
zich misschien af of het mogelijk is om — in 
plaats van lijdelijk toe te zien — hiertegen jets 
te ondernemen. lk heb er bij een onderwerp 
als rasdiscriminatie behoefte aan om enkele 
suggesties te formuleren voor een mogelijke 

45 	oplossing van het probleem. Dat is trouwens 
met zo eenvoudig, want de hier gepresenteer-
de onderzoelcingen zijn in hoofdzaak onder-
nomen om aan te tonen dat discriminatie 
bestaat en met om de effectiviteit te meten 
van verschillende bestrijdingswijzen. Dat 
neemt niet weg dat enkele analyses in dit Icader 
wel degelijk bruikbare aanknopingspunten 
bieden. 
De enige manier waarop thans in Nederland 
direct en doelbewust tegen rasdiscriminatie 
wordt opgetreden is de juridische en ik wil 
beginnen met daar uitvoerig bij stil te staan. 
In de literatuur worden echter ook andere 
voorstellen gedaan en daar wil ik er vijf van 
noemen, die in Nederland mogelijk van nut 
kunnen zijn. Omdat deze laatste voorstellen 
direct samenhangen met bepaalde theore-
tische gezichtspunten omtrent het ontstaan 
van rasdiscriminatie, zal ik daar steeds eerst 
op in gaan. 

De juridische oplossing 
De meest eenvoudige wijze van bestrijding 
lijkt het toepassen van de wetgeving op ras- 

* Hoofdstuk 10 uit: Omdat zij anders zijn; pationen 
van rasdiscriminatie in Nederland, onder red. van 
F. Bovenkerlc. 
Boom Meppel/Amsterdam 1978, blz. 189-203. 



discriminatie. Kan men door een juiste tenuit-
voerlegging van de betreffende bepalingen uit 
het Wet bock van Strafrecht, mensen dwingen 
zich van discriminatie te onthouden? In 
Nederland bestaat een dergelijke wetgeving 
vanaf 29 mart 1971 en deze is ondergebracht 
in twee artikelen. Artikel 429* keert zich 
tegen alle vormen van discriminatie die het 
achterstellen van mensen op oneigenlijke 
gronden inhouden. Artikel 137 heeft betrek-
king op belediging van mensen wegens hun 
ras, geloof of levensovertuiging. 
lk wil de wijze waarop beide bepalingen 
worden toegepast na elkaar behandelen. Eerst 
artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht. 
Zou men afgaan op het aantalmalen dat dit 
artikel 429 tot nu toe is gehanteerd, dan zou 
men een volledig verkeerde indruk lcrijgen van 
de mate waarin rasdiscriminatie voorkomt: in 
totaal niet meer dan tien maal en dan steeds 
in het kanton Amsterdam en alleen in het 

46 	jaar 1974. Dit heeft vier gevallen van sepot 
opgeleverd en zes veroordelingen en daarvan 
bleven weer twee zonder straf of maatregel. 
Het gaat hier om tamelijk onschuldige vergrij-
pen, hoteliers en cafehouders weigeren aan 
kleurlingen toegang, en niet om emstige 
gevalien in the zin, dat de maatschappelijke 
kansen voor leden van etnische minderheden 
er direct en aantdonbaar door worden 
geschaad. 
In het licht van alle hiervoor gepresenteerde 
bewijsmateriaal over zwaardere vormen van 
rascliscriminatie kunnen we rustig concluderen 
dat de juridische oplossing voor het bestrijden 
van discriminatie in Nederland vrijwel niet 
functioneert. Dat ligt anders in landen waar 
men langer met dit bijltje halct of waar men 
zich van het bestaan van het venchijnsel en 
de ontoelaatbaarheid ervan beter bewust is. 
Voor ons is met name de Engelse ervaring 
van belang. 

In 1965 iseen 'Race Relations Bill' ingevoerd, 
waarmee rasdiscriminatie in openbare gelegen-
heden (hotels, theaters, bussen e.d.) wordt 

* Hij die, in de uitoefening van zijn beroep of 
bedrijf, bij het aanbieden van goederen of diensten, 
dan wet bij het gestand doen van een aanbod, iemand 
wegens zijn ras achterstelt... 



strafbaar gesteld. Het jaar daarop wordt een 
soort raad van nationale notabelen in het 
leven geroepen: de 'Race Relations Board', en 
deze heeft weer tal van lokale comites ter 
verzoening van rassenconflicten opgericht. Er 
komen prompt honderden klachten binnen en 
dat is aanleiding genoeg om een gedegen 
onderzoek in te stellen naar de verbreiding van 
discriminatiepralctijken. Dit onderzoek, uitge-
voerd door het 'Institute for Political and . 
Economic Planning' (enigszins te vergelijken 
met de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid ten onzent) komt met 
onthutsende resultaten (Daniel, 1968), 
voldoende om de wetgeving aanzienlijk uit te 
breiden en te preciseren in 1968. Nu wordt 
ook discriminatie bij het aannemen van 
personeel, bij promotie, bij het verhuren van 
woonruimte e.d. strafbaar gesteld. Het aantal 
klachten neemt echter niet af en men is 
verder van oordeel dat toch eigenlijk slechts 

47 	sporadisch effectief tegen discriminatie kan 
worden opgetreden. In 1976 wordt wederom 
een verscherpte wetgeving ingevoerd en 
daarbij gaat men heel ver. Ten eerste wordt 

. 	een speciaal uitvoeringsorgaan, de 'Commis- 
sion for Racial Equality', gemachtigd om op 
eigen initiatief formeel onderzoek in te 
stellen, in plaats van af te wachten of er 
ldachten komen uit het (gekleurde) publiek. 
Ten tweede: ook handelingen welke niet als 
z,odanig bedoeld zijn, maar die niettemin 
indirect discrirninatie ten gevolge hebben, 
kunnen strafbaar worden gesteld. Ter verge-
lijking met Nederland: hier is discriminatie 
nog steeds een klachtdelict; er bestaat geen 
speciale instelling om aan de wet daadwer-
kelijk uitvoering te geven, wat precies onder 
discrirninatie begrepen moet worden is in onze 
wet vaag omschreven, en indirecte wijze van 
discruninatie is niet strafbaar. 

In Groot-Brittannie schijnt de wetgeving op 
rasdiscriminatie aardig te werken, Smith (1977) 
meent aan te kunnen tonen dat het aantal 
gerapporteerde gevallen van overtreding wer-
kelijk terugloopt. Waarom maalct men er in 
Nederland_zo weinig gebruik van? Een deel 
van het antwoord ligt waarschijnlijk in het 
verschil in cultuur, maar er is een ander belang- 



rijk verschil: men kan veronderstellen dat 
Nederland op het raciale front een fase bij 
Engeland achterligt. In Engeland is de wetgeving 
ter zake echt geboren uit bezorgdheid over 
de omvang en intensiteit van discriminatie-
veischijnselen; in Nederland is men zich nog 
amper bewust dat het voorkomt. De Neder-
landse bepaling is in het Wetboek opgenomen 
om daarmee op obligate wijze uitvoering te 
geven aan het Internationale Verdrag van 
New York inzake elke vorm van rassendiscrimi-
natie (zie het Tractatenblad van het Koninlcrijk 
der Nederlanden, 1966, nr. 237), dat Neder-
land nu eerunaal mede had ondertekend. Wan-
neer de Regering in haar Memorie van Toelich-
ting bij het wetsontwerp (zitting 1967/68, 
stuk 9724) te kennen geeft 'zij voelde zich 
gesterIct door de wetenschap, dat het over-
grote deel van de bevolking hiermede voile-
dig instemt', dan heeft zij hoogst waarschijn-
lijk gelijk. En dat geldt nog steeds: de offi- 

48 	ciele ideologic is tegen rasdiscriminatie. 
Aileen: de praktijk is anders en dat is uit-
voerig bewezen. Er bestaat naar mijn inzicht 
alle reden om meer actief en veelvuldiger 
van de wettelijke mogelijkheden tot het 
bestrijden van rasdiscriminatie gebruik te 
maken. 
Het tweede wetsartikel (137) heeft, zoals we 
al zagen, betreklcing op belediging en het 
opzetten tot rassenhaat. Van dit arrikel en ook 
enkele andere, is gebruik gemaalct bij het 
tegengaan van de activiteiten van de Neder-
landse Vollcsunie. lk heb hierover een minder 
duidelijk standpunt dan bij toepassing van 
artikel 429. Er zijn verschillende bedenkingen 
in Nederlandse lcranten naar voren gebracht, 
die alle zeer ter zake zijn. Het belangrijkste 
bezwaar is wel dat men met het verbieden van 
een organisatie of een politieke partij, gevaar-
lijk dicht nadert tot het aantasten van de vrij-
held van meningsuiting. Wolffensperger wijst 
crop (De Vollcskrant, 18-5-1977) dat voor 
het ontbinden van de NVU gebruik is gemaalct 
van een wetsartikel (140 van het Wetboek van 
Strafrecht), dat rechtspersonen verbiedt welke 
'tot oogmerk hebben he plegen van misdrij- 
ven', een artikel dat eerder in de geschiedenis 
is gebruikt om links-Nederland de mond te 
snoeren. Zo is Domela Nieuwenhuis op grond 



van dit artikel in 1894 veroordeeld en Soekar-
no (wegens lidmaatschap van de PNI) in 1930. 
Vervolgens loopt men met het onderdrukken 
van een sinister gezelschap als de NVU, het 
risico dat zij ondergronds gaat opereren en 
zich daarmee aan controle onttrekt. Voorts 
ontneemt men deze partij de mogelijkheid 
om, zoals in'feite is gebeurd met de 
Tweede-Kamerverkiezingen in 1977, electo-
raal verslagen te worden en dat is toch het 
meest overtuigende blijk van afkeuring. En 
ten slotte is het gevaar Met denkbeeldig dat 
men door schavuiten van het type Glimmer-
veen in verzekerde bewaring te stellen, marte-
laren lcweekt, die opnieuw aanhang trekken. 

Wat dit laatste betreft is een episode in de 
geschiedenis van het Engelse 'National 
Front', een partij die vergelijkbaar is met de 
NVU, leerzaam. In 1976 verkoopt een zekere 
Reif zijn huis en plaatst een bord in zijn voor- 

49 	tuin met het opschrift 'For Sale to an English 
Family'. De man wordt voor de rechter gebracht 
op beschuldiging van 'discriminatory adverti-
sement', maar hij weigert het bord te verwij-
deren. Hij wordt in alle kranten geciteerd met 
de uitspraak: `je kunt in dit land je huis met 
eens verkopen aan wie je wilt' (wat overigens 
niet waar is, je mag alleen niet openlijk zullcs 
adverteren, maar dat is verder voor het 
publiek niet ter zake). De man wordt wegens 
belediging van het hof in de gevangenis ge-
worpen en daar begint hij een hongerstalcing 
om de aandacht op zich te vestigen. Het is 
duidelijk dat de zaak door het 'National 
Front' isuitgelokt. Men ondersteunt Reif 
fmancieel. En het is waarschijnlijk dat de actie 
heeft bijgedragen tot de aanhang, die het NF 
thans heeft. 

Het komt mij voor dat met de wetgeving in de 
hand en met name met wetgeving tegen discri-
minatore handelingen zelf, wel degelijk het 
een en ander kan worden bereikt. Nochtans: 
onder beoefenaren van de sociale wetenschap-
pen en ook wel bij beleidvoerders, bestaat de 
neiging om zich enigszins schamper over dit 
tniddel uit te laten. Hun twee belangrijkste 
argumenten zijn de volgende: (a) het is in een 
situatie, waarin rasdiscriminatie algemeen 



voorkomt erg lastig om respect voor dergelijke 
wetsbepalingen af te dwingen; (b) door rich 
uitsluitend te verlaten op de wet, worden de 
oorzaken van discriminatie ongemoeid gela-
ten. 
Het eerste bezwaar (a) komt uit de Verenigde 
Staten. Na langdurige ervaring met wetgeving 
op rasdiscrirninatie zijn velen tot de conclusie 
gekomen dat law cannot legislate against 
prejudice', of, zoals president Eisenhower 
het uitdrukte bij het doordruklcen van de 
anti-segregatie bij Little Rock: law cannot 
change the hearts of people'. Het llikt mij 
dat deze tegenwerping in Nederland niet erg 
van toepassing is, omdat hier discriminatie en 
vooroordeel lang niet zo alles omvattend is als 
in Amerika en omdat de ideologie zich toch 
veel ondubbelzinniger tegen het verschijnsel 
verzet. Bij iedere rechtsvervolging in geval van 
discriminatie gut wel ongeveer op w at De 
volkslcrant (15-5-1977) op ietwat vrome wijze 
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	in een redactioneel commentaar, opmerkt: 
'in zo'n gebaar kan de Nederlandse overheid 
de zedelijke opvattingen van de overgrote 
meerderheid van de samenleving symboliseren 
en daarmee de solidariteit met de (.. aange-
vallen groepen'. 
Wat het tweede bezwaar (b) betreft, hier ligt 
de zaak ingewilckelder. Kan men de uitings-
vorm van een verschijnsel bestrijden zonder de 
oorzaak aan te grijpen? Er zijn er die menen 
van wel, zo stelt de Amsterdamse politic- , 
psycholoog Denkers in Vrif Nederland 
(20-8-1977): `om het wat extreem te zeggen, 
voor mij mogen ze (politieagenten, F.B.) zo 
racistisch zijn als de pest. Als ze iedere burger 
maar behoorlijk behandelen'. Dat klinkt op 
het eerste gezicht aardig, het probleem is ech-
ter dat (zoals nit door ons verricht onderzoek 
is gebleken) politiemensen dat juist niet doen 
en er zijn bij mijn weten nog geen agenten 
voor discriminatie veroordeeld. 
Belangrijker is het volgende. Wanneer we 
discrirninatie beschouwen als ten onderdeel 	• 
van een vicieuze cirkel van kwaadaardige 
groepsbetrelckingen, dan is het wellicht moge-
lijk om met wettelijk ingrijpen een dergelijke 
noodlottige keten op een punt te doorbreken 
(vgl. Allport, 1958, blz. 437). Wanneer bij-
voorbeeld na een regen van Surinaarnse klach- 



ten over bruut politieoptreden, enkele politie-
ambtenaren wel waren vervolgd (tot nu toe 
zijn alle klachten geseponeerd wegens gebrek 
aan bewijs), dan was er een kans geweest 
dat Surinamers niet zo heftig hadden gerea-
geerd als zij nu hebben gedaan (met het beleg-
gen van protestvergaderingen e.d.) en dat zij 
de politic toch onbevangener tegemoet zou-
den treden. Nu hebben velen de overtuiging 
voor de politic vogelvrij te zijn. 
Een ander bezwaar zou kunnen zijn dat men 
zich afvraagt of toepassing van het Wetboek 
van Strafrecht wel het meest geeigende 
middel is. lk kan zeer wel meegaan met All-
port (1958, blz. 440) wanneer deze stelt dat 
'minority legislation should rely as far as 
possible on investigation, publicity, persua-
sion and conciliation'. Zou inderdaad, in 
plaats van gevangenisstraf, het zorgvuldig 
uitzoeken van cliscriminatiegevallen en het 
publiekelijk bekendmaken met . naam en 

51 	toenaam of de dreiging daarmee, geen interes- 
sante mogelijkheden bieden? Van zulk optre-
den zou een preventieve werking uit kunnen 
gaan. Een en ander veronderstelt we!, zoals 
in Engeland, dat aan de wet een specifiek uit-
voerend orgaan is gekoppeld, waar men ook 
zelf het initiatief kan nemen om bepaalde 
discriminatiepraktijken aan het licht te breng-
en. In Engeland heeft men met de samenstel-
ling van een dergelijke instelling overigens 
aanvankelijk geen gelulckige keus gemaalct 
door alleen autochtone hoogwaardigheids-
bekleders erin op te nemen. In de Verenigde 
Staten en ook in Frankrijk bestaan tal van 
organisaties, die berusten op het initiatief 
van rninderheden zelf of samen met principi- 
ele tegenstanders van discriminatie en racisme 
uit de meerderheidsbevolking en die een meer 
rigoureuze toepassing van de wet afdwingen. 
Een dergelijke organisatie bestaat in Neder-
land (nog?) niet, althans met op nationale 
schaal. loch zijn er tal van buurtcomites opge-
richt, zoals 'Pro Gastarbeider' in Rotterdam 
en de Werkgroep Surinamers-Nederlanders' 
in Den Haag, die lokale acties tegen discrimi-
natie ondememen. lk ben geneigd dit als een 
der meest veelbelovende ontwikkelingen op 
het interraciale front te beschouwen. Het lijkt 
denkbaar dat dergelijke groepen met name 



bepaalde vormen van institutionele discrimina-
tie aan de kaak stellen (de uitbuiting van pst-
arbeiders door huizenexploitanten en sommi-
ge makelaars; discriminatie van Surinamers 
op arbeidsbureaus; discriminatie bij de 
gemeentelijke woningdistributie; systematisch 
hard optreden door de politic, e.d.) en actie 
voeren. Zonodig tot voor de rechter. Derge-
lijke acties hebben vooral kans van slagen, 
wanneer men zich gesteund weet door duide-
lijke artikelen in het Wetboek van Sttafrecht. 
Na deze beschouwing over de juridische op-
lossing komen nu enkele sociologische of 
sociaalpsychologische gezichtspunten aan 
de orde met bijbehorende aanzetten tot 
het bestrijden van discriminatie. 

De sociale-compensatie-oplossing 
Er bestaat een lange onderzoekstraditie over 
het maatschappelijk falen van minderheden. 
Er is veel bekend over de achtergronden van 

52 	bepaalde achterstanden op school, over 
'onaangepast' gedrag of over cultuur- 
elementen welke maatschappelijke ontploofing 
belemmeren. Sonunige geleerden denken 
daarbij in de eerste plaats aan eipn groeps-
kenmerken of subcultuur, anderen hebben er 
oog voor dat zullc gedrag een reactie kan zijn 
op discriminatie. Hun positie ten opzichte 
van het bestrijden van discriminatie is echter 
ongeveer gelijk: wanneer minderheden ertoe 
gebracht kunnen worden zich 'nom:tale' te 
gedragen of `beter aangepase, dan zou de aan-
leiding voor discrirninatie, of althans een deel 
daarvan, worden weggenomen. 
Het huidige minderhedenbeleid in Nederland 
heft het bestrijden van discrirninatie niet 
als voomaamste doel, de getroffen maatre-
gelen zijn wel van het type dat men er zulk 
effect van mag venvachten. Uit ons onder-
zoek is gebleken dat werkgevers minder 
discriminatie vertonen wanneer het oplei. 
dingsniveau van de etnische sollicitant toe-
neemt, het risico dat men een slechte kandi-
daat binnenhaalt is din inuners minder. 
Duidelijk is dat de overheid met het aanbie-
den van extra scholing aan leden van minder-
heden, wat nu overigens nog maar op geringe 
schaal plaatsvindt en dan nog vrijwel uitslui-
tend voor Surinaamse jongens, op de goede 
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weg is. Discriminatie is met zo alles over-
heersend dat werkgevers zich van opleiding 
eenvoudig niets aantrekken. Zo zou ook de 
vakbeweging zich naar alle waarschijnlijk-
heid meer voor de belangen van buitenlandse 
arbeiders openstellen, wanneer deze ertoe 
overgehaald zouden worden het lidmaatschap 
te aanvaarden. Daarmee zou een behtngrijk 
zeer worden weggenomen. 
Extra inspanningen, zoals compenserend 
onderwijs of sociale hulpverlening, worden 
door sommige oppervlaklcige beschouwers 
begrepen als omgekeerde discriminatie, ook 
al pat het erom de betrokken etnische 
minderheden een betere positie te verschaffen. 
Dit lijkt mij met juist, want wanneer bepaalde 
achterstanden inderdaad duidelijk aan bepaal-
de groepen of categorieen van mensen gebon-
den zijn, vindt ongelijke behandeling plaats 
op basis van een relevant criterium en daarom 
is het Oen discriminatie. 

Evenwel: voor wat het tegengaan van discrimi-
natie betreft, heeft deze methode een belang-
rijk bezwaar. Doordat men zich concentreert 
op de slachtoffers of potentiele slachtoffers 
van discriminatie, wordt de autochtone bevol-
king en dat is bij discriminatie in Nederland 
de actieve partij, ongemoeid gelaten. 
'Blaming the victim' noemt Chesler (1976) deze 
aanpak wat oneerbiedig, maar helemaal onge-
lijk heeft hij niet. Want nog afgezien van de 
weinig relativerende houding ten opzichte van 
de eigen culturele standaarden, die eruit spreekt, 
het lijkt anno 1978 alleszins te rechtvaardigen 
dat men `aanpassing' vergt van de autochtone 
bevolking aan het feit dat Nederland zich tot 
een multiraciale samenleving heeft ontwikkeld. 
De `aanpassing' kan niet langer van een kant 
komen. Een paar concrete voorbeelden. Aan-
passing van de Hollandse bevollcing kan beteke-
nen dat men in allerlei organisaties of vertegen-
woordigende lichamen bewust zoelct om leden 
van minderheidsgroeperingen op te nemen (bij 
voorbeeld bij de politie); dat mensen leren de 
pstvrijheid die zij bij minderheden ondervinden 
adequaat te beantwoorden; dat men er alert 
op wordt bepaalde gevoeligheden bij anderen 
te respecteren. 



De therapeutische oplossing 
Volgens een volgend gezichtspunt, moet men 
de oorzaak van discriminatie zoeken bij defec-
ten in de persoonlijkheidsstructuur van indivi-
dude mensen, die met rasvooroordeel behept 
zijn. Er is ontzagwekkend veel bekend over 
neptieve attituden tegenover andere rassen 
en nationatheiten, men heeft correlaties gevon- . 
den met een laag opleidingsniveau, met sociale 
doling, met sociaal isolement en men weet dat 
ze veelvuldig voorkomen bij mensen, die overi-
gens extreme politieke of godsdienstige over- 
tuigingen koesteren. Soms wordt, in navolging 
van Freud, een dergelijk verschijnsel beschouwd 
als een ziekelijke aftvillcing bij mensen, the 
frustraties (met name wanneer deze zlin opge-
daan tijdens de vroege jeugd) onbewust afrea-
geren op zwaldce groepen in de samenleving. 
Bij een andere wetenschappellike strorning 
onderzoekt men de typische kenmerken van 
een tree voorkomend persoonlijkheidstype: de 

1 	autoritaire persoonlilltheid. Men stelt vast dat 
rasvooroordeel den element is van een syndroom 
van kenmerken, dat bij een bepaald type van 
neurose behoort en waarvan ook godsdienstig 
dogmatisme, intolerantie ten opzichte van 
afwijkend gedrag en politick autoritairisme 
deel uitmalcen. 
Hoe helpt men individuele mensen of grotere 
categorieon van personen van hun rasvooroor- 
deel af? Er zijn tal van therapiesoorten in 
omloop om mensen alleen of in groepjes 
tegen vooroordeel te behandelen. 1k ben 
onkundig op clit gebied en zal er niet nader 
op inpan. 
Het theoretisch gezichtspunt dat er aan ten 
grondslag ligt brengt ons in zoverre verder, 
dat men de oorzaak van discriminatie zoekt 
bij degenen, die zich eraan schuldig.maken en 
niet bij de betrokken minderheden, die er 
het object van zijn. Echter: uit ons onder-
zoek bleek dat, wanneer rasvooroordeel kon 
warden aangetoond, dit nog geen directe 
voorspellende waarde hoeft te hebben voor 
wat mensen in feite in bepaalde concrete 
omstandigheden doen. Dit onderzoeksresul-
taat was weliswaar tot op zekere hoogte een 
lcunstmatig produkt van de gevolgde onder-
zoeksprocedure en er bestaan ook wel 
aanzetten om beter inzicht te krijgen in de 



complexe verhouding tussen attitude en 
gedrag, met name in de theorie van mentale 
incongruentie. Maar er is meer aan de hand: 
door zich te richten op de grilligheden van 
individuele personen komt men er met gemak-
kelijk toe om grotere maatschappelijke verban-
den te analyseren, waarbinnen zulke persoon-
lijkheidstypen zich ontwikkelen en floreren. 
Een praktisch bezwaar tegen het met thera-
pieen behandelen van mensen is verder nog dat 
het toch met anders dan een vrijblijvende 
aangelegenheid kan zijn. Juist de mensen met 
rasvooroordeel zullen zich weinig aangetrok-
ken voelen om zullcs te ondergaan. 

De meer-contact-oplossing 
Er bestaat een bekende en eenvoudige propo-
sitie in de sociologie, die er op neerkomt dat 
bij toenemende interactie de mensen zich 
welwillender tegenover elkaar opstellen. 
Men kan discriminatie en vooroordeel omge- 

55 	keerd beschouwen als voortvloeiend uit een 
gebrek aan contact tussen rninderheid en meer-
derheid. Zo.heeft Bruins (1977) laten zien dat 
in een textielfabriek in Oost-Nederland 
arbeiders zeggen positievere houdingen aan 
te nemen tegen collega-gastarbeiders, wanneer 
zij meer met hen samenwerken. 
De hypothese is zonder nadere lcwalificatie 
nogal nalef. Wanneer men mensen van 
verschillend ras en/of nationaliteit samenbrengt 
hoeft dit lang niet altijd tot positievere 
attituden te leiden. De Olympische Spelen 
hebben in ciit opzicht bij voorbeeld gefaald. 
Toch berust een belangrijk uitgangspunt bij 
de uitvoering van het Nederlands minder-
hedenbeleid op de betreffende hypothese. 
Surinamers worden 'beter' over het land ver- 
spreid dan nu het geval is ('gebundelde 
deconcentratie' heet dat officieel: de bedoe-
ling is om met individuen of afzonderlijke 
gezinnen, maar om groepjes Surinamers samen 
elders te vestigen) en door officiele of infor-
mele regelingen worden in de grote steden 
minderheden gespreid om aldus gettovorming 
tegen te gaan. Het gaat erom aldus de aan-
rakingsmogelijkheden met de autochtone 
bevolldng te vergroten. Het is maar zeer de 
vraag of zullce maatregelen het gewenste 
effect sorteren. Er schijnt op dit ogenblik een 



terugtocht van Surinamers naar de grote 
steden plats te vinden en uit het onderzoek van 
Valkonet-Freeman• is gebleken dat in 
Amsterdam het omgekeerde bereikt wordt 
van wat men beoogt: door bepaalde wijken 
te &Julien neemt de concentratie elders toe. 
Het enige wat men waarschijnlijk over de 
bedoelde contact-hypothese min of nicer vol 
kan houden is dat de intensiteit van gevoelens 
van groepen ten opzichte van elkaar toeneemt. 
Maar wat gebeurt er als die gevoelens bij 
aanvang al niet gunstig zijn? Chesler (1976) 
voert enkele onderzoeksresultaten uit de 
Verenigde Staten an, waaruit blijkt dat 
alleen onder heel specifieke omstandigheden, 
intensiever contact tussen raciale groepen tot 
vermindering van discriminatie leidt. Daartoe 
moeten alle betrokkenen in contact treden en 
niet alleen degenen, die vooraf al welwillend 
tegenover elkaar staan. Om succes te hebben 
is dwang daarbij overigens niet uitgesloten. 

56 	Ten tweede, het moeten mensen zijn van 
ongeveer gefijke sociaal-economische status. 
Nan een verhoging van de contactfrequentie 
tussen bij voorbeeld politieagenten en berooide 
Surinaamse drugsverslaafden is dus niet veel 
te verwachten, integendeel. En ten derde: de 
sit uatie waarin het contact plaatsvindt moet 
cooperatief zijn en niet concurrerend. Deze 
laatste voorwaarde heeft iets van een tautolo-
gie, want de vraag is: onder welke omstandig-
heden zijn mensen bereid om samen'te werken 
in plaats van tegen ellcaar op te boksen? Flier 
z.lin opnieuw, naar mijn inzicht, allerlei plaatse-
llike buurtinitiatieven van onschatbare 
betekenis. In plaats dat verschillende groepen 
elkaar de schuld geven van de woningnood, 
treedt men zij aan zij op tegen de instanties, 
welke men samen Ms de boosdoeners defi-
nieert. Het is overigens opnieuw duidelijk dat 
hier een taak voor de vakbeweging is wegge-
legd, want Hollandse, Surinaamse en mediter- 
rane arbeiders hebben naast alle verschillen 
toch ook een gemeenschappelijk belang. 

Voorfichting Ms oplossing 
Een vijfde gezichtspunt is van culturologische 

Zie bIt 58 e.v. van 'Orndat zij anders zijn; patro-
nen van rasdiseriminatie in Nederland'. 



aard. Er zijn onderzoekers die de oorzaak van 
cliscriminatieverschijnselen in de eerste plaats 
zoeken in de autonome invloed die uitgaat van 
culturele voorstellingen omtrent vreemde 
volken, wellce worden overgedragen via opvoe-
ding en onderwijs. In Nederland zijn mu j geen 
publikaties bekend over de stereotypen welke 
omtrent andere rassen en nationaliteiten zijn 
doorgedrongen in de romankunst, het 
theater of leerboeken. loch is het waarschijn-
lijk dat deze er zijn en dat er inderdaad een 
bestendigende invloed van uitgaat. In romans 
over Nederlands-Indie worden inlanders vaak 
ten tonele gevoerd als meegaande, doch passie-
ve lieden; Surinamers worden afgeschilderd als 
happy-go-lucky, maar lui en om nog een eigen-
aardig voorbeeld te noemen: wie in Nederland 
een zwarte poppenlcastpop wil kopen kan 
alleen een bokser krijgen. 
Degenen die hun aandacht in de eerste plaats 
richten op de invloed van deze culturele 

57 	voorstellingen brengen graag naar voren dat 
betere voorlichting over minderheidsgroepen 
de oplossing is. De politic ontvangt instructie 
over het gedragspatroon van Surinamers, 
schoolkinderen krijgen infonnatie over de 
achtergronden van Turlcse gastarbeiders en 
verenigingen van huiswouwen worden inge-
voerd in het droeve lot van minderheden in 
het algemeen. Een kanttekening is op zijn 
plaats. Toen Wentholt (1972) het effect mat 
van een televisieserie van het IKOR over min-
derheden in Nederland, waarbij speciaal werd 
gepoogd bestaande vooroordelen te bestrijden, 
bleek dat de Icijkers na afloop minder gunstige 
gevoelens over de behandelende minderheids-
groepen koesterden dan daarvoor het geval 
was. Er bestaat wellicht de neiging om uit een 
omvangrijk en gevarieerd aanbod van infonna-
tie alleen die elementen te onthouden, die in 
overeenstemrning zijn met de voorstellingen, 
welke men vooraf reeds heeft. Waar stereo-
typen of vooroordeel aanwezig zijn bestaat 
een gerede kans dat deze door voorlichting 
worden versterkt. Informatie is prima, maar 
dan op een zodanige wijze dat men verzekerd 
is van het gewenste effect. 

De maatschappelijke totaaloplossing 
Vreemdelingenhaat en racisme, zoals dat in 



oude stadswijken voorkomt, kunnen het 
beste begrepen worden in termen van tastbare 
belangentegenstellingen. 1k ben geneigd an 
dit theoretisch gezichtspunt het grootste 
being te hechten, mar ik moet daarbij on-
middellijk toegeven dat aanhangers van zo'n 
theorie weinig specifieke oplossingen aan te 
bieden hebben. Men staat meestal totaalop-
lossingen voor en kent de overheid een voor-
name ml toe bij het oplossen of reguleren van 
de bewuste belangenconfbcten. Men bench 
aan, de gehele maatschappij in de richting van 
grotere gelijkheid te hervormen en ik ben char 
een warm voorstander van. Wanneer de 
woningnood opgeheven worth, wanneer de 
werkgelegenheid volledig en verzekerd is, ja 
dan hoeven de verschillende etnische groepen 
niet langer te concurreren en zullen racisme en 
discriminatie wel minder worden. 1k beset 
terdege dat beleidvoerders hier en nu weinig 
an zulke aanbevelingen hebben. Wie is niet 
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	doordrongen van de noodzaak tot grotere 
werkgelegenheid en meet woningen? En ook 
wel om andere redenen dan om discriminatie 
tegen te pan. 
We hoeven daarop echter niet te wachten, met 
andere oplossingen op kleine schaal en op 
korte termijn valt wellicht ook het een en 
ander te bereiken. 



Het probleem van de 
`meervoudige 
werkelijkheid' * 

door W.M. Newman 

Wat betekent de pluralistische structuur van 
de Amerilcaanse maatschappij en andere 
gelijksoortige samenlevingen voor de mensen 
die zich er dagelijks in bewegen? 
Het concept van de sociale differentiatie is 
een goed uitgangspunt voor het beantwoorden 
van deze vraag. Het leven in een eenvoudige 
ongedifferentieerde maatschappij verschilt op 
veel manieren van het dagelijks leven in een 
zeer gedifferentieerde, pluralistische samen-
leving. In minder samengestelde 
maatschappijen overlappen en versterken de 

59 	verschillende rollen die de individuen spelen 
ellcaar. Zelfs in Europa, tijdens de late 
Middeleeuwen waren de rollen en waarde-
patronen die betrelcking hadden op sociale, 
religieuze en economische activiteiten hecht 
met ellcaar verbonden. Maar dergelijke 
verbindingen worden verbroken als de maat- 
schappij intern ingewikkelder wordt. 
Vakbekwaamheid en waarden van de arbeids-
rol staan vaak los van en zijn soms zelfs in 
conflict met die van het gezinsleven en het 
religieuze en politieke leven. Iedere verrichting 
binnen de serie rollen van het individu vindt 
plaats in een verschillende sociale context, en 
heeft verschillende sociale betekenissen. 
Het vermogen van het individu om binnen die 
verschillende omstandigheden te wisselen van 
gedraging is een eerste vereiste voor het leven 
in een zeer gedifferentieerde maatschappij. 
Een van de meest belangrijke aspecten van 
het leven in een dergelijke maatschappij is 
dat leden van een minderheidsgroep altijd 
Idem zitten tussen hun identiteit als lid van de 
grotere samenleving en hun identiteit als lid 
van hun speciale groep. Het feit dat iemand 

Dit is een verkorte weergave van: The problem of 
'multiple realities'. 
In: American pluralism. 
Harper en Row, New York, 1973, blz. 286-294. 



zwart is, ler, Portoricaan, Jood of Mexicaan, 
heft verschillende betekenissen, afhankelijk 
van het publiek waarvoor de rol gespeeld 
wordt. Leden van een minderheidsgroep 
moeten voortdurend het hoofd bieden aan een 
meervoudige werkelijkheid, d.w.z. aan 
verschillende interpretaties van meerderheids-
en minderheidsgroepen van wat het betekent 
am lid te zijn van een bepaalde fysieke, 
cognitieve of gedragsminderheid. Bovendien 
kunnen de verschillende definities van de 
meerderheids- en de minderheidsgroep van wat 
en 'dubbele' identiteit betekent, met elkaar 
in strijd zijn. Het individu zal deze 
verschillende betekenissen en rolbeschrijvingen 
Met gelijkelijk waarderen. Zoals uit neven-
staande tabel blijkt, zijn er vier manieren 
mogelijk waarop zowel de minderheidsgroepen 
als de individuen die daartoe behoren, deze 
meervoudige identiteit taxeren. 

Verenigbaarheid van meerdere voila' 
De eerste situatie is die waarbij de betekenissen 
en rolvereisten van het lidmaatschap van ten 
minderheidsgroep kunnen verschillen tussen 
de twee gemeenschappen, maar waarbij het 
individu over het algemeen beide definities van 
zijn identiteit als plezierig ervaart of aanvaardt. 
Len Amerikaanse load kan zeer trots zijn op 
het feit dat hij Mod is en veel genoegen 
beleven van en zelfrespect ontlenen aan zijn 
religieuze en culturele Joodse activiteiten. 
Daamaast kan hij tevreden zijn met wat het 
betekent am Jood te zijn in de grotere maat-
schappij. Er is geen conflict tussen het 
Amerikaanse Jood-zijn en Joodse Amerilcaan. 
De twee roldefinities zijn verenigbaar en het 
individu past zich goad aan aan de sociale 
rollen die van hem in de verschillende 
omstandigheden warden verwacht. In termen 
van groepsrelaties is dit in essentie de situatie 
van de vreedziune samenleving die vroegere 
onderzoekers van de Amerilcaanse maat-
schappij voor zich zagen in hun idee van 
cultured pluralisme. 

Rolconflict to.v. meerderheidsgroep 
De tweede situatie in de tabel is die van een 
rolconflict. Een Amerikaanse neger of 
Portoricaan kan de rol van neger of Portoricaan 
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in de grotere maatschappij afwijzen, maar zich 
birmen de subcultuur van de rninderheidsgroep 
zeer goed thuisvoelen. Voor zo iemand zijn er 
twee keuzemogelijkheden. Ten eerste kan hij 
gebruik malcen van roldistantie, tenvijl hij 
toch nog die rollen in de instellingen van de 
meerderheidsgroep speelt die niet in over-
eenstemming zhn met zhn zelfbeeld. De term 
roldistantie venvijst naar de distantie tussen 
het beeld dat het individu van zich zelf heeft 
en de sociale rollen die hij speelt en waarvan 
hij weet dat ze Met echt themzelf zijn. Alle 
mensen maken tot op zekere hoogte in het 
dagelijks leven gebruik van roldistantie. 
ledereen moet wel eens iets met overtuiging 
doen, tenvijl hh het liever niet zou willen doen. 
Man het voortdurend gebruik moeten maken 
van roldistantie als belangrijkste sociale rol, is 
em n moeilijke en frustrerende zaak. Het is 
afhankelijk van de mate waarin iemands 
minderheidsindentiteit gestigmatiseerd is of 
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	individuen genoeg krijgen van het spelen van 
dit soort rol. 
In sommige gevallen is het gebruilc maken van 
roldistantie seen draaglijk altematief voor het 

• individu. Dan is rolverandering de enige mailer 
om het conflict op te lossen. Het is moeilijk 
om ten volledige rolverandering te bewerk. 
stelligen zonder het land wear men verblijft te 
verlaten. Toch kunnen separatisme, militant 
optreden en een rote mate van participatie in 

• de door de minderheidsgroep beheerste 
instellingen, alien worden gezien ala manieren 
waarop individuen en groepen zullce rol-
conflicten oplossen. Zowel de Afro-American 
Culture Movement als de Black Panthers zijn 
voorbeelden van pogingen om de betekenis van 
het zwart-zijn en de rollen van de negers in de 
Amerilcaanse maatschappij opnieuw vast te 
stellen. De situatie van de Chinese Amerikanen 
is em n goed voorbeeld van een geslaagde poging 
tot rolverandering door middel van het hand- 
haven van parallel lopende sociale en econo•, 
mische instellingen. 

Rolconflict 	minderheidsgroep 
De derde situatie in de tabel is die waarbij het 
individu de door de mindetiteidsgroep zelf 
opgestelde definitie van hun kenmerken 
verwerpt en of rolveranderirtg Of roldistantie 



binnen de minderheidsgroep zal trachten te 
verwezenlijken. De ervaring van de tweede 
generatie Europese immigranten was van dit 
type. Zij verwierpen de oude betekenissen van 
het Italiaan-, ler- of Pool-zijn en tolereerden de 
tradities van hun ouders nauwelijlcs, toen ze uit 
de ethnische ghetto's begonnen weg te treldcen 
en dikwijls hun naam veramerikaniseerden. 
Psychologisch gezien is het meest tragische 
geval in dit soort situatie, warmer een individu 
iedere identificatie als lid van een minderheids-
groep probeert te ontkennen.tegenover een 
maatschappij die weigert om mensen te laten. 
vergeten 'vie' zij zijn. 

Meervoudig rolconflict 
Tenslotte kan een individu zowel de 
definities van de meerderheids- als van de 
minderheidsgroep van zijn belangrijkste sociale 
rol verwerpen. Er zijn ten.minste drie algemeen 
voorkomende reacties op een meervoudig 

63 	rolconflict. De eerste is gewoon te vertreklcen. 
Als iemand het verwerpt om een Mexicaanse 
Amerika= en een Amerikaanse Mexicaan te 
zijn, dan kan hij een nieuwe woonplaats gaan 
zoeken, een andere samenleving waarin de 
Mexicaanse identiteit jets anders is dan de 
meerderheids- en minderheidsgroep in AmenIca 
beweren. Een tweede mogelijkheid is om 

• 	sociaal af te wijken. Als iemand geen 
referentiegroep heeft waannee hij zich positief 
kan identificeren, kan hij een derde alterna-
tieve referentiegroep trachten te zoeken die de 
normen en sociale definities van meerderheid 
en minderheid schendt. TensIone kan hij 
proberen om rolverandering te bewerkstelligen 
in beide gemeenschappen tegelijk. Individuen 
en groepen die deze techniek gebruiken om 
een meervoudig rolconflict op te lossen, lopen 
het risico om door beide groepen als een plaag 
te worden beschouwd, maar zo nu en dan 
slagen zij. 
De stress die door een meervoudige identiteit 
wordt veroorzaakt, wordt in het bijzonder 
acuut bij bepaalde 'rites de passage' in de 
samenleving. De leden van een gemengd 
huwelijk komen plotseling in een situatie van 
een meervoudige werkelijkheid. De jonge 
Italiaanse Amerika= die voor het eerst naar 
een grote universiteit gaat en de beschermende 



enclave van zijn ethnische gemeenschap 
verlaat, kan zich opeens bewust worden van de 
meervoudige werkelijkheid en de identiteits-
keuzen war hij voor staat. De afgestudeerde 
neger uit de middenklasse die merkt dat hij 
plotseling de symbolische vertegenwoordiger 
van zijn ras is op zijn kantoor, wordt 
geconfronteerd met een nieuwe situatie, die 
vraagt om en rolkeuze. Kortom, pluralistische 
szunenlevingen eisen van alit leden van minder-
heidsgroepen een voortdurende aerie van 
realiteitsconflicten die op een aantal manieren 
kunnen worden opgelost. De essentiele 
betekenis van sociaal-pluralisnte is de 
mogelijkheid van een keuze, zowel voor de 
maatschappij als voor de groepen en individuen 
in de maatschappij. De uitdaging is om eta 
sociale omgeving te scheppen waarbinnen de 
groepen en individuen de identiteit mogen 
Iciezen die zij wifien. In pints van en 
schizofrene handicap wordt de uitdaging van 

64 de meervoudige werkelijkheid dan en sped-
veld voor de expressie van de verscheidenheid 
en de vrijheid van het menselijk bestaan. 
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65 	Van de artikelen, die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kan een kopie worden aan-
geviaagd bij het Wetenschappelijk Onder-
zoek- en Documentatie Centrum van het 
Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-70 65 53/55. 

Algemeen 

1 
Baronti, G., and T. Pitch. Sociology of law and the 
problematic of the social sciences in Italy. 
Law and society review, 12e jrg., us. 4, zomer 1978, 
blz. 665-684. 

Aan de hand van het bock over rechtssociologie van 
Renato Treves (1977) beschrijven de auteurs de 
ontwikkeling in de rechtssociologie in Italid. Zij 
geven daarbij aan, dat deze ontwikkeling in feite de 
beoefening van de sociologic in Italie typeert. Vooral 
door een twintigjarige onderbreking vanwege het 
fascisme heeft de sociologiebeoefening geen aaneen-
sluitende traditie. Er is een periode voor het fascisme 
te onderscheiden en een periode erna. Voor het 
fascisme Icwam de sociologic als wetenschap voort 
uit het positivistische, anticlericale denken, nog 
sterk onder de invloed van het sociaal Darwinisrne. 
Na de tweede wereldoorlog kwam de rechtssociologie 
op als een alternatief voor het strakke, formedl 



juridische denken. In de zestiger jaren ward onder 
invloed van de anti-autoritaire beweging ander de 
studenten steeds meet aandacht besteed an de 
repressieve instituten zoais psychiatrische inrichtingen 
en gevangenissen. Later warden de anti-autoritaire 
bewegingen zelf weer onderwerp van studie. In het 
algemeen heeft de toenemende macht van de 
communistische partij can grate invicrod gehad op de 
discussies over de democratic, pluralisme en burger-
lijke vrijheden. Hierop richten zich nu steeds meer 
onderzoeken. 
Met literatuuropgave. 

2 
Ekeirnans, 1. Vribvillige euthanasic. 
Maandblad Gecstelijke Vollcsgezondheid, 34e jig., 
sir. 2, februari 1979, biz. 116-123. 

Voor can juiste situering van het euthanasievraagstuk 
is can exacte omschrijving nodig van de begrippen en 
can formukring van de criteria waanan de toelaat-
burheid getoetst dient te warden. De schrijver 
hanteezt de del-mirk' van de Gezondheidaaad van: 
euthanasia, passieve, aktieve, vrijwillige en 
onvrijwillige euthanasia. be vrijwilligheld staat than; 
ter discussie; is het wel de wilsverklaring van de 
betrokkene mit en niet die van zijn omgeving? Ook 
het punt directe en indirecte euthanasic. Er is can 
adviescommissie intake wetgeving toelaatbare 
euthanasia ingesteid door de Nederiandse Vereniging 
voor VrijwiUige Euthanasic, die in 1978 ham rapport 
beefs uitgebracht, waarirt can drietal voorwaarden 
wordt gesteld, waaraan voldaan moat zijn wil 
directe, actieve euthanasic geoorloofd zijn. 
Met literatuuroppve. 

3 
Groenendijk, CA. Van gastarbeicier tot maieburger. 
Beleid en matschappij, 6e jrg., nr. 2, februari 1979, 
biz. 52-63. 

Doe van dit artikel is het nader bepalen van de rol, 
welke de rechtspositie van de betzellende 
immigranten speelt bij het proces van inburgering en 
integratie, welic begrip de auteur omschrijft Ms het 
wederzijds aupassingsproces van immigrant en 
ontvangende samenieving. Eerst rand het begin van 
daze eeuw ontstond de neiging om scherper ander-
scheid te maken tussen rechtspositie van Nader-
'sliders ten opzichte van buitenlanders. be rechts-
positie van vreemdelingen Juin nu worden getypeerd 
door ongelijkheid, veronderstelde tijdelijkheid en 
afhankelijkheid. Groenendijk onderzoekt, op welke 
wijze het ongelijicheidsprincipe zowel in wetgeving 
Ms uitvoeringspraktijk is binnengeslopen, en does 
naar =fielding hiervan aanbeveiingen om te komen 
tot een held dat daze discrirninatie tegengaat, onder 
andere door met betrekking tot rechtspositk uit te 
pan van permanente vestiging en het belasten van 



een speciale onderzoeksinstantie met het bestuderen 
van deze problematiek. 
Met literatuuropgave. 

4 
Hugenholtz, P.Th. Gevaar verjaart niet. 
Maandblad Geestelijke Vollcsgezondheid, 34e jrg., 
nr. 2, februari 1979, blz. 107-115. 

De schrijver wil in het licht van de actualiteit (o.m. 
door de berechting van de zaak Menten) bekijken 
wat 'verjaren' eigenlijk is en hoe dit fenomeen voor 
verschillende mensen een heel andere gevoelswaarde 
kan hebben. Hij vindt dat het gezegde 'de tijd heelt 
alle wonden' duidt op een onbewust verlopend 
vitaal gebeuren van zich herstellen. Een dergelijke 
functie heeft ook de straf. Hij bespreekt in welke 
verhoudingen straf plaatsvindt en komt daarbij tot 
een derde type menselijke verhoudingen, de humane, 
waarbinnen straf niet voorkomt. Willen we dan af-
rekenen, dan wordt het vergeven, het onwerkzaam 
maken van het verleden. Een afzonderlijke paragraaf 
wordt gewijd aan bijzondere omstandigheden, de 
oorlog, en aan de verantwoordelijkheid van de dader 
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	- hierbij de vraag: 'Zijn oorlogsmisdadigers gewone 
persoonlijke misdadigers? ' 

5 
K.reveld, D. van, en E.K. van Beemen. Distributing 
goods and benefits: a framework and review of 
research. 
Gedrag, 6e jrg., nr. 6, 1978, blz. 361-401. 

De schrijvers behandelen situaties van twee personen 
P en 0, tussen wie een hulpbron wordt verdeeld, 
hetzij door P of 0 of door een derde persoon Q. De 
resulterende verdeling kan worden gekarakteriseerd 
in tennen van verdeelprincipes: egorsme, een van de 
diverse soorten rechtvaardigheid, of altruikne. Twee 
hulpbronnen worden onderscheiden: goederen en 
voordelen. De determinanten van verdeelprocessen 
zijn hoofdzakelijk de variabelen van de situatie en de 
taak, en de variabelen welke de rol van een persoon 
in de samenleving karakteriseren. Er wordt een over-
zicht gegeven van onderzoek dat past in bovenstaand 
raarnwerk. Veel onderzoek over het effect van 
situatievariabelen op het verdelen van goederen toont 
het overheersen van gelijkheid bij een nabije relatie, 
of equity bij een relatie met meer afstand tussen P 
en 0. De effecten van P's verwachtingen over toe-
komstige gebeurtenissen, beoordeling, geheirnhouding, 
enz., blijken moeilijk te interpreteren. Gerecht-
vaardigde equity wordt gehandhaafd, ongerecht-
vaardigde equity wordt hersteld. Verschillen in 
bijdragen leiden tot equitabele opbrengsten. 
VerschWen in opbrengsten leiden tot herstel van 
rechtvaardigheid. Onderzoek over het effect van 
situatievariabelen op het verdelen van voordelen 
wijst op een neiging tot reciprociteit. De effecten 



van sexeverschillen zijn tegenstrijdig. Jonge lcinderen 
verdelen egoistisch, als at ouder zijn verdelen ze 
gelijk, en in een later stadium wordt het equity 
principe toegepast. In de discussie worden enkele 
algemene conclusies getrokken over de verschillen 
tussen het verdelen van goederen en voordelen, en de 
relatie tussen reciprociteit en de andere verdeel-
principes. Verder worclen methodologische problemen 
en het being van de bredere sociale context 
besproken. Tenslone wordt gewezen op enkele eisen 
voor verdere theorievorming en ondenverpen 'oar 
verder onderzoek. 
Met literatuttroppve. 

6 
O'Sullivan, E. What has happened to rape crisis 
centers? A look at their structuresonentberr, and 
funding. 
Victirnology: an international journal, 3e jrg., 
nr. 112, 1978, biz- 45-62 (U.S.A.). 

Dit artikel wil in de eerste pliuts ten bijdrage 
leveren aan de geschiedenis van de beweging tern 
verkrachting en van de vrouwenbeweging in de V.S., 
en material aandragen dat ten indruk geeft van hun 
invloed. In de tweede plans Ml het vilizen op 
organiutorische ontwikkelingen en de grondslagen 
ervan nagaan, waradoor de verschillende aisiscentra 
voor verkrachte vrouwen kunnen besthikken over 
ten betere basis 'oar zelfanalyse en benuitvorming. 
Geier op de overeenkomst van daze centre met 
andere uit de bevollcing voortgekomen hulpverlenende 
organisaties, kunnen tenslotte de bier gemaakte op-
merkingen richting genii aan de ontwikkeling van 
andere project= zoals opvangcentra voor mis-
handelde vrouwen. De bier verschafte informatie is 
gebaseerd op de beantwoording van ten enquete-
formulier waarop door negentig crisiscentra voor 
verkrachte vrouwen positief werd gereageerd. Aileen 
die centre werden in het onderzoek betroklcen die 
seen overheidssubsidie ontvingen, veer 1976 waxen 
geopend en directe hulp aan slachtoffers verleenden. 
Met literatuuroppve. 

7 
Swart, A.H.J. De acrualiteit van het weemdelingen-
beleid. 
Proces, 58e jrg., nr. 3, mart 1979, blz. 57-64. 

In dit artikel doet de schrijver ten poging om te 
verklaren waarom het vreemdelingenbeleid in 
Nederland dikwijls zulke geweldige emoties losmaakt 
en waarom de meningen over dit beleid zo regel-
matig in ongekende hevigheid op ellcaar botsen. De 
vreemdelingenwetgeving in Nederland is buiten-
gewoon omvangrijk en ingewikkeld. Dit maakt de 
communicant op het juridlsche vlak problematisch, 
man oak op het menselijke vlak verloopt de zaak 
stroef. Wil ten vreemdeling in Nederland worden 



toegelaten, dan zal moeten vaststaan, dat er met 
zijn verblijf een aantoonbaar Nederlands belang 
gediend is of dat er zware en sprekende humanitaire 
redenen zijn om hem toe te laten. In het aantonen 
van het eerste zal een vreemdeling in de regel met 
slagen, en humaniteit is iets dat met zonder meer 
duidelijk is en voor ieder hetzelfde. De kern van het 
probleem zijn echter de centrale waarden in het 
recht: vrijheid en gelijkheid. Het noodlot van het 
vreemdelingenrecht is, dat het niet anders kan doen 
dan vrijheid beperken en ongelijkheid scheppen. 
Gegeven dit problematische karakter is het duideliik. 
dat het vreemdelingenrecht en het vreemdelingen-
beleid nooit onomstseden zullen zijn. 

Strafrecht en strafrecht,spleging 

8 
Holtfort, W. Die berufsstdridische Anivaltsorganisa-
Hon. 
Kritische Justiz, 2e jrg., nr. 4, 1978, blz. 368-388. 
(BRD). 

In Duitsland zijn advocaten automatisch aangesloten 
bij een beroepsorganisatie, de zgn. 'Rechtsanwalts-
kammer' (R.A.K.). De advocaat is verplicht hieraan 
een maandelijkse bijdrage te leveren. Daarnaast 
bestaat er een vereniging van advocaten, de zgn. 
'Deutsche Anwaltsverein'.(D.A.V.). De auteur 
bespreekt van beide instellingen de bestuursstructuur 
en komt dan tot de conclusie dat deze zeer 
ondemocratisch is. Hij Licht deze conclusie toe met 
een voorbeeld, dat het al dan niet verplicht dragen 
van een zwarte toga door de advocaat betreft. De 
auteur geeft aan dat reeds in 1974 een tevergeefse 
poging is gedaan de ondemocratiscite structuren te 
doorbreken. Hij is van mening dat er van een 
beperking van de informatieverschaffIng aan de basis 
kan worden gesproken. In een zgn. a-politieke sfeer 
worden politieke beslissingen genomen. Dit zijn clan 
in vele gevallen keuzen uit voorgeprogrammeerde 
alternatieven. Uit dit alles komt de gedachte naar 
boven dat de taditionele organisatie van advocaten 
zich als het ware verzet tegen een werkelijke vrijheid 
van de advocaat. De auteur komt tot de conclusie dat 
mede hierdoor de advocaat min of meer gedwongen 
wordt de rechter en de officier van justitie tegen de 
verdachte in bescherming te nemen, in plants van 
andersom. 
Met literatuuropgave. 

9 
Johnson, K.W., R.A. Tamberrino, A.A. Marshall e.a. 
Consumer protection: responsiveness of control 
agents to victims of fraud. 
Victimology: an international journal, 3e jrg., 
nr. 1-2, 1978, blz. 63-76 (U.S.A.). 
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Tot voor kort zijn civiele procedures de belangrijkste 
toevlucht geweest voor slachtoffers van frauduleuze 
misdniven. De tekortkomingen die aan een dergelijke 
afhandeling kleven, hebben gekid tot de oprichting 
van afdelingen voor de behandeling van zaken waarin 
consumenten slachtoffer van fraude zijn, Ni de 
bureaus van de openban aanklagers op staats- en 
plaatselijk niveau in de Verenigde Staten. Dergelijke 
afdelingen voor fraudukuu zaken zijn bemand 
met speckle rechters-commissarissen en openbare 
aanklagers. Zij beschermen de belangen van slacht-
offers van frauduleuze misdrijven. De auteurs doen 
in het artikel venlag van een onderzoek rusar de 
effecten van een voorgeschreven aantal activiteiten 
van een dergelijke afdeling, waarbij met het oog op 
het belartg van intrinsieke compensatie voor slacht-
offers, het volgende is nagegaan: frequentie van 
contacten met slachtoffers, houding van de rechter-
commissaris van de afdeling, frequentie van de daar 
verschafte tips voor misdaadpreventie en bekend-
making van de genomen maatregel. Effecten van 
intrinsieke compensatie werden vergeleken met eta 
type van extrinsieke compensatie, namelijk 
restitutie. In 20 maanden werden 109 Idachten 
behandeld. De bevindingen en bun gevolgen voor de 
ontwikkeling van een gedragslijn worden in het 
artikel besproken. 
Met literatuuropgave. 

10 
Mosdt, M.T. von, Die Zusammenarbeit Stoats-
anwaltschaft und Polizei auf dem Gebiet der 
schweren Kriminalittit 
Kriminalistik, 32e jrg., nr. 12, december 1978, 
blz. 547-552 (B.R.D.). 

De auteur begint met de omschrijving van het begrip 
'aware aiminaliteit' en zij komt tot de conclusie dat 
een precieze definkring ervan niet mogelijk is. Zij 
noemt ten aantal algemeenheden die wel op dit 
begrip betrekking hebben zoals o.a. het gepaard gait 
met geweld hetwelk psychisch of lichamelijk letsel 
van het slachtoffer tot gevolg heeft en het in de regel 
bij aware misdrijven sprake zijn van beroepsmis-
dadigers. Uitgaande van dit niet duidelijk afgebakende 
begrip, toont de auteur aan dat juist bij het 
gerechtelijk onderzoek en het vervolg hiervan bij 
deze 'zware gevallen' een goede samenwerking nood-
zakelijk is tussen het openbaar miztisterie (waaraan 
op pond van wetsbepalingen een beslissende rol bij 
de voortgang van het gerechtelijk onderzoek wordt 
toebedeeld) en de politic (die in de loop van ongeveer 
een eeuw door `aanpassing' ten sterk gewicht in de 
schaal legt bij het gerechtelijk onderzoek). Deze 
samenwerking is nodig om tot succesvol en nuttig 
gerechtelijk onderzoek te kunnen komen, hetwelk 
dan eveneens een goede voortgang moet kunnen 
vinden voor het gerecht. De auteur gaat in op de 
nieuwe organisatievormen bij het openbaar 
ministerie en geeft aan de hand van een par voor- 



beelden een aantal te overwinnen hindernissen aan 
bij het gezamenlijk werk in de praktijk. 

• 11 
Moons, EJ.H. Approche politique et juridique du 
terrorisme et de la criminalite anarchisante en 
Ripublique fiderale allemande. 
Revue de droit penal et de criminologic, 58e jig., 
nr. 5, mei 1978, blz. 503-552 (B.). 

In dit uitvoerige artikel houdt de auteur zich bezig 
met het terrorisme van de `Baader-Meinhof-g;roep' en 
de reacties daarop van de Duitse autoriteiten. Hieraan 
voorafgaand bespreekt hij de begrippen: terrorisme, 
guerrilla en politick delict Vervolgens wordt het 
verband onderzocht tussen het terrorisme en de 
anarchistische criminaliteit enerzijds en de politieke 
en sociale theoriedn over anarchisme anderzijds. De 
auteur meent dat van een uitgewerkte politieke 
theorie bij de leden van de R.A.F. niet gesproken Ican 
worden en dat zij eerder als `gewone' misdadigers 
moeten worden beschouwd. Hij geeft een overzicht 
van de verschillende daden van de R.A.F., de straf-
rechtelijke reacties daarop en een beschrijving van de 
daders. Daarbij gaat de schrijver ook in op de sociaal- 

71 	psychologische achtergronden van de leden van de 
`Baader-Meinhof-groep'. Hij constateert dat de 
meerderheid uit de hogere maatschappelijke klassen 
komt en dat bij velen het verschijnsel van 
`pseudologica fantastica' zich heeft geopenbaard. 
Hierna wordt ingegaan op de wijze witarop de Duitse 
wetgever op de terroristische activiteiten heeft 
gereageerd. Aan de orde komen onder meer de 
mogelijkheden om bepaalde advocaten van deelname 
aan strafprocessen uit te sluiten, de 'Antiterrorgesetz' 
van juli 1976 waarbij het oprichten van en deelnemen 
of steun verlenen aan een terrorististhe organisatie 
een strafbaar feit werd, de `Kontaktsperrengesetz' 
van september 1977 die het contact van de 
gedetineerde terroristen onderling en met de buiten-
wereld (waaronder hun advocaten) nader regelde, de 
strafbaarstelling van het openlijk propageren van 
geweld en de uitlevering van terroristen. In zijn 
evaluatie van deze ad-hoc wetgeving bespreekt de 
auteur de meningen van Bakker-Schut en Grosheide 
en maakt hij een vergelijking met wettelijke 
regelingen in andere landen. Tenslotte concludeert 
hij dat er ook bij een democratic een punt komt 
waarop men zich actief zal moeten verdedigen tegen 
het terrorisme. Een rechtsstaat zal zich echter niet 
moeten laten beihvloeden door de methoden van 
zijn tegenstanders; door deze te imiteren, vernietigt 
hij zithzelf. 
Met literatuuropgave. 

12 
Sallinann, P.A. aiminal justice: a systems approach. 
The Australian and New Zealand journal of 
criminology, lie jrg., nr. 4, december 1978, 
blz. 195-208. 
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VoIgen, de schrijver bestaat er weinig hvijfel over, 
dal het strafrechtsysteem in Australie in een 
gevaarlijke staat verkeerd. Karakteristiek hiervoor is 
het bijna geheel afwezig zijn van planning op grote 
schaal. De laatste jaren is in toenemende mate de 
nadruk gelegd op het onsystematische Icarakter van 
de strafrechtspleging. In dit artikel wordt de behoefte 
besproken an de ontwikkeling van ten doorzichtig 
totaal-systeem voor de strafrethtspleging. Aan de 
hand van voorbeelden wordt de noodzaak duidelijk 
gemaakt van samenwerking op grotere schaal. Met 
name wordt aandacht besteed an de belangrillce 
verhouding tussen politic en rechthanken en tussen 
rechtbanken en uitvoerders van straffen. 
Met literatuuropgave. 

13 
Saunders, G. Credit card fraud and legislation in 
Canada 
Royal canadian mounted police gazette, 40e jrg., 
sir. 12, 1978, blz. 2-13 (Can.). 

In dit artikel warden verscheidene aspecten van de 
fraude met credit cards behandeld. Het neemt 

• altijd enige dagen in beslag voordat de vermiste 
credit card op de 'hot card list' staat. De mis-
dadigers zijn mei en de banken van uitgifte 
moeten daarom even snel of speller zijn am it 
voor te blipen. De auteur behandelt achtereen-
volgens de internationale verwikkelingen, de 
vervolgingunoeilillcheden en misdrijven die 
betrokken zijn bij het frauduleuze gebruilc van 
credit cards. Deana komt aan de orde wat Cr 
tegen gedaan Ian worden en geeft de auteur 
enkele aanwijzingen vow winkelpersoneel. Nieuwe 
technieken op dit terrein zijn een systeem van 
onzichtbare svingerafdrukken' en an electronisch 
waterrnerk in de vorm van ten onzichtbare code. 
Tot slot gut de auteur in op de wetgeving tegen 
misbruik van credit cards. 
Met literatuuroppve. 

14 
Swart, B. Terrorisme en uidepering. 
Recht en kritiek, nr. 4, 1978, dz. 345-401. 

Een van de meest recente verdragen op het gebied 
van Internationale cooperatie met betreicicing tot 
bestroding van geweld voor politieke doeleinden is 
het in 1977 tot stand gekomen Europees Verdrag 
tot Bestrijding van Terrarium. Binnen afzienbare 
tijd zal het Nederlandse pulement moeten 
beslissen omtrent ratificatie van dit verdrag. De 
auteur onderzoekt in deze studie de ontstaans-
geschiedenis van het gedurende de laatste honderd-
vijftig jaar traditioneel geworden uitleveringsverbod 
voor politieke delinquenten. Vervolgens bespreekt 
hij het Nederlandse uitleveringsrecht near wet en' 
jurisprudentie, waarbij met name de negen 
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arresten die de Hoge Raad sinds 1967 wees met 
betreklcing 'tot het politieke delict van artikel 11 
van de Nederlandse Uitleveringswet worden 
geanalyseerd. In het bijzonder zullen de 
beslissingen in de zaken tegen Folkerts, Wacker-
nagel en Schneider waarschijnlijk bepalend zijn 
voor het aanzien van het toekomstig rechterlijk 
beleid met betreklcing tot inhoudsbepaling van het 
begrip politick delict. In de betreffende zaken 
werd uitlevering verlangd terzake van lidmaatschap 
van een verboden vereniging. Het Nederlandse 
wetsartikel dat hierop betrekking heeft, art. 140 
Wetboek van Strafrecht, is een tot nu toe zelden 
toegepaste bepaling. Ten slotte schetst Swart in 
hoofdlijnen de inhoud van het verdrag, waarbij 
zijn commentaar zich toespitst op het terreur-
begrip in het verdrag en de bescherming van het 
individu in materieel en processueel opzicht. 

• 15 
Thomas, F. Les conventions europeennes 
d'entraide judiciaire en matiere penale — 
possibilites et limites. 
Revue de droit penal et de criminologic, 58e jrg., 
nr. 5, mei 1978, blz. 463-501 (B.). 

De participatie van BelgW bij het totstandbrengen 
van een gezamenlijke Europese crirninele politick, 
door middel van multilaterale verdragen, is tot op 
heden van nauwelijks enige betekenis geweest. De 
auteur tracht de mogelijkheden van de diverse door 
de Raad van Europa uitgewerkte conventies aan te 
geven. Allereerst geeft zij een overzicht van de 
ontwikkelingsprocedure van een Europees Verdrag. 
Van de diverse conventies komen achtereenvolgens 
aan de orde: het Europees Verdrag betreffende 
uitlevering met aanvullende bepalingen, het 
Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp 
in strafzaken, het Europees Verdrag betreffende 
het toezicht op veroordeelde personen en voor-
waardelijk invrijheidgestelden, het Europees 
Verdrag inzake de bestraffing van verkeersover-
tredingen, het Europees Verdrag inzake de 
internationale geldigheid van rechterlijke uitspraken 
en het Europees Verdrag inzake de overdracht van 
rechterlijke procedures. Na een uitvoerige 
beschrijving van deze conventies bespreekt de 
auteur de terminologie van Hulsman betreffende 
de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Tenslotte 
gut zij in op enkele positieve en negatieve punten 
van de diverse conventies. Als positief schetst zij 
de vele waarborgen die de verdragen aan individuen 
bieden. De praktische toepassing van de verdragen 
noemt zij echter, vooral in de Angelsaksische 
landen, teleurstellend mede door de mogelijklieden 
tot het maken van voorbehouden ten aanzien van 
bepaalde bepalingen. Zij concludeert tenslotte dat 
de diverse verdragen een hoge mate van perfectie 
hebben bereikt en dat zij, in theorie, effectieve 
instrumenten kunnen vormen waar zowel 



individuen als de staten van zouden kunnen 
profiteren. 
Met literatuuropgave. 

16 
Tomasic, R. Lawyers, technology and the 
criminal courts. 
The Australian and New Zealand journal of 
criminology, 1 le jrg., ru. 4, december 1978, 
biz. 219-232. 

De wetenschap helpt de juristen om de efficiency 
van het strafrecht te verbeteren, in de overtuiging dat 
rechtvaardigheid en efficiency met elan verenig. 
ban zijn. Len vote hoeveelheid nieuwe technieken 

is ontwikkeld voor de opsporing en de 
behandeling van wetsovertreders. De juristen 
schijnen deze ontwikkelmgen gelaten te accepteren, 
terwiji zij over het algemeen niet reageren op de 
daaraan verbonden uitdaging. In een until 
parapafen pat de schrijver nader op die uitdaging 
in zoals op het gebied van ademtests, videotapes, 
computers cd. Er bestaat op dit terrein een conser-
vatief vooroordeel, war juristen en criminologen 
ook voor een deel schuld aan hebben. Zij zijn zeer 
traag in het ontwilikelen van normen voor de uitbrei-
ding van nieuwe technieken en de controle daarvan. 
Ook run zij niet nagegaan in hoeverre hun eigen nor-
men veranderd moeten worden in het licht van de 
druk van de kant van de wetenschap, om nauwer be-
trokken te zijn bij de strafrechtsplegbig. 
Met literatuuroppve. 

17 
Winter, E. Schulollicht und Stmfzwang. 
Recht der Jugend und des Bildungswesens, 
26e jrg., nr. 6, november/december 1978, 
blz. 408-423 (BRD). 

De schrijver pat bier in op een uitspraak van de 
kinderrechter in Wiesbaden. Het pat om de 
verhouding tussen leerplicht, het niet vervullen 
hiervan en sancties van de staat Naar aanleiding van 
het opleggen van zes maanden strafbuichting wegens 
herhaaldelijk zich onttrekken aan de leerplicht, 
bespreekt de auteur de vraag of de staat het recht 
heeft de leerplicht met deze sancties in stand te 
houden. Ook behandelt hij de situatie in andere 
staten van de Bondsrepubliek. Tot slot jut de 
schrijver rich kritisch uit over de totstandkoming 
van dit vonnis (het z.i. onvoldoende rekening houden 
met persoonlijke omstandigheden) en doet suggesties 
voor een betere behandeling van dit probleem, de 
inschakeling van de schoolpsychologische dienst. 
Met literatuuroppve. 
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Criminologic 

18 
Clifford, W. Evaluating criminological research. 
The Australian and New Zealand journal of 
criminology, lie jrg., nr. 4, december 1978, 
blz. 209-218. 

De commissie voor wetenschap en technologie van 
het Amerilcaanse hula van afgevaardigden heeft on-
lanp een rapport gepubliceerd over de activiteiten 
in de laatste acht en een half jaar van het Ameri- 
kaanse nationale instithut voor rechtshandhaving 
en strafrecht. De inhoud van dit, voor het 
instituut ongunstige, rapport wordt kort weergege-
ven. Volgens de schrijver is het rapport met alleen 
van belang als analyse van de gepleegde research, 
maar het is ook een illustzatie van de valkuilen die 
inherent zijn aan een evaluatie van research. De 
schrijver bespreekt het rapport van de commissie 
en stelt vast, dat de commissie zelf doet in haar 
rapport wat zij het instituut verwijt. De schrijver 
vindt het rapport van de commissie slecht en bepleit 
de ontwikkeling van een evaluatiemethode voor 
criminologisch onderzoek. 

19 
Courakis, N. Contribution a une analyse 
pluridisciplinaire de l'infanticide. 
Revue penitentiaire et de droit penal, jrg. 102, nr. 3, 
juli-september 1978, blz. 345-362 (F.). 

Doe van deze studie is een beter begrip van het 
verschijnsel en de motieven van kindermoord ab 
geheel, zowel bij dieren als bij mensen te verkrijgen. 
De verschillende aspecten, juridische, criminolo-
gische, ethnologische en ethologische, houden nauw 
verband met elkaar. Daarom is het wenselijk de 
grondaspecten van een sarnenleving (monogamie/ 
polygamie, arbeidsverdeling, bezit, grondgebied, 
communicatie, afwijkend gedrag, enz.) op multidis-
ciplinair niveau te belcijken; dit zou kunnen gebeuren 
door specialisten op de gebieden van recht, sociolo-
gic, psychologie, geschiedenis, enologie en 
ethologie. Uit al deze wetenschappen komt een korte 
beschouwing over lcindermoord. Samenvattend 
stelt de auteur dat in menselijke samenlevingsverban-
den kindermoord vaker voorkomt clan in dierlijke. 
Het is veelal een instinct ieve reactie op ruimte- en 
voedselgebrek en wordt door de groep niet goed-
gekeurd. Het is een zaak van de vrouw en zij dient 
zich voor de samenleving te verantwoorden. 
Met literatuuropgave. 

20 
Farrell, R. A., and V. L. Swigert Prior offense 
record as a self-fulfilling prophecy. 
Law and society review, 12e jrg., nr. 3, voorjaar 1978, 
blz. 437-453 (U.S.A.). 



Veel onderzoeken hebben aangetoond dat mensen tilt 
de lagere klasse oververtegenwoordigd zijn in 
criminele groeperingen. Hierop gebaseerd ontwik-
kelde rich een theoretische traditie die misdaad en 
delinquentie verklaart in termen van kenrnerken 
van het leven in een lagere klasse. Er is daarbij 
echter geen adequaat onderzoek gedaan naar de. 
antecedenten van het strafblad van de verdachte. 
De auteurs onderzoeken de antecedenten van 
strafrechtelhke beslissingen. U proberen het proces 
waarbij stratbladen geconstrueerd worden te sped- 
ficeren door gebruik te maken van de veroordelingen 
van de gedaagden Ms afbankelijke variabele. Vow de 
analyse gebruikte men 444 personen, een steelcproef 
van 50 procent van alle personen die tussen 1955 
en 1973 vow moord gearresteerd werden. De ernst 
van bet strafblad werd gemeten door de som van de 
strafmaxima vow elke veroordeling. Gevonden werd 
dat de invloed van het strafblad binnen het wettelijk 
systeem een steeds terugkerende versterking van 
de criminatheit met rich meebrengt. Het strafblad, 
reit' een product van discretionaire behandeling, 
wordt een belangroke factor in het keer op keer 
veroordeeld worden. Dit doet rich niet alleen vow 
door zijn direct effect op de maatregel, man ook 
door zijn invloed op het gebruik van mogelificheden 
als particuliere advocaten en borgtocht, wat zelf weer 
belangrijke factoren voor de uitkomst zijn. 
Met literatuuropgave. 

21 
Garofalo, J. Radical criminology and criminal 

justice: point of divergence and contact. 
Crime and social Justice; issues in criminology, 
rd. 10, herfst/vAnter 1978, blz. 17-27 (U.S.A.). 

In dit artikel probeert de auteur de relate tussen twee 
stromingen binnen de crhninologie te vaduidelijken; 
met de bedoeling om allereerst de tegenstellingen 
en verschillen mar voren te halen en om daarna kort 
aimdacht te besteden un eventuele raalcvlakken. 
Eerst geeft de auteur een uitgebreide definiering en 
afbakening van 'criminal justice' of timinologie in 
het algemeen': een onderzoeksgebied dat vnl. de 
aandacht richt op het functioneren van justitiele 
instellingen uric de politic, de rechtspraak en 
behandehngsmogelijkheden; en vervolgens dermieert 
hij de radicale criminologie als eat marxistische 
benadering van misdaad en miadaadbeheersing. Het 
blijkt dat de uitgangspunten, de studieonderwerpen, 
de evaluatie van bruikbare kennis en de politieke 
ideeen van de twee bovengenoemde benaderingen 
binnen de criminologic so tegengesteld zijn dat het 
enige waarin zij wel overeenstemmen is dat zij beide 
het belang van onderzoek mar criminaliteit en 
misdaadbeheersing onderstrepen. 'Criminal justice' 
heeft eat gunstiger machtspositie en lean daardoor de 
radicale criminologic meestal negeren en haat idecin 
en uitspraken co-opteren matinee/ de gelegenheid 
rich voordoet. De radicale criminologic moet als 



outsider haar contacten met de niet-radicale 
zorgvuldig en strategisch plannen. Over het algemeen 
kan gezegd worden dat er tussen deze twee benade-
ringsgebieden geen aaneensluiting of versmelting valt 
te vervrachten, tenzij er een afstand doet van zijn 
grondprincipes en daardoor zichzelf Ontkent. 
Met literatuuropgave. 

22 
Goldman, P., and M. Leipciger. The development of 
a recidivism measure and its application in Ontario. 
Canadian journal of criminology, 20e jrg. nr . 1, 
januari 1978, blz. 3-17. 

Terwijl het strafrechtsysteem steeds vaker op zijn 
effectiviteit wordt beoordeeid en de effectiviteits-
maat doorgaans de recidive vormt, wordt over de 
vaststelling van deze maatstaf volgens de auteurs 
toch betrekkelijk weinig geschreven. Nadat de 
auteurs in het algemeen ingaan op de recidive-me-
tingen bij verschillendeonderzoeken, spitsen zij 
hun evaluatie toe op de ontwildceling van de 
Canadese misdaad- en recidive-index. Met een groot 
aantal voorbeelden laten zij rien dat de kans op een 

77 	verkeerde interpretatie van deze cijfers erg groot is. 
Er is mar hun oordeel in elk geval geen duidelilke 
aanwijzing voor de veronderstelling dat het gevange-
nisverblijf zelf bijdraagt aan de recidive. Zij besluiten 
him artikel met de conclusie dat er andere adequate 
maatstaven zijn voor de beoordeling van het effect 
van de straf. Hierbij denken zij o.a. aan het gedrag 
van de veroordeelde thins, op school of op z'n 
werk. 
Met literatuuroppve. 

23 
Gibson, L Race as a determinant of criminal 
sentences: a methodological critique and a case 
study. 
Law and society review, 12e jrg., nr. 3, voorjaar 1978, 
blz. 455-478 (U.S.A.). 

In dit artikel stelt de auteur dat de onderzoeken naar 
rassendiscriminatie verschillende fouten in de 
begripsvorming en methodologische tekortkomingen 
vertonen. Deze lcritiek wordt bevestigd door gegevens 
over de Fulton County Superior Court (Georgia). 
De steelcproef bevat de helft van alle aanklachten 
gedurende vijf periodes van twee maanden 
in 1968-1970. De bevindingen suggereren drie 
beslissingpatronen van rechters: negers positief 
diseriminerend, negers negatief discrirninerend en 
met discriminerend. Multiple regressie-analyse toont 
bij disaiminatie als afliankelijke variabele aan, dat 
een grow deel van de variatie in de mate en richting 
van de discriminatie door de rechters verldaard kan 
worden uit hun achtergrond en attitudes. De analyse 
staaft eerder een individuele dan een institutionele 
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interpretatie van discriininatie. De auteur conclu-
deert dat discriminatie voort schijnt te komen ult 

zowel de.attitudes van de rechters ala hun bedult-
vormingsprocessen. 
Met literatuuropgave. 

24 
lartkovic, I. Social class and criminal sentencing. 
Crime and social justice; issues in criminology, in. 10, 
herfst/winter 1978, blz. 9-16 (U.S.A.). 

Onderzoek near strafoplegging heeft o.a. gekid tot 
een formele propositie binnen de conflicttheorie, 
welke als volgt wordt geformuleerd: 'iemand uitde 
kyle sociale 'chase heeft een groteralcans om 
tenger te worden gestraftdan iemand .uitde 
middel- of hogercklasse en: 'wanner sancties 
worden opgelegd dan worden da mutate undies 
gebruikt voot personen silt de laagste sociak 
klasse'. Den hypothese is de Chambliss-Seidman 
hypothese (1971). N.a.v. bovengenoemde hypothese 
is.verda onderzoek verricht door Chiricosan Waldo 
en dit heeftgeleid tot de uitspraak dattetbestaande 
onderzoek betreffende strafoplegging nog te vug en 
ongefundead is zodat a geen.oanclusies an lanmen 
worden verbonden endat.er  east nieuwe analyses 
en gegevensverzamelingen nodig zijn. Volgens 
Chiricos en Waldo wijzen nieuwe gegevens er op , dat 
de sodoeconomisc.he status niet gaelateerd.isaan 
de zwaarte van strafoplegging. In dit artilcelpoogt 
de auteur un te tonen dat bet onderzoeicsontwerp 
van Chiricos en Waldo ongesdat is om.de  
Chambliss-Seidman propositie te toetsen en dat hun 
bevindingen:opnieuw gailterpreteerd moeten:worden. 
Vervolgens noemt de anew een aantal recente 
onderzoeksgegevens werke wilzen opcen ondenteu-
ning van de Chambliss-Seidman hypothese. Tenslotte 
suet deauteur stil bij de kritieizen op onderzoek 
mar strafoplegging door Green, Hapn,iChiricoaen 
Waldo, en hij bekijkt deze kritieken vanuit de 
relevantie ervan voor de conflict-theoretisdiabent-
dering ungaande dit onderzoelcsonderwerp. 
Met litaatuuropgave. 

2$ 
Jut, P., and BE. Forschner. Juvenile delinquency 
in the Soviet Union. 
The prison journal, 58e jrg., nr. 2, herfst/winter.1978, 
blz. 18-30 (U.S.A.). 

In at artikel besteden de auteurs aandacht sachet 
jeugddelinquentieprobleem.in de U.S.S.R. Evenals 
in de Verenigde Staten is de jeugddelinquentie in de 
U.S.S.R. begonnen met de Industrie:le Revolutie en 
dadaaruit voortkomende massale urbanisatie en is 

• er, m.n. de laatste tientallen jaren, eenatijgendeltn 
te constateren. Om en beter richt te krijgen op dit 

• probleem'zijn de auteurs self in de U.S.S.R. geweest 

• ps hebben zodoende de mogelijkheid gekregen om 
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bestaand onderzoeksmateriaal uit de Soviet Unie en 
de persoonlijke observaties te combineren en te ver-
gelijken. In het artikel staan zij stil bij een aantal 
mogelijke oorzaken van delinquentie zoals: gezins-
invloeden, de peergroep, werkloosheid, sociale 
omstandigheden, invloed van films en T.V.. gemis 
aan voldoende begeleiding, mislukken op schobl, 
geniis aan culturele en recreatieve voorziertingen. 
Hierna gaan de auteurs in op de behandelings- en 
preventiemogelijkheden die er zijn in de U.S.S.R. 
Het blijkt dat zowel op het gebied van 
verschijningsvormen en van mogelijke ooriaken, als op 
het gebied van behandeling veel overeenkomsten te 
vinden rijn met de westerse landen. 
Met litaatuuropgave. 

26 
Klernke, L W. Does apprehension for shoplifting 
amplify or terminate shoplifting activity? 
Law and society review, 12e jrg., ax. 3, voorjaar 1978, 
blz. 391-403 (U.S.A.). 

De auteur bescluijft in dit artikel een onderzoek near 
de effecten van het aanhouden wegens winkeldief-
stal. Hiervoor werden door studenten self-repart 
gegevens verzameld. Orn de analyse te structireren 
werden twee hypothesen geformuleerd, nL de 
deviantieverstakende hypothese die afgeleid is van 
de labeling-theorie en de deviantiebeeindigende 
hypothese die afgeleid is van de theorie over 
afschriklcing. Gevonden wad dat jongeren die aan-
gehouden waxen voor winkeldiefstal later meet 
winkeldiefstallen pleegden dan jongeren die niet 
aangehouden waxen. Aangehouden jongereii die 
door een winkelbecliende aan de politic werden 
overgedragen, pleegden later meer winkeldiefstallen 
dan degenen waarbij alles door winkelpasonael 
afgehandeld werd. Maatregelen tegen winkeldiefstal 
hadden geen groter afschrilcwekkend effect op aan-
gehouden plegers van winkeldiefstallen. Aangehouden 
winlceldieven hadden een sterker deviant zelfbeekl. 
Deze analyse wijst in de richting van de hypothese 
dat aanhouding de deviantie versterIct. Dit °rider-
zoek richt zich alleen op jongeren en op een type 
deviantie, maar op dit tarein lijkt de labeling-theo-
rie de uitkomsten van het onderzoek te verklaren. 
Met literatuuropgave. 

27 
Langley, M., B. J. Thomas and It Parkinson.- Youth's 
expectations and perceptions of their initial 
juvenile court appearances. 
Canadian journal of criminology, 20e jrg., nr. 
januari 1978, blz. 43-53. 

Aan vijftig jongeren die voor de easte keer voor de 
ldndenechter in Ottawa moesten verschijnen is 
gevraagd welke verwachtingen zij daarover hadden. 



en hoe zij na eloop daarvan trove; dachten. De 
auteurs geven bier bun kwalitatieve analyse van de 
resuhaten. Voordat rij vow de rechtbank verschenen 
dacht bijna de helft van de jeugddelinkwenten dat 
de bedoeling van de terechtzitting was te zorgen dat 
niet opnieuw de wet werd overtreden. Na de 
terechtritting had nog mar einderde van de onder-
vraagden deze mening. Bijna 70% beoordeelde de 
rechta na afloop positief. Het alike wordt afge-
sloten met ten bespreking van dit soon kwalitatief 
fenomenologisch onderzoek. De theoretische 
betekenis van dere studie ligt mar het oordeel van 
de auteurs voornamelijk op het terrein van de 
ssubcultuurdelinquentie' opvattingen. De slotcon-
clusie van de auteurs is dat de ldnderrechtas een 
belangrijke Cunene vervullen bij de reductie van de 
verborgen criminaliteit, door a voor te zorgen dat 
de jongeren goed gehfonnead rfin over het doe van 
de kinderrechtspraak. 
Met titeratuuroppve. 

28 
Levine, K. Empiricism in vittimology research: a 
critique. 

10 	Victim°logy: an international journal, 3e Pg., 
nr. 1/2, 1978, blz. 77-90 (U.S.A.). 

De onhodoxe criminologie rag het skchtoffer over 
het hoof 4. De victimologie, die een remedie beloofde 
te sun, paste op stachtoffen hetzelfde soort 
epidemiologische onderzoek-strategian toe, dat 
eens de basisgegevens had geleverd voor een op de 
sociologie georianteerde criminologic. Het gar een 
herhaling te zien van criminologic toegepast op het 
slachtoffa. Bij gebrek san ten abstracte begripsvor-
ming omtrent het stachtoffer, hebben victimologen 
door in pints daarvan gebrullc te maker, van allerlei 
wettische denkbeelden, ten fragmentarischubelang-
staling ontwikkeld voor situaties waarin slachtoffers 
een actieve rol speAen. Het resultant is eta empiricis-
me waaruit geen algemene theorieen zijn voortgelto- 
men of kunnen voortkomen. Pit artikel poor de 
potentiate grondslagen voor ten victimologische 
theorie te verhelderen door de typen van empi-
risch onderzoek te systematiseren, door het 
verklaringsniveau van elk te identifioeren en door sum 
te geven hoe mogetijk verbindingen tussen niveau's 
gelegd kunnen worden. 
Met literatuuropgave. 

29 
Levy, R., et R. Zauberman. La attitudes it regard 
de la iustice criminelle et la perception de la 
dihnquance 
Canadian journal of criminology, 20e jrg. nr . 1, 
januari 1978, biz. 54-72. 

In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van 



een onderzoek naar de houding van burgers tegenover 
het justitieel systeem. Met behulp van veertig 
diepte-interviews zijn zij nagegaan hoe men over de 
aanpak van de criminaliteit denkt en hoe men crimi-
nelen beoordeelt. Daarbij is steeds gevraagd naar 
het effect dat men verwacht van de straffen. Voor-
dat zij de resultaten toelichten, geven zij een uiteen-
zetting van de problematiek die zich bij dit onderzoek 
voordeed. Men had bij de antwoorden in de inter-
views te maken met een reproduktie van de manier 
waarop men de werkelijkheid zag. Bij deze beschrij-
ving speelden de attitude-factoren een rol, mans ook 
vonden er ad hoc rationalisaties plants. De verschil-
lende attitudes zijn door de auteur gecategoriseerd 
in verschillende dichotomieen, zoals optimistisch 
tegenover pessimistisch en conformistisch tegenover 
nonconformistisch. In een laatste paragraaf brengen 
zij deze attitudes grafisch in verband met verschillen-
de oordelen en percepties. 
Met literatuuroppve. 

30 
Nagin, D. Crime rates, sanction levels, and con-
straints on prison population. 

81 	Law and society review, 12e jrg., nr. 3, vootaar 1978, 
blz. 341-366 (U.S.A.). 

De laatste jaren hebben veel onderzoeken een 
neptief verband tussen misdaadcijfers en diverse 
strafsancties getoond, waaraan veelal de conclusie 
werd verbonden dat de sancties een afschrikwekkend 
effect hebben. In dit artikel worden resultaten van 
een analyse van ambtelijk statistisch materiaal 
weergegeven die in strijd zijn met een dergelijke 
interpretatie. De resultaten geven geen betrouwbare 
aanwijzing dat het risico van gevangenisstraf of de 
lengte ervan een afschrikwekkend effect heeft. De 
analyse geeft eerder aan dat het negatieve verband 
toe te schrijven is aan het negatieve effect van de 
misdaadcijfers op de strafmaat. Uit de resultaten 
mag niet geconcludeerd worden dat afschrllcwek-
kende effecten afwezig zijn. Ongetwijfeld zijn deze 
effecten aanwezig. Afschrikwekkende effecten 
lijken te variEren met betreldcing tot verschillende 
groeperingen, misdaden en straffen. In deze analyse 
is alleen de reactie van de totale misdaad op de 
dreiging en de lengte van de vrijheidsstraf onder-
zocht. De resultaten mogen met gegeneraliseerd 
worden naar andere strafmaatregelen. Wellicht 
is het belangrijlcste resultaat van onderzoek naar 
afschrikking de toegenomen aandacht voor de 
invloed van de misdaad op het strafbeleid van het 
strafrechtelijk systeem. 
Met literatuuropgave. 

31 
Rounsaville, B. J. Theories in marital violence: from 
a study of battered women. 



Victimobgy: an international journal, 3e big.. 
nr. 1/2, 1978, blz. 11-31 (U.S.A.). 

Er bestaan twee typen theorian om mishandelbm 
van de echtgenote te verklaren: psychologische en 
sociologische. Het aanvaarden van e'en van beide 
perspectieven leidt tot belangrijke praktische 
gevolgen. De auteur beziet in dit artikel hypothesen, 
die op deze beide niveau's gevormd zijn, in het 
licht van gegevens die hij verzameld heeft in ten 
onderzoek onder mishandelde vrouwen. (Voor dit 
onderzoek gedefineetd ah wouwen boven de zestien 
jaar, die mondeling te kennen gaven fysiek mis-
bruikt te zijn door een intieme mannelfike partner). 
Hiertoe werden 31 personen, verkregen uit gegevens 
van twee ziekenhuizen, geinterviewd. Er is bewezen 
dat aUe onderzochte bask en psychobgische 
verklaringen, bij terminate een deel van de onder-
zoekspoep, gamed worden. flit ondersteunt de 
behoefte Un ten ssysteem-analytische bentklain8 
van het probleem, waarbij geweld in het gezin gezien 
wordt als uiteindelijke algemene uitweg voor veel-
soortige determinanten. De auteur is in het bijzonder 
van mening, dat de belangrijIce trek die het syndroom 
van vrouwenmishandeling kenmerkt, het intense en 
exclusieve dyadische systeem is waarin het pear is 
verstrikt Hoewel individual gezien de man Met 
gewelddadig hoeft te zijn en de vrouw niet geneigd 
hoeft te zijn misbruik te tolereren, Ian op ten 
bepaald moment in de relatie ten dynamiek 
gecreetrd worden waarin geweld zich in een stabiele 
vorm herhaah. 
Met literatuuropgave. 

32 
Ruche, G.; vertaald door Dinwiddie, G. Labor 
market and penal sanction: thoughts on the 
sociology of criminal justice. 
Crime and social justice; issues in criminology, nr. 10, 
herfst/winter 1978, blz. 2-8 (U.S.A.). 

flit artikel is an engelse vertaling van 'Arbeitsmarkt 
und Strafvollzug', geschreven door Rusche in 1933. 
Het is indertijd een caste aanzet geweest tot het 
schrijven van het bock Punishment and social 
structure', eveneens van de hand van Rusche in 
samenwerking met Kirchheimer (1939). In 1968 
verscheen ten her-uitpve. Door de amerikaanse 
crirninologen is, met uitzondering van Sutherland en 
oak Sellin, an dit bock nauwehjks aandacht besteed. 
Aangezien volgens de redactionek inleiding bij dit 
artikel, Rusche niet al te enthousiast was over de 
weerpve van zijn oorspronkehjke hypothese en het 
daarop betrekking hebbende gedeelte van zijn in 
sarnenwerking met Kirchheimer geschreven boelc, is 
voor de onderhavige vertaling daarvan. Rusche's 
oorspronkelijke telcst gevolgd. Rusche stelt dat de 
aiminologie een hoeveelheid van mogelijkheden 
biedt voor sociologisch onderzoek. Toch is er tot 
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dan toe weinig aandacht besteed aan de mogelijke 
relaties tussen socio-economische verschijnselen en 
de problemen rondom de crminaliteit. Het zal nog 
veel inspannizigen kosten, aldus Rusche, voordat dit 
ingezien wordt en er op een systematische en weten-
schappelijk verantwoorde wijze gebruik van kan 
worden gemaakt. De sociale bepaaldheid van crimi-
nologie en crirninaliteit kan benaderd worden door 
middel van eenvoudige economisch-theoretische 
axioma's en door het vermijden van een min of meer 
statisch en a-historisch systeem van klasseverhou-
dingen in de theoretische veronderstellingen. In 
zijn artikel geeft Rusche eon aantal basisicieedn voor 
criminologisch onderzoek en theorievorming tangs 
bovengenoemde weg. 

33 
Shelley, L Soviet crime prevention: theory and 
results. 
The prison journal 58e jrg., nr. 2, herfst/winter 1978, 
blz. 6G.67 (U.S.A.). 

De misdaadpreventietheorie in de Soviet Unie gaat 
er van uit dat de criminaliteit zal verminderen 
wanneer deze wordt aangepakt op verschillende 
gebieden: op oorzakelijk gebied, op het gebied van 
de sociale controle en op het gebied van de behan-
deling. In het artikel besteed de auteur aandacht aan 
de bestaande theoriedn aangaande deze drie punten 
en aan de uitwerking ervan in de praktijk. In de 
Soviet Unie coordineert de regering een nationale en 
plaatselijke preventiecampagne door het aankondi-
gen van eon strafsysteem met als doel afschriklcing 
en door het strong straffen van wetsovertreders. 
Het uitgangspunt in het beleid van de Soviet is dat 
het morele plicht is van alle burgers om mee te 
helpen de misdaad tegen te gaan. In de U.S.S.R. 
wordt het succes van de criminaliteitspreventie 
bepaald door de mate van reciciive. Het blijkt dat 
recidivisten, die personen waarbij preventiemaat-
regelen ah strafsancties gefaald hebben, snel 
vervallen in het weer plegen van misdrijven en ook 
vaak beginnen aan een professionele critninele 
carriere. Ondanks de nadruk die door de Soviet 
autoriteiten gelegd wordt op de misdaadpreventie 
is or geen sprake van eon opvallende verbetering 
op welk gebied van de criminaliteit dan ook. 
Met literatuuropgave. 

34 
Star, B. Comparing battered and non-battered 
women. 
Victim()logy: an international journal, 3e jrg., 
nr. 1/2, 1978, blz. 32-44 (U.S.A.). 

In dit artikel worden geselecteerde psycho-sociale 
aspecten van 57 geslagen en niet-geslagen vrouwen 
vergeleken, die hun toevlucht zochten in een opvang-
centrum in Los Angeles, in eon periode van twaalf 



maanden in 1976 en 1977. be gegevens waxen 
gebaseerd op zelf-rapportage en op informatie door 
de hulpverleners van de client be bevindingen zijn 
in tegenspraak met de theorie die uitgaat van 
masochisme van de vrouw. Eerder in passiviteit dan 
in de behoefte an mishandeling, moet men de 
reden zien die ten grondslag ligt an het verduren 
van mishandeling. De invloed van opvoeding, 
religie en de gezinssituatie in de jeugd worden 
eveneens geanalyseerd. be auteur komt tot de 
oonclusie dat er hulp mat komen, niet alleen voor 
de mishanclelden, mar eveneens voor de toebrengers 
van lichamelijk letseL 
Met literatuutoppve. 

Gevangeniswezen 

Alpert, G. P., 1. /N. Finney and J. F. Short Jr. Legal 
services, prisoners attitudes and 'rehabilitation'. 
The journal of criminal law and criminology, 6% 
jrg., nr. 4, winter 1978, blz. 616-626 (U.S.A.). 

In 1972 wad gestart met het 'Washington State 
Prisoners Legal Services Project' dat voorziet in het 
verschaffen van civiele rechtshulp aan dcuirvoor in 
aanmalcing komende gedetineezden en hun gezinnen 
in de staat Washington. be auteurs hebben een 
onderzoek gedaan nam de effecten van dit project 
In de roma van 1974 werden socio-demopafische 
gegevens verzameld en interviews gehouden met 241 
mannelijke gedetineerden. In februari 1975 warden 
opnieuw vraaggesprekken gehouden met 198 van de 
oorspronkelijke 241 mannen over hun ervaringen 
met het project. be auteurs ontwildcelden een mo-
del met betrelcking tot de participatie van de 
gedetineerclen in het rechtshulpproject Ms varia-
belen warden ingevoerd: de sociale integratie van de 
gevangenen, hun leeftijd, de mate van prisonintie 
en hun attitudes 1..a.v. politic, advocatuur, het 
strafrechtelijk systeem en de wet. be verschillende 
attitudes werden geoperationaliseerd door middel 
van factor-analyse. Len vergelijking tussen de 
resultaten van midden 1974 en februari 1975 wijst 
tit dat de attitudes t.a.v. de advocatuur negatiever 
werden, alhoewel in mindere mate bij die gedeti-
neerden die deelnamen aan het project. be attitudes 
ta.v. politic, het strafrechtelijk systeem en de wet 
ontwikkelden rich, vooral bij de deelnemers an 
het rechtshulpproject, in mar positieve tin. Opval-
lend is echter dat geen van de onderscheiden 
variabelen an significante invloed heeft op de 
participatie van gedetineerden an het project. 
Met literatuuroppve. 

36 
Cahalan, M. Mends in incarceration in the United 
States since.1880. 



Crime and delinquency, 25e jrg., nr. 1, januari 1979, 
blz. 9-41 (U.S.A.). 

Bij aanciachtige beschouwing van overheidsrapporten 
over strafinrichtingen in de V.S. die sinds 1880 zijn 
gepubliceerd, valt op dat het aantal gevangenisstraf-
fen verhoudingsgewijs is toegenomen. Dit is het 
meest het geval bij beroving en delicten rond drug-
gebruik. Het percentage personen van buitenlandse 
herkomst, kleurlingen, en geen Engels sprekenden is 
altijd groot geweest. Een daling van de oververtegen-
woordiging van personen van buitenlandse herkomst 
in de Amerilcaanse pvangenissen is gepaard gepan 
met een toeneming van het aandeel zwarte en 
Spaanse sprekende gedetineerden. De schrigster 
meent dat hier niet van een wijs beleid kan worden 
gesproken. 
Met literatuuroppve. 

37 • 
Heilman, C. E. Open prisons, British style. 
The prison journal, 58e jrg., nr. 2, herfst/winter 1978, 
blz. 3-17 (U.S.A.). 

85 	In dit artikel wordt aandacht besteed aan het open 
gevangenissysteem in Engeland. Uiterlijk onder ,  
scheid dit systeem zich van een gesloten gevangenis- 
systeem doorciat er geen bewakers, geen giote 
ommuringen zijn en er geen gebruik wordt gemaakt 
van wapens. Al in 1914 werd in Engeland dit idee 
gelanceerd. De auteur pat kort in op de ontwikke-
lingen op dit gebied en illustreert zijn bevindingen 
aan de hand van voorbeelden. Ofschoon Engeland 
met zijn open gevangenis de pionier is geweest, is er 
in andere delen van de wereld, o.a. in Japan, Isradl, 
Denemarken en Noorwegen, ook mee geexperinien-
teerd. Over het algemeen zijn de kosten voor een 
gevangene in een open of in een gesloten gevangenis 
niet veel verschillend. Wanneer de mate van recidi-
visme gebruikt wordt als graadmeter voor het slagen 
of falen van het systeem, dan blijkt dat open 
gevangenissen niet succesvoller zijn dan gsloten 
gevangenissen. Als laatste gnat de auteur in op nieuwe 
ontwiklcelingen die een verbetering beogen en die als 
alternatief kunnen dienen voor het conventionele 
gevangenissysteem. 

38 
Landreville, P. Les ditenus et les dro its de l'homme. 
Revue de droit penal et de criminologie, 58e jrg., 
nr. 4, april 1978, blz. 387-399. (B). 

Men ziet al geruime tijd in dat de gevangenis met de 
plaats is om sociale verantwoordelijkheid aan te 
kweken. Het is daarom van goot belang dat de stilte 
rondom de gevangenis doorbroken wordt en dat de 
gedetineerden geinformeerd worden omtrent hun 
rechten, privileges, verantwoordelijkheden en ver- 
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plichtingen. Hen moet duidelijk gemaakt worden dat 
ze kunnen rekenen op ten behandeling die recht-
vaardig en billijk is. De verantwoordelijkheid voor 
dit beleid rust zowel bij de uitvoerende organen als 
bij de wetgever. Deze heeft weliswaar de gevangenis-
autoriteiten een discretionaire bevoegdheid gegeven 
met betrekldng tot de ten uitvoerlegging van de 
straf, mar dat Ml Met zeggen dat hij zich nu geheM 
afzijdig ken houden. Ook de burger zal over deze 
rank met moeten denken. De schrijver gelooft dat 
ten erlcmming van door hem genoemde principes en 
rechten de secundaire effecten van de veroordeling, 
van de vrijlieidsbeneming en van de stigmatisering, 
ral vemchten. Het al leiden tot ten meer tolerante 
en rechtvaardige houding. De maatschappij zal zich 
verantwootdelgk moeten voelen voor degenen die 
zij veroordeeld heeft. 
Met literatuuroppve. 

39 
Smykh, J. 0. Coed corrections in the United 
States: A look at theory, operations and research 
ISM es. 
The howard journal of penology and crime preven-
tion, 18e kg., sir. 1,1979, biz. 44-53 (GB). 

Sexuelerntegratie is popuhir aan het worden in de 
Verenigde Staten bij het opsluiten van veroordeel-
den, zowel in federate, staats-, shook locale and-
inrichtingen. Het doel van dit artilcel is om de 
redenen voor deze sexuele integratie te bespreken; 
de theorieen die de basis vormen van de hypothese 
van het effect van sexueel geintegreerde gevangenis-
ten; de praktijk en punten voor ten evaluatie. De 
opkomst van de sexueel gehtegreerde strafmrichtin-
gen in de VS is gebeurd tegen an achtagrond van 
stijgende kosten van het gevartgeniswezen, verschui-
ving in het aimineel patroon bij vrouwen, en 
%wandering in het correctiebeleid van straf nail 
rehabilitatie en van rehabilitatie nail reintegratie. De 
voornaarnste doelen voor de ontwilticeling van de 
sexuele integratie zijn onder meer: het verlichten van 
de gevangenisstraf, het verkleinen van de controle-
problemen, het normaliseren van de gevangenisomge-
ving, en het verldeinen van aartpassingsproblemen 
bij terugkeer in de maatscliappij. 
Metiiteratuuropgave. 

Reclassering 

40 
Clendenen,R.J., IS. Ellingston and R.J. Sevenon, 
Project Newgate: The first fin years 
Crime and delinquency, 25e jrg., nr. 1, januari 1979, 
blz. 55-64 (U.S.A.). 
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Het Project Newgate, een experimenteel 
reclasseringsproject dat gestart is in 1969 aan de 
Minnesota Universiteit in samenwerking met het 
'Minnesota departement of Corrections' zocht een 
antwoord op de volgende twee vragen: 1. Kunnen 
gedetineerden met academische mogelijkheden 
profiteren van meer onderricht? en 2. Kan dit 
onderricht een belangrijke rol spelen bij het 
verkrijgen van een meer bevredigende levensstijl? 
Het programma van het Project Newpte omvatte 
o.a. full-time colleges en een intensieve groeps- 
begeleiding. Voorts was een belangrijk aandachtspunt 
de begeleiding van de overgang van de inrichting naar 
de vrije maatschappij. Aide programmapunten zijn 
er op gericht om de 'student' een betere toekomst 
en carrieremogelijkheden te bieden. In het artikel 
wordt uitgebreid stil gestaan bij het Newgate 
Programma en worden de eerste vijf experimenteer-
jaren doorgelicht. 

41 
Gabor, T., and C.H.S. Jayewardene. The pre-sentence 
report as a persuasive communication. 
Canadian journal of criminology, 20e jrg., xis. 1, 
januari 1978, blz. 18-27. 

Overeenkomstig het Canadese Wetboek van Staff 
recht, verzorgen 'probation officers' de voor-
lichtingsrapportage aan de rechtbank. Uit ondenoek 
in de Verenigde Staten is bekend dat in zo'n 90% van 
alle voorlichtingsrapporten het advies door de rechter 
wordt opgevolgd. De auteurs bespreken een aantal 
hypothesen dienaangaande. Zo is wet eens geopperd 
dat de voorlichtingsrapportage als een heel bijzonder 
soort communicatie kan worden opgevat. Een 
4 typische' boodschap wordt doorgegeven door een 
itypische' bron aan een itypische' ontvanger. Met 
het oog op deze beschrijving zijn op de rapporten 
een aantal mm of meer technische analyses 
uitgevoerd. Er is nagegaan of de intensiteit en 
emotionaliteit van het geschrevene samenhangt met 
de kans op acceptatie van het advies. In totaal zijn 
156 rapporten geanalyseerd. Nadat de auteurs een 
aantal van de verbanden hebben aangetoond komen 
zij tot de conclusie dat meer inzicht in dit 
mechanisme zou kunnen leiden tot een 
standaardisering van de rapportage. 
Met literatuuropgave. 

42 
Tigges. L.C.M. Vroeghulp aan minderjarige inver-
zekeringgestelden. 
Proces, 58e jrg., nr. 2, februari 1979, blz. 29-38. 

Aangezien er een leemte bestond in de informatie 
over de vroeghulp aan minderjarigen, d.i. de 
reclasseringsbijstand aan minderjarige inverzekering-
gestelde verdachten, is in augustus 1978 door het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie- 



centrum ten beknopte telefonische enqate gehouden 
onder de secretarissen van de raden voor de kinder-
bescherming. Daarbij werd gevraagd naar de mate 
waarin vroeghulp in de verschillende arrondissementen 
wordt verleend en naar de factoren die hierbij een 
to! spelen. In dit artikel warden de resultaten van 
deze enqate kort beschreven en enkele opmerkingen 
van beschouwende and over deze resultaten gemaakt. 

Psychiatrische zorg 

43 
Greenland, C. The prediction and management of 
dangerous behavior: Social policy issues. 
International journal of law and psychiatry, le jig., 
sir. 2, 1978, biz. 205-221. 

International wordt ten steeds sterkere behoefte 
gevoeld am en social beleid vast te stellen make 
de begeleiding van geestelljk abnormale wetsover-
treders. Men is gaan inzien dat de definitie van wat 
gevaarlijk is bij dit soort daders, niet meer uitsluitend 
bepaald kan warden door psythiaters of juristen, 
mar dat dit meet een maatschappelijke aangelegen-
held is. De auteur geeft ter bepaling van de omvang 
van het probleem eerst en kwantitatief overzicht 
van de dadersgroep. Aan de hand van en seta' 
voorbeelden licht hij toe welke feiten het hier 
betreft. Uit ten analyse van versthillende wetten 
blijkt, dat in het ene geval de nadruk ligt op de hulp 
aan de gestoorde dsder en in het andere geval de 
bescherming van de santenieving voorop staat. 
De auteur geeft an dat deze spanning tussen de 
verschillende doeleinden ook aanwezig is bij de 
inrichting van verpleegtehuizen voor gevaarlijke 
geestelijk gestoorden. Ook hier geeft hij enige voor-
beelden. Tenslotte constateet de auteur dat 
gevaarlijk gestoorden wellicht als zodanig kunnen 
worden aangemerkt voordat ze ongelukken veroor-
taken. Hij is echter bang dat dit ten koste van de 
hulp an vele andere geestelijk gehandicapten zal 
gain. 
Met literatuuropgave. 

44 
Jensen, O.N. The mask of psychopathy. 
International journal of law and psychiatry, le jig., 
in. 2, 1978, biz. 153-165. 

Het woord 'psychopaat' heat volgens de auteur vele 
verschillende betekenissen gekregen, towel in het 
dagelijks taalgebruik als in het wetenschappelijke 
jargon. Opvallend hierbij is dat de psychiaters tell 
bijdragen an deze begripsverwarring. Sommigen 
omschrllven de kern van het begrip met een 
verwijzing nu de maatschappij, terwijI anderen de 
term louter op het individu betrekken. De auteur is 
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van mening dat de inhoud van het begrip `psychopaat' 
te maken heeft met de moraal in een samenleving. 
Binnen die moraal wordt jets menselijk of 
onmenselijk, moreel of immoreel genoemd, waarbij 
dan het dynamische taalgebniik gemakkelijk wordt 
vervangen door de statische terminologie uit de 
psychiatric. De auteur laat aan de hand van een 
voorbeeld zien, dat psychopatie geen statische 
eigenschap van een persoon is, maar veeleer een 
dynamische communicatievorm. Met een ander 
voorbeeld licht hij toe, dat het ook kan gebeuren 
dat men met een verwijzing naar een maatschappelijk 
geaccepteerd gedragspatroon een psychopatisch 
storing ontkent. Het besluit zijn artikel met een uit-
gebreide theoretische beschouwing over deze 
begripsverwarring. 

45 
Kwast, S. van der. Bewegingsvrijheid en behandeling. 
Proces, 58e jrg., nr. 3, maart 1979, biz- 65-72. 

Beweg,ingsvrijheid voor tbr-gestelden is een uiter-
mate controversieel aspect van de behandeling. Aan 
die bewegingsvrijheid zijn immers zekere risico's 
verbonden waardoor zij, en met haar de behandeling 
in dienst waarvan zij staat, 'op gespannen voet staat 
met de beveiligende functie, die bijna iedereen aan de 
tbr toegekend wil zien. De behandeling kan het 
echter niet zonder een zekere bewegingsvrijheid 
stellen. Dat is zonder meer duidelijk voor die 
bewegingsvrijheid, die in dienst staat van het proef-
verlof dwz. de feitelijke terugkeer in de maat-
schappij. Afgaande op de publiciteit naar aanleiding 
van door tbr-gestelden gepleegele delicten mag 
worden aangenomen, dat men de effectiviteit van de 
beveiligende functie van de tbr niet hoog aanslaat 
Het enige rationele verweer dat men daar tegenover 
kan stellen is, dat men met weet hoeveel misdrijven 
juist dankzij diezelfde tbr voorkomen konden 
worden. Voor degenen die het werk van nabij 
kennen, lijdt het geen twijfel, dat de niet gepleegde 
— en derhalve niet te tellen — delicten het aantal 
gepleegde ver overtreft; zo ver, dat er geen enkele 
reden is om in dit opzicht van enigermate ernstig 
falen te mogen spreken. 

46 
Niemantsverdriet, mr.drs. J.R. Rechtspositie tbr-
gestelden. 
Balans, 10e jrg., nr. 1, januari 1979, blz. 3-14 (N.). 

Allereerst formuleert de auteur het begrip rechts-
positie als het geheel van rechten en plichten dat 
geldt voor een bepaalde groep. De regeling van de 
rechtspositie van tbr-gestelden is onsamenhangend, 
onduidelijk en onvolledig. Achtereenvolgens komen 
de materiele en de formule rechtspositie, klachten 
van tbr-gestelden over hun rechtspositie en de 
behandelingssituatie aan de orde. Er zijn in wezen 



twee tegenover elkiuu staande benaderingen van tbr-
pstelden mogelijk. In de ene vide beschouwt men de 
'devianten' als medeburgen, voor wie in beginsel 
dezelfde rechten en plichten blijven gelden. De 
andere benadering gat uit van een ongeldkheid als 
gevolg van de deviantie. In onze samenleving gaan we 
als beginsel meer uit van het tweede model dan van 
het caste. De auteur is van mening dat de rechten en 
plichten pen gunsten en plichtplegingen behoren te 
zijn. Hij wil de tbr onderbrengen in het civiele recht 
De tbr wordt dan primair als hulpverlening gezien, 
zij het met can duidelijk beveiligende tunctie. Een 
algemeen patientenrecht zou hierop van toepassing 
moeten zijn. Tot slot zegt de auteur dat het stellen 
van 'grondrechten van patienten' alleen niet 
voldoende is en gaat hij in op de toetsing van de 
rechtspositie. 
Met literatuuropgave. 

47 
Reicher, LW. De chronische misdadiger. 
Tijdschrift voor psychiatric 21e jrg, nr. 2,1979, 
blz. 93-109. 

Welk selectiemechanisme ligt ten grondslag an het 
labelings‘proces? Ter beantwoording van daze vraag 
vangt de fluter zijn onderzoek an met analyse van 
statistisch materiaal met betreklting tot ophelderings-
percentages, aantallen veroordelingen en de verbanden 
tussen recidive, delictsoort en strafmaat, en poogt hij 
op basis hiervan te komen tot conclusies ten aanzien 
van vragen omtrent de identiteit van gearresteerde en 
veroordeelde personen en groepen. Een central 
gegeven in de a-Mantle ontwikkeling zou een 
vereenzaminpproces.kunnen aiM, dat versterkt 
wordt bij een oplopend usual veroordelingen. Nadat 
een eerste delict, teken van latente delinquentie, 
heeft geleid tot een ofticiele maatschappeldke 
reactie, vergroot het verzwakken van de mutschap-
peldke inbedding de kens op recidive. De auteur pat 
vervolgens in op een aantal in jeugd en opvoeding 
gelegen factoren die bij de adolescent het begin van 
can criminele carriere zouden bevorderen, waarbij 
vooral storingen in hechtings- en onthechtings-
processen kunnen Leiden tot een later onvermogen 
tot het onderhouden van draagkrachtige relaties 
met medemensen. Behandelingsperspectieven met 
betrekking tot deze emstige problematiek zijn 
gelegen in ten langdurige, consistente benadering in 
een aarivankelijk bedoten gemeenschap. 
Met literatuuroppve. 

ICinderbeschenning 

48 
Colaco Beimonte, J. A. F. Voorkomen is goedkoper 
don genezen. Van can residenale naar can ambulante 
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benadering in de/eugdwelzqnszorg. 
Maandblad geesteliPce vollcsgezondheid, 34e jrg., 
nr. 1, 1979, blz. 18-27. 

In de jeugdpsychiatrie valt er een verschuiving te 
constateren voor wat betreft de behandeling van 
intramurale (residentiele) naar extramtuale (ambu-
!ante) zorg. Deze trend heeft geleid tot een geringere 
bezettingsgraad van vele kindertehuizen, hetgeen bij 
een aantal onderbezette tehuizen sluiting of dreiging 
met sluiting tot gevolg heeft Deze afname op het 
gebied van de residentiele zorg betekent in vele 
gevallen een taakverzwaring in de ambulante en 
semi-residentiele zorg. Bovendien valt er een toename 
in de psycho-sociale nood te constateren en daar-
naast een wijziging van de problematieken wake 
nieuwe opvangmogelijkheden en benaderingsmetho-
den noodzakelijk maakt De problemen rondom 
deze verschttiving binnen de jeugdwelzijnszorg 
(sluitingen van tehuizen, opheffen van bepaalde 
diensten, ontslagen, roep om andere vormen van 
hulp en behoefte aan deskundigen) lijken alleen 
opgelost te kunnen worden, aldus de auteur, 
wanneer men hulpverleners in oude overbodig 
geworden dienstverbanden zoveel mogelijk direct 
laat overgaan naar nieuw te cretren arbeidsplaatsen 
in de hulpverlening waaraan driztgend behoefte is. 
De auteur somt een aantal maatregelen op die voor 
het uitvoeren hiervan genomen moeten worden en 
hij staat bij drie van deze maatregelen lan,ger stil, 
nl. bij de interdepartementale aanpak, bij de inven- 
tarisatie van functies en bij het omschakelingsproces. 
Met literatuuroppve. 

49 
Goldstein, J. Psychoanalysis and a jurisprudence of 
child placement — with special emphasis on the 
role of legal counsel for children. 
International journal of law and psychiatry, le jrg., 
nr. 2, 1978, blz. 109-124. 

De auteur wit in dit artikel de wet 'op de uit-huis-
plaatsing van lcinderen' met de daarbij behorende 
jurisprudentie nader toelichten met behulp van 
enkele psycho-analytische notifies. Op deze wijze 
tracht hij te komen tot een vaststelling van de 
omstandigheden waaronder een dwangmatig  ingrij- 
pen in de relatie van het kind met de ouders verant-
woord is. De auteur stelt vast dat de wet er vanuit 
pat dat het gezin de basis van de samenleving vormt 
Na een evaluatie van de beschouwingen rond deze 
wet komt hij tot drie uitpngspunten. Ten eerste 
wordt bij plaatsing van het kind gelet op diens 
behoefte aan continuileit in zijn relaties. Ten tweede 
zijn deze beslissingen afgestemd op het tijdsbesef van 
het kind en niet alleen op dat van de ouders. Tenslot-
te moet men bij de tenuitvoerlegging van de wet 
bedenken dat men nog onvoldoende kennis heeft van 
hetgeen op lange termijn zal kunnen gebeuren. De 
auteur laat aan de hand van een aantal voorbeelden 
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zien welke knelpunten a in de toepassing van de 
wet bestaan. Hij komt tot de conchtsie dat voor een 
goede toepassing de kinderen ten zekere zelfstandig- 
held moeten krijgen. Slechts dan Ian ten juiste lceuze 
worden gemaalct tilt de verschillende justitie hulp-
diensten. 
Met literatuuropgave. 

50 
Fitts, J. 'Doing your bird on the 	The chanting 
shape of intermediate treatment 
The hovrard journal of penology and crime preven-
tion, 18e jrg., nr. 1, 1979, Ni. 17-28 (GB). 

Intermediaire beharideling komt yowl uit de 
Children and Young Persons Act van 1969. EU is 
bedoeld voor jeugdige delinquenten en heeft Met 
het lcarakter van vrijheidsberoving of van Aral. In 
dit utikel wordt de recente snelle groei verldaard 
van dit soort behandeling. be stunenloop van de 
volgende vier factoren veroorzaken die grout In de 
jaren 70 had de regering problemen met de groeiende 
kosten van ten 'hardere aanpak' van jeugdige delin-
quenten, terwiff zlj juist aan het bezuinigen was. be 
locale autoriteiten op hun beurt moesten ook 
bezuinigen man moesten gelijktijdig van de regering 
meet effectief werken met jeugdige detinquenten. Zo 
ontstonden er spanninpn op plaatselijk niveau maw 
oak tussen de locale autoriteiten en de repring. 
Hier kwam NJ dat de 'hardere aanpak' en ten veran-
derde surveillance meer arrestaties veroorzaakte. Op 
dit punt mengde een kleine zich duidelijk uitspreken-
de professionele groep zich in de discussie, met ten 
coherent model voor ten alternatieve, Met institu-
tionele hulp voor jonge mensen in nood. Het art8cel 
behandelt tenslotte uitvoerig de kosten van interme-
diaire behandeling. 
Met litaatuuroppve. 

Politic 

51 
Baldwin, I., and M. Mc Conville, Police interrogation 

and the right to see a sollicttor. 
The criminal law review, maart 1979, blz. 145-152. 

Er zijn may weinig aspecten van de strafrechtelijke 
procedure, die zoveel onertigheid veroorzaken us 
het verhoren van verdachten door de politic. be 
repls die het verhoor beheersen in Engdand en 
Wales zijn Met nauwkeurig en worden pwoonlijk 
verkead begrepen; hoe zij worden toegepast is niet 
bekend. De schrijver bespreekt een onderzoelc 
onder 352 beldaagden, die (onder meet) de vraag 
gesteld wad, of rij bijstand van ten advocaat gUlad 
hadden tijdens het politieverhoor. Ult dit onderzoek 
blijkt, dat twee van de drie beklaagden niet gevraagd 



hadden om een advocaat, en van degenen die dat wel 
gedaan hadden, antwoordde meet dan driekwart, 
dat hun verzoek door de politie geweigerd was. Het 
meest opvallende is, dat, om verschillende redenen, 
minder dan een op de tien belcktagden door de 
politic verhoord werden in het bijzijn van een advo-
caat. De centrale vraag bij dit alles is in hoeverre op 
deze wijze verlcregen bewijsmateriaal betrouwbaar is, 
nu de juistheid op geen enkele mania objectief 
ten processe kan worden aangetoond. Er zijn vele 
manieren om de betrouwbaarheid van bewijsmate-
riaal zelcer te stellen behalve door advocaten bij het 
verhoor aanwezig te laten zijn. Het is dringend 
noodzakelijk dat deze andere mogelijkheden nader 
bekeken worden. 
Met literatuuropgave. 

52 
Langemeijer, F. F. Particuliere 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr 2,13 
januari 1979, blz. 31-35. 

De schrijver vindt dat het op goede gronden te 
betreuren vaft dat er particuliere beveiligingsorgani- 

93 	saties nodig zijn. Maar gegeven de stijgende behoeffe 
aan beveiliging en het kennelijk onvermogen om van 
overheidswege in die behoefte te voorzien is hij 
van mening, gelijk de Werkgroep Bewaldng en 
Beveiliging, ingesteld in 1974, dat de bewalcings- en 
bevelligingsdiensten een nuttige taak vervullen. De 
Wet op de weerkorpsen is eigenlijk nimmer bedoeld 
om de materie van particuliere bewaldng en beveili-
ging te regelen. De schrijver sluit zich dan ook aan 
bij de conclusie van bovengemelde werkgroep dat 
deze hele materie in een afzonderlijke wet onderge-
bracht zou moeten worden. Met name is dit van 
belang voor de individuele burger die gebaat is bij 
toezicht op de beveilingsorganisaties. Het is niet 
prettig wanneer men zich continu als verdachte 
benaderd voelt. 
Met literatuuropgave. 
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