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Voorwoord 

In deze aflevering van Justitiële Verkenningen 
wordt de lezer geconfronteerd met vijf (afzon-
derlijke) artikelen, alle gewijd aan het onder-
werp verkrachting. 
Dit laatste is dan ook het enige dat de bijdragen 
aan dit nummer met elkaar gemeen hebben. 
De artikelen zijn geschreven vanuit een volko-
men verschillende invalshoek. 
In de eerste bijdrage wordt verslag gedaan van 
een vorig jaar gehouden onderzoek van het 
WODC naar bij de politie aangegeven gevallen 
van verkrachting en aanranding in twee gemeen-
ten. 
In het tweede artikel wordt een visie op ver- 

3 	krachting gegeven vanuit feministisch standpunt. 
Over crisisinterventie bij verkrachte vrouwen 
handelt de derde bijdrage. 
Hierin worden vier crisisprogramma's besproken 
zoals die functioneren in de Verenigde Staten. 
Hierna wordt ingegaan op mogelijke vormen 
van hulpverlening in Nederland. 
Ten slotte treffen we in dit themanummer twee 
bewerkingen aan van Amerikaanse artikelen. 
Het laatste betreft een onderzoek naar houdin-
gen t.o.v. verkrachting. Uit dit onderzoek blijkt 
onder meer dat deze bepaald worden door ge-
slacht, ras en de houding t.o.v. de rol van de 
vrouw in de samenleving. 

De redactie hoopt dat de in dit nummer opge-
nomen artikelen ondanks, of misschien dankzij, 
hun verschil in benadering en intonatie de lezer 
meer inzicht zullen geven in de problematiek 
rond de verkrachting. 



Verkrachting en aanranding 

Een analyse van bij de politie aangegeven 
gevallen 

door drs. C. Cozijn 

1. Inleiding 

Sedert enkele jaren is er een verhoogde belang-
stelling voor aanranding en verkrachting, zowel 
binnen maatschappelijke bewegingen ter eman-
cipatie van de vrouw als binnen de criminologie 
en de victimologie. 
Onder invloed van deze ontwikkelingen is ook 
binnen het kader van de strafrechtspleging een 
aanzet tot verandering waarneembaar' . 
De verhoogde belangstelling vanuit de groepe-
ringen in de samenleving die het welzijn (in de 
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	ruimst denkelijke zin) van de vrouw nastreven, 
is niet verrassend. 
Ten eerste is uit recente onderzoeken gebleken 
dat in de meeste westerse landen, waaronder 
Nederland, 30 â 40% van de vrouwen 's avonds 
niet de straat op durft te gaan uit angst voor 
criminaliteit. De angstgevoelens waarmee veel 
vrouwen kampen, blijken in het bijzonder 
gericht te zijn op de agressieve zedenmisdrijven. 
Dit gegeven verklaart het nogal onverwachte 
onderzoeksresultaat van Cozijn en Van Dijk 
(1975) dat de gevoelens van onveiligheid het 
sterkste waren onder jonge vrouwen in de grote 
steden. De angst voor seksuele misdrijven speelt 
kennelijk een belangrijke rol in het leven van 
zeer grote groepen Nederlandse vrouwen. Deze 
vorm van criminaliteit heeft daarom vanzelf-
sprekend de bijzondere aandacht van de vrou-
wenbeweging. 
De belangstelling voor het delict verkrachting 
van deze zijde lijkt echter tevens samen te han-
gen met de symbolische betekenis ervan. In de 
visie van sommige feministische auteurs is het 

' Zie o.a. de behandeling van de zaak tegen de Heil's 
Angels bij de Amsterdamse rechtbank, alsmede de 
meer recente zaak waar het OM in het geval van een 
binnenechtelijke verkrachting de weg van art. 246 
volgt om de dader te doen bestraffen. 



delict verkrachting exemplarisch voor de wijze 
waarop vrouwen in onze cultuur door veel man-
nen worden bejegend 2  . De negatieve of zelfs 
vijandige houdingen van veel mannen jegens 
hun vrouwelijke medeburgers zouden zich in 
het delict verkrachting in hun meest pure vorm 
manifesteren. De opvatting dat in de verkrach-
tingssituatie de vrouw vernederd en tot object 
gedegradeerd wordt, is illustratief voor deze 
visie. In dit verband wordt tevens gewezen op 
de weinig begripvolle wijze waarop mannelijke 
politiefunctionarissen of mannelijke kennissen 
op het relaas van verkrachtingsslachtoffers zou-
den reageren. 
De grote belangstelling die er sinds enige tijd in 
de maatschappij bestaat voor agressieve zeden-
misdrijven is voor het W.O.D.C. aanleiding ge-
weest om in de jaarlijkse slachtoffer-enquête 
vragen op te nemen naar de ervaringen van 
vrouwen met seksueel gerichte agressie op 
straat en binnenshuis. Daarnaast werd besloten 

5 om deel te nemen aan een internationaal onder-
zoeksproject dat erop is gericht overeenkomsten 
en verschillen te signaleren tussen de omvang en 
aard van de geregistreerde seksuele misdrijven 
tegen vrouwen in een aantal westerse landen 3 . 
Over dit project zal op een later tijdstip worden 
gerapporteerd in een gezamenlijke publicatie 
van Gilbert en Robley Geis, de initiatiefnemers 
ervan, en enkele deelnemers. In het onderhavige 
artikel zullen een aantal uitkomsten worden ge-
rapporteerd van het Nederlandse aandeel in het 
project. Op enkele plaatsen zullen tentatieve 

Zie o.a. Brownmiller, S., Against our will; Men, 
• Women, Rape. New York, 1975. 

3  Het onderzoek sluit aan op eerdere vergelijkende 
studies naar verkrachtingen binnen de Verenigde 
Staten. Zo concluderen D. Chappell, G. Geis, S. Scha-
fer en L. Siegel in hun artikel 'A Comparative Study 
of Forcible Rape Offenscs known to the police in 
Boston and Los Angeles': 'From our viewpoint we 
would particularly be interested in comparative studies 
between for instance, climatically congruent cities 
such as Phoenix and Los Angeles, and ecologically 
similar settings such as Boston and, perhaps, San 
Francisco. It is only when such materials become 
available that we will be able to reach fully substan-. 
tiated explanations of the relationships between 
social conditions and criminal offenses such as forcible 
rape' (in: D. Chappell, R. Geis, G. Geis (eds.), Forcible 
Rape, New York, 1977). 



vergelijkingen worden gemaakt met gegevens 
uit de Verenigde Staten, Engeland en Canada. 
Het onderzoek bestond uit een analyse van de 
processen-verbaal die in de periode tussen 1 
januari 1972 en 31 december 1977 werden op-
gemaakt door het Korps Gemeentepolitie te 
Leiden en de landgroep Oegstgeest van het Korps 
Rijkspolitie ter zake van de artikelen 242 t/m 
246 W.v.S. Van elke dader-slachtoffercombi-
natie die werd aangetroffen, werd een registra-
tieformulier ingevuld. Het registratieformulier 
is in eerste instantie opgesteld door G. Geis en 
D. Wright. 

2. De resultaten van het onderzoek 

2.1. De incidenten van aanranding en verkrach-
ting 
In de jaren 1972 tot en met 1977 werden in de 
gemeenten Leiden en Oegstgeest in totaal 134 
incidenten van aanranding en verkrachting bij 

6 	de politie geregistreerd. Hierbij waren 135 
slachtoffers en 117 daders betrokken. Uit tabel 
1 blijkt dat er in twee gevallen sprake was van 
één dader met twee slachtoffers, en in 8 geval-
len twee daders met hetzelfde slachtoffer, 
terwijl bij één incident zowel twee daders als 
twee slachtoffers betrokken waren. Dit levert 
een totaal op van 145 dader- slachtoffercom-
binaties (en derhalve 145 ingevulde registratie-
formulieren). Zowel het delict aanranding als 
het delict verkrachting lijkt in Leiden en om-
streken slechts bij hoge uitzondering door een 
groep van daders te worden gepleegd. Studies 
in enkele grotere Amerikaanse steden gaven 
veel hogere percentages groepsverkrachtingen 

Tabel 1. Incidenten van aanranding en verkrachting 
naar aantallen daders en slachtoffers 

Aantal slachtoffers Aantal daders 	Totaal 

X' 1!::3,49 V = 0,161 

een 	twee 

één 	 123 	8 	131 
twee 	 2 	1 	 3 

Totaal 	 125 	9 	134 



te zien (in Los Angeles 46% van alle verkrach-
tingen) 4 . Een andere rekensom uit dezelfde 
tabel levert op dat er 143 daders en 137 slacht-
offers in het materiaal aanwezig kunnen zijn. 
Dat er niet meer dan 117 daders en 134 slacht-
offers werden aangetroffen duidt op de aanwe-
zigheid van zowel meervoudig daderschap als 
meervoudig slachtofferschap. Inderdaad bleken 
drie slachtoffers elk twee incidenten te hebben 
gemeld. Meervoudig daderschap komt aanzien-
lijk meer voor: vijf daders kwamen twee maal 
voor, vier daders drie maal, één dader vier maal 
en één dader zelfs elf maal. Het meervoudig 
daderschap, voor zover blijkend uit politiere-
gisters, hangt echter ten nauwste samen met 
de opsporingsactiviteiten en met het aangifte-
gedrag van de slachtoffers. Een dader die meer-
dere delicten pleegt, loopt een grotere kans 
om uiteindelijk te worden gepakt. 

2.2. De incidenten van aanranding en verkrach-
7 	ting naar pleegtijdstip 

Zoals vermeld, werden in de politieregisters 
van de gemeenten Leiden en Oegstgeest 145 
dader-slachtoffercombinaties aangetroffen 
voor de jaren 1972 tot en met 1977. Een ver-
deling van deze combinaties over de afzonder- 
lijke delicten wordt in tabel 2 gegeven. 

Tabel 2. Dader-slachtoffercombinaties naar aard van 
het delict 

Aard van het delict 	frequentie in % 

verkrachting 	 24 	16,6 
poging tot verkrachting 	8 	5,5 
aanranding 	 87 	60,0 
poging tot aanranding 	26 	17,9 

Totaal 145 	100,0% 

Het meest opvallend is hier wel, dat de pogingen 
minder vaak voorkomen dan de voltooide de-
licten. Dit zou verband kunnen houden met het 
aangiftegedrag: de belangrijkste reden om victi-
misaties niet bij de politie te melden is immers 

De gegevens uit de Verenigde Staten waarnaar wordt 
verwezen, ontlenen wij aan D. Chappell, R. Geis, 
G. Gels, Foreible Rape, New York, 1977. 



dat het gebeurde daarvoor te onbetekenend was. 
Dit argument zal eerder toepassing vinden bij 
een afgeweerde of anderszins niet geslaagde 
poging dan bij het voltooide delict. 
Aanranding en verkrachting zijn delicten die 
seizoensgebonden zijn. Dit moge blijken uit 
tabel 3. Uit deze tabel kunnen we tevens afle-
zen, dat verkrachtingen sterker seizoensgebon-
den zijn dan aanrandingen. In de zomer worden 
er duidelijk meer verkrachtingen gepleegd dan 
in de rest van het jaar. Verkrachtingen hangen 
Waarschijnlijk sterker dan aanrandingen samen 
met het uitgaansleven (dat in Nederland in de 
zomer intensiever is). 

Tabel 3. Dader-slachtoffercombinaties naar aard 
delict en seizoen 

Seizoen Aard delict 	 Totaal 

verkrachting* aanranding* 

zomer 	17 (53,1%) 
herfst 	4 (12,5%) 
winter 	7 (21,9%) 
lente 	4 (12,5%) 

34 (30,1%) 51(35,2%) 
31(27,4%) 35 (24,1%) 
22 (19,5%) 29 (20,0%) 
26 (23,0%) 30 (20,7%) 

Totaal 	32(100,0%) 113 (100,0%)145 (100,0%) 

* Inclusief pogingen 	X' = 7,47 V= 0,13 

Dit laatste kan ook geïllustreerd worden aan 
de verdeling van de incidenten over de week 
(tabel 4). Meer dan de helft van de verkrach-
tingen vindt plaats op de twee weekenddagen 

Tabel 4. Dader-slachtoffercombinaties naar aard van 
het delict en pleegdag 

Pleegdag Aard delict 	Totaal 

verkrachting aanranding 

maandag 	3 ( 9,4%) 	16 (14,6%) 	19 (13,4%) 
dinsdag 	4 (12,5%) 	20 (18,2%) 	24 (16,9%) 
woensdag 	1 ( 3,1%) 	14 (12,7%) 	15 (10,6%) 
donderdag 4 (12,5%) 	10 ( 9,1%) 	14 ( 9,9%) 
vrijdag 	2 ( 6,3%) 	15 (13,6%) 	17 (12,0%) 
zaterdag 	10 (31,2%) 	14 (12,7%) 	24 (16,9%) 
zondag 	8 (25,0%) 	21(19,1%) 	29 (20,3%) 

Totaal 	32 (100,0%) 110* (100,0%) 142 (100,0% 

* In 3 gevallen was de pleegdag niet bekend. 



zaterdag en zondag. Bij aanrandingen zien we 
minder sterke fluctuaties over de weekdagen. 
Een derde indicatie dat aanrandingen en ver-
krachtingen verband houden met de vrijetijds-
besteding kunnen we aflezen uit het tijdstip 
van de dag waarop de incidenten plaats vonden. 
78% van de verkrachtingen vindt 's avonds en 
's nachts plaats tegen 49% van de aanrandingen. 
Samenvattend blijkt uit data en tijdstippen van 
de incidenten dat er fluctuaties optreden voor 
wat betreft het seizoen, de pleegdag en de tijd-
stippen. Deze fluctuaties zijn bij verkrachtingen 
sterker dan bij aanrandingen. Dit wijst erop dat 
verkrachtingen, meer dan aanrandingen, samen-
hangen met het patroon van vrijetijdsbesteding. 
In dit opzicht verschillen vooral verkrachtingen 
nauwelijks van de (overige) agressieve crimina-
liteit' . De vergelijking met buitenlandse gege-
vens over geregistreerde verkrachtingen wijst 
uit dat de verkrachtingen die in Leiden plaats-
vinden in dit opzicht meer lijken op de ver-
krachtingen in Cambridge, Los Angeles en 
Toronto 6  (Canada) dan op de verkrachtingen 
in New York, Boston en Philadelphia. In de 
laatstgenoemde drie steden aan de Amerikaanse 
oostkust lijken relatief veel verkrachtingen ge-
heel los te staan van het uitgaansgedrag. 

2.3. Incidenten van aanranding en verkrachting: 
de plaats van handeling 
Volgens velen ligt het verkrachtings- en aanran-
dingsrisico voor de vrouw buitenshuis, d.w.z. 
op straat of in een park of bus of in open ter- 
rein. De angst om slachtoffer te worden van deze 
delicten weerhoudt veel vrouwen ervan zich bui-
tenshuis te begeven, en dat met name in de 
avond en nacht, omdat dan het risico extra 
groot zou zijn. Op de vraag of de risico's der-
mate groot zijn dat een dergelijke ingrijpende 
leefregel is geïndiceerd, willen wij hier niet 
ingaan. De hier gepresenteerde gegevens heb- 

Buikhuisen, W., R. Jongman, T. Schilt en T. Schilt-
Drost. Onderzoek agressieve criminaliteit Limburg, 
2e voortgangsrapport, Criminologisch Instituut, Rijks-
universiteit Groningen, p. 62. 
6  De gegevens over Toronto ontlenen wij aan M.G. 
Clark, D.J. Lewis, 'Rape, the price of coercive sexua-
lity', Toronto, 1977. Ten slotte beschikken wij over 
de uitkomsten van het Engelse aandeel aan het pro-
ject van D. Wright die betrekking hebben op Cambridge. 



ben immers alleen betrekking op de geregistreer-
de gevallen en geven dus geen volledig inzicht 
in de hoogte van het risico. Wel willen wij stil-
staan bij de gangbare notie dat het over straat 
gaan in de avonduren extra gevaarlijk is. 
Het bleek dat 56% van de aanrandingen en 
verkrachtingen gedurende avond en nacht 
plaatsvond; 46% vond 's nachts buitenshuis 
plaats. Afgaande hierop is de vertaling van de 
angstgevoelens in de leefregel om 's avonds 
niet onbegeleid de straat op te gaan niet irra-
tioneel. Niettemin past hier enige relativering. 
Aanrandingen en verkrachtingen verschillen 
sterk naar hun spreiding over het etmaal (78% 
van de verkrachtingen 's avonds en 's nachts 
tegen 49% van de aanrandingen). Ook de plaats 
van handeling toont een andere verdeling (56% 
van de verkrachtingen buitenshuis tegen 90% 
van de aanrandingen). In totaal vond 50% van 
de verkrachtingen 's avonds en 's nachts bui-
tenshuis plaats en 44% van de aanrandingen. 

10 	Dit betekent dat 's avonds het verkrachtings- 
risico binnenshuis niet verwaarloosd mag wor-
den, terwijl aanrandingen juist ook overdag 
kunnen plaatsvinden. De vrouw die, uit angst 
slachtoffer te worden van een zedendelict, 
zich 's avonds niet onbegeleid op de openbare 
weg begeeft, vermindert derhalve zowel haar 
aanrandingsrisico als haar verkrachtingsrisico 
slechts in geringe mate (zie tabel 5). 

Tabel 5. Verkrachting en aanranding naar plaats 
incident 

Plaats 	Verkrachting Aanranding Totaal 

Binnenshuis 	14 (45,2) 	11 (10,0) 	25 (17,7) 
In auto 	9(29,0) 	1 ( 0,9) 	10 ( 7,1) 
Buitenshuis 
(stad) 	5 (16,1) 	91 (82,7) 	96 (68,1) 
Buitenshuis 
(buiten) 	3 ( 9,7) 	7 ( 6,4) 	10 ( 4,1) 

Totaal 	31 (100,0) 	110 (100,0) 141 (100,0) 

Exclusief 4 nauwelijks te bepalen localisaties. 
= 59,96 v= 65 

Ook de veel geuite veronderstelling omtrent het 
• gevaar dat vrouwen in stadsparken lopen, moet 

enigszins gerelativeerd worden. De buitenshuis 
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plaatsvindende verkrachtingen vonden geen 
van alle plaats in parken, en van de buitenshuis 
plaatsvindende aanrandingen vond slechts één 
op de twintig in stadsparken plaats. Dit kan 
ook op andere wijze geïllustreerd worden: in 
de zeven jaren waarover het onderzoek zich 
uitstrekte vonden niet meer dan vijf gevallen 
van aanranding in de Leidse stadsparken plaats, 
d.w.z. nog niet gemiddeld één per jaar. Wil men 
de 'gevaarlijke' plaatsen aangeven, dan is dat 
voor verkrachting binnenshuis (en in de auto) 
en voor aanranding gewoon buitenshuis op 
straat. Voor wat betreft de plaats waar het 
incident zich afspeelde is mede van belang 
waar dader en slachtoffer elkaar ontmoetten 
(tabel 6). 

Tabel 6. Verkrachting en aanranding naar plaats van 
ontmoeting tussen dader en slachtoffer 

Ontmoetings- Verkrachting Aanranding Totaal 
plaats 

Huis slacht- 
offer (binnen- 
gedrongen) 	4 (12,9) 	5 ( 4,6) 	9 ( 6,5) 
Huis dader 
of slachtof- 
fer (uitgeno- 
digd) 	6(19,4) 	4 ( 3,7) 	10( 7,2) 
Op straat 	6 (19,4) 	94 (87,0 	100 (71,9) 
Auto dader 
(slachtoffer 
liftte) 	6 (19,4) 	1 ( 0,9) 	7 ( 5,0) 
Auto dader 
(slachtoffer 
uitgenodigd) 3 ( 9,7) 	— ( — ) 	3 ( 2,2) 
Open veld, 
park e.d. 	— ( — ) 	4 ( 3,7) 	4 ( 2,9) 
Café, bar e.d. 6 (19,4) 	— ( — ) 	6 ( 4,3) 

Totaal' 	31 (100,2) 	108 (99,9) 	139 (100,0) 

' Exclusief de niet te classificeren gevallen. 

We zien hier duidelijk afgetekend dat bij ver-
krachtingen de ontmoetingsplaats zelden de 
straat of een park was. Uit het onderzoek 
naar geregistreerde verkrachtingen in Gronin-
gen van G. Metz en H. Rypkema was reeds 
gebleken dat de dader en het slachtoffer elkaar 
slechts in een kwart van de gevallen op de 



openbare weg hadden ontmoet (incl. liften) 7 . 
De binnenshuis plaatsvindende verkrachtingen 
(14 in getal) volgden in het overgrote deel 
(10 gevallen) op een vrijwillig samenzijn in de 
woning van dader of slachtoffer. In slechts 
vier gevallen was de dader de woning van het 
slachtoffer binnengedrongen. In zes gevallen 
van verkrachting binnenshuis hadden dader en 
slachtoffer elkaar in dat huis ontmoet, in één 
geval op straat, in één geval in een café, terwijl 
in nogmaals één geval het slachtoffer een aan-
bod van de dader om het slachtoffer thuis te 
brengen met zijn auto accepteerde. 
De verkrachtingen in auto's binnen de stad von-
den plaats in liftsituaties: de slachtoffers ston-
den zelf te liften of accepteerden een aanbod 
om mee te rijden. De verkrachtingen in auto's 
buiten de stad volgden alle op een ontmoeting 
in café of bar. 
Dit uit het materiaal naar voren komende beeld 
van ontmoetingsplaatsen van daders en slacht- 

12 offers weerlegt dus voor een deel de stereotype 
opvattingen omtrent de voor vrouwen gevaar-
lijke situaties. 
Het angstbeeld van de vrouw die 's avonds op 
straat door een vreemde man wordt overweldigd, 
vindt weinig steun in de verzamelde gegevens. 
Aangezien juist bij deze vorm van verkrachting 
waarschijnlijk de aangiftebereidheid van het 
slachtoffer relatief groot is, lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat dit sterk angstaanjagende 
delictstype althans in Leiden en omstreken, 
heel weinig voorkomt. Aan de andere kant 
blijkt dat, in overeenstemming met de stereo-
type ideeën, onder de slachtoffers vrij veel 
vrouwen waren die een lift hadden aangenomen 
van een vreemde. 

2.4. Het slachtoffer 
Voor het overgrote deel bevinden de slachtof-
fers van aanranding en verkrachting zich in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar. Boven de 35 
jaar treffen we al bijna geen slachtoffers meer 
aan (6,2% van het aantal dader-slachtoffercom-
binaties). De buitenlandse verkrachtingsonder-
zoeken laten identieke resultaten zien. 

Y. Quispel, G. Metz en H. Rypkema, Verkrachting, 
paper t.b.v. congres Ned. Vereniging voor Criminolo-
gie, Amsterdam, 8 en 9 juni 1978. 



Tabel 7. Aanranding en verkrachting naar leeftijd 
van het slachtoffer 

Leeftijd 	Aanranding Verkrachting Totaal 

.‘ 15 jaar 	19 (16,8) 	1 ( 3,1) 	20 (13,8) 

	

16-25 jaar 66 (58,4) 	24 (75,0) 	90 (62,1) 

	

26-35 jaar 22 (19,5) 	4 (12,5) 	26 (17,9) 
36-45 jaar 	4( 3,5) 	2( 6,3) 	6( 4,1) 

46 jaar 	2( 1,8) 	1( 3,1) 	3( 2,1) 

Totaal 	113 (100,0) 32 (100,0) 145 (100,0) 

De groep vrouwen onder de 35 jaar bleek in 
eerder onderzoek, zoals besproken in de inlei-
ding, de sterkste onrustgevoelens over de crimi-
naliteit te hebben. Deze bleken vooral samen te 
hangen met de vrees slachtoffer te worden van 
de zedendelicten aanranding en verkrachting 8 . 
Uit de hier gepresenteerde gegevens blijkt dat de 
groep vrouwen die de hoogste onrustgevoelens 

13 	vertoont ook het meeste slachtoffer wordt van 
deze delicten. De landelijke slachtoffer-en-
quêtes hebben uitgewezen dat de groep personen 
boven de 35 jaar duidelijk minder risico loopt 
om slachtoffer van een zedenmisdrijf te worden. 
Van de in 1977 gepleegde 'handtastelijkheden 
met seksuele bedoelingen' was in 76% het 
slachtoffer jonger dan 35 jaar 8 . De relatief 
sterke gevoelens van onveiligheid van jonge 
vrouwen zijn dus waarschijnlijk ten dele geba-
seerd op concrete ervaringen. Hierbij zal het 
dan vooral gaan om ervaringen met het kleine 
seksuele geweld (aanrandingen e.d.) en niet 
met verkrachtingen. 
De slachtoffers van aanranding en verkrachting 
zijn overwegend jong (meer dan de helft zelfs 
jonger dan 21 jaar). Dit is mede verantwoorde-
lijk voor het hoge percentage ongehuwden 
(78%) onder de slachtoffers. Er is nauwelijks 
verschil in dit opzicht tussen de slachtoffers 
van aanranding en die van verkrachting (79% 
tegen 75%). Hetzelfde verschijnsel, te weten 
de lage leeftijd van het slachtoffer, veroor-
zaakt tevens het hoge percentage slachtoffers 

Cozijn, C. en J.J.M. van Dijk, Onrustgevoelens in 
Nederland, W.O.D.C. Den Haag, 1976. 
9  Dijk, J.J.M. van en C. Steinmetz, W.O.D.C.-slachtof-
ferenquêtes 1974-1977, Den haag, 1979 (in druk). 



dat nog bij de ouders thuis woonde (ongeveer 
50% indien we de slachtoffers met onbekende 
woonsituatie buiten beschouwing laten). Overi-
gens valt daarna het grote percentage kamer-
bewoonsters op: 39,8% van alle slachtoffers, 
34,8% van de slachtoffers van verkrachting en 
41,4% van de slachtoffers van aanranding. In 
totaal 37% van de slachtoffers volgde nog dag-
onderwijs (van 23% van de slachtoffers was 
hieromtrent geen informatie beschikbaar). Bij 
de slachtoffers van verkrachting was dit 22% 
(niet 22% onbekend) en bij de slachtoffers van 
aanranding 41% (met 14% onbekend). Bij de 
slachtoffers van verkrachting waren dit op één 
uitzondering na allen studentes aan de Rijks-
universiteit Leiden, bij de slachtoffers van aan-
randing was dat 41%. 
Slechts 8% van alle slachtoffers was huisvrouw. 
Bij de slachtoffers van verkrachting was dit 
16%, bij slachtoffers van aanranding 6%. 

14 	Het geheel van deze gegevens overziend blijkt 
dat de slachtoffers van aanranding en verkrach-
ting personen zijn die sterk deelnemen aan het 
openbare leven. Enerzijds omdat zij jong zijn 
en derhalve een meer openbaar uitgaansleven 
leiden. Anderzijds omdat zij voor het overgrote 
deel ofwel een bestaan als scholiere of studente 
leiden, dan wel een full-time job buitenshuis 
hebben. De vrouwen die minder aan het open-
bare leven deelnemen, te weten de wat oudere, 
niet buitenshuis werkende huisvrouwen, worden 
veel minder slachtoffer. 
Dit resultaat is consistent met de resultaten van 
de analyse van de incidenten van aanranding en 
verkrachting naar hun pleegtijdstip. Hier con-
cludeerden wij dat deze delicten verband hiel-
den met het patroon van vrijetijdsbesteding, 
d.w.z. het buitenshuis doorgebrachte deel van 
de vrije tijd. De vrouw die voor wat betreft 
haar vrijetijdsbesteding niet in dit patroon past, 
loopt dan ook een veel geringere kans om slacht-
offer te worden van aanranding of verkrachting. 

2.5. De dader en de vergelijking met het slacht-
offer 
In 60 van de 145 dader-slachtoffercombinaties 
heeft de politie de dader kunnen horen. Dit 
houdt in dat in de overige 80 gevallen (= 58,6%) 
geen geverifieerde gegevens omtrent de dader be- 



schikbaar zijn. Er zal dus moeten worden afge-
gaan op de omschrijving van de dader zoals deze 
door het slachtoffer gegeven is. In de gevallen 
dat geen andere informatie beschikbaar was dan 
die het slachtoffer had verstrekt, hebben we 
deze informatie toch gebruikt. Enige terughou-
dendheid bij de interpretatie van de cijfers is 
dus geboden. Het belangrijkste gevolg van het 
hoge percentage 'onbekende daders' is echter, 
dat vaak in het geheel geen informatie over 
daders beschikbaar is. De beschrijving van de 
daders moet dus zeer beperkt blijven. 
Wanneer we ervan uitgaan dat aanrandingen 
doorgaans vluchtige ontmoetingen zullen zijn, 
mogen we verwachten dat vooral bij de aan-
randingen de dader vaak niet gepakt en dus 
ook niet gehoord kan worden. Dit bleek inder-
daad het geval te zijn: bij de verkrachtingen 
werd de dader in 66% van de gevallen gehoord 
en bij de aanrandingen in 34%. Het minder 
vluchtige contact van de verkrachting werkt 

15 	dus duidelijk in het nadeel van de dader l°  . 
Voor zover we informatie hebben over daders 
waaraan waarde kan worden toegekend, betreft 
dit de leeftijd van de dader. 
In tabel 8 geven we de verdeling van de daders 
en slachtoffers naar leeftijd. Duidelijk blijkt 
uit deze tabel dat de daders van aanranding 
jonger zijn dan de daders van verkrachting. Bij 
de aanrandingen is bijna tweederde deel nog 

Tabel 8. Daders en slachtoffers per type delict naar 
leeftijd 

Leeftijd 	 Type delict 

Aanranding 	Verkrachting 

daders 	slachtoffers 	daders 	slachtoffers 

15 jaar 	8 ( 7,8) 19 (16,8) 	— ( — ) 1 ( 3,1) 

	

16-25 jaar 59 (57,9) 66 (58,4) 	16 (53,3) 24 (75,0) 

	

26-35 jaar 23 (22,5) 22 (19,5) 	5 (16,7 4 (12,5) 

	

36-45 jaar 10 ( 9,8) 4 ( 3,5) 	5 (16,7 2 ( 6,3) 
46 jaar 	2( 2,0) 2( 1,8) 	4(13,3) 1( 3,1) 

Totaal 	102 (100,0) 113 (100,0) 30 (100,0) 32 (100,0) 

i ° Voor de goede orde zij hier gewezen op het feit dat 
wij bij het gebruik van de termen aanranding en ver-
krachting, de pogingen insluiten. 



geen 26 jaar oud, bij de verkrachtingen iets 
meer dan de helft. Bovendien is bij de aan- 
randingen slechts ongeveer 10% ouder dan 35 
jaar, tegen bij de verkrachtingen 30%. De daders 
blijken in het algemeen ouder te zijn dan de 
slachtoffers. Opmerkelijk daarbij is dat de 
leeftijdsverdelingen van daders en slachtoffers 
elkaar bij aanrandingen minder sterk ontlopen 
dan bij de verkrachtingen het geval is. Bij de 
verkrachtingen zijn de daders dus vaak ouder dan 
het slachtoffer. 

Tenslotte is in tabel 9 een overzicht gegeven 
van de relatie tussen dader en slachtoffer. 

Tabel 9. Relatie tussen dader en slachtoffer 

Discussie 

Aanranding 	Verkrachting 

Vreemden 	106 93,8% 11 	34,4% 
Vaag bekend 	3 	2,7% 4 	12,5% 

16 	Recent leren kennen 	2 	1,8% 8 	25,0% 
Buren e.d. 	 2 	1,8% 	9 	28,1% 

Totaal 	 113 100,0% 32 100,0% 

Uit tabel 9 blijkt dat dader en slachtoffer elkaar 
bij aanranding op het moment van het delict 
meestal volstrekt niet kennen, terwijl dit bij 
verkrachting omgekeerd ligt. Een vergelijking 
met buitenlandse gegevens over verkrachting 
wijst opnieuw uit dat de Leidse verkrachtingen 
een grotere overeenkomst vertonen met de ver-
krachtingen die in Cambridge .  (Engeland), 
Toronto (Canada) en Los Angeles door de 
politie worden geregistreerd, dan met de gere-
gistreerde verkrachtingen in de steden aan de 
Amerikaanse Oostkust. Met name in New York 
en Boston is het percentage verkrachtingen 
waarbij dader en slachtoffer volstrekte vreem-
den voor elkaar zijn groter. 

Uit het onderzoek naar geregistreerde verkrach- 
tingen in Leiden en omstreken is gebleken dat 
de delicten aanranding en verkrachting niet 
alleen een verschil vertonen qua ernst, maar dat 
ook de achtergronden van deze twee delicts- 
typen verschillend zijn. Aanrandingen worden 



soms gepleegd door zeer jonge daders (< 15 jaar), 
hetgeen bij verkrachting vrijwel niet voorkomt. 
Aanrandingen zijn verder vrij gelijkmatig ver-
spreid over de maanden van het jaar en de da- 
gen van de week en vinden even vaak overdag 
plaats als in de avonduren. Voor de slachtoffers 
van aanrandingen is de dader vrijwel altijd een 
(volstrekte) vreemde. Bijna alle aanrandingen 
ten slotte vinden plaats op straat. Het delict 
aanranding kortom lijkt, althans voorzover 
geregistreerd door de politie, een typisch delict 
van de anonieme, openbare weg. 
De verkrachtingen die bij de politie bekend 
worden, vertonen een geheel andere verschij-
ningsvorm. In Leiden bleek het merendeel 
van de verkrachtingen binnenshuis te zijn ge-
pleegd of in een auto. In de meeste gevallen 
was de dader geen volstrekte onbekende voor 
het slachtoffer. Driekwart van de verkrachtin-
gen vond plaats na acht uur 's avonds. Het de-
lict verkrachting bleek verder een duidelijke 

17 	zomerpiek te vertonen, terwijl meer dan de 
helft van de gevallen gedurende het weekend 
was gebeurd. De verzamelde gegevens over de 
bij de politie bekend geworden verkrachtingen 
vormen een aanwijzing dat de betreffende de-
licten als sociale achtergrond het uitgaansleven 
hebben. Deze achtergrond lijkt één der verkla-
ringen voor het grote aantal relatief jonge 
vrouwen onder de slachtoffers. 
Deze groep vrouwen neemt immers actiever 
deel aan het openbare uitgaansleven. Het beeld 
dat uit de verzamelde gegevens naar voren komt, 
lijkt sterk op het resultaat van het onderzoek 
naar de geregistreerde agressieve criminaliteit 
in Limburg dat het Criminologisch Instituut te 
Groningen destijds heeft uitgevoerd 11 . Daaruit 
bleek dat de meeste geregistreerde geweldsde-
licten worden gepleegd in de sfeer van de vrije-
tijdsbesteding (cafébezoek e.d.). Het delict 
verkrachting lijkt zich in dit opzicht niet van 
de overige geweldmisdrijven te onderscheiden. 
Ten slotte willen wij aandacht besteden aan de 
geconstateerde verschillen en overeenkomsten 
met de uitkomsten van buitenlandse studies 
naar geregistreerde verkrachtingen. De Leidse 

Buikhuisen, W., R.W. Jongman, T. Schilt en T. 
Drost, Onderzoek Agressieve criminaliteit in Lim-
burg, tweede voortgangsrapport, Groningen, 1971. 



resultaten vertonen een grote mate van over-
eenstemming met de gegevens over Cambridge 
(Engeland), Toronto (Canada) en Los Angeles. 
Ten opzichte van de gegevens over verkrach-
tingen in Boston, Philadelphia en vooral New 
York zijn er echter duidelijke verschillen. In 
de laatstgenoemde steden ontbreekt de con-
centratie gedurende het weekend en is het 
percentage verkrachtingen waaraan een ontmoe-
ting tussen vreemden op straat vooraf gaat 
veel hoger. D. Chappell, G. Geis en S. Schafer 
werpen in hun artikel over verkrachtingen in 
Los Angeles en Boston de hypothese op dat 
de verkrachtingen in Los Angeles relatief 
vaak ontsporingen zijn binnen relaties die 
ontstaan tijdens het uitgaansgedrag. Deze 
typering lijkt ook van toepassing te zijn op de 
verkrachtingen die in Leiden worden geregis-
treerd. 
De meer angstaanjagende categorie van ver-
krachtingen, die bestaat uit een aanval door 

18 een vreemde op de openbare weg, is wellicht 
een specifiek fenomeen van de grote steden 
aan de Amerikaanse Oostkust en als zodanig 
een onderdeel van de daar bestaande traditie 
van openbare geweldplegingen tegen vreemden 
op de openbare weg. 
Wanneer deze veronderstelling juist is, moeten 
er in het praktische vlak belangrijke conse-
quenties aan worden verbonden. Suggesties 
voor het voorkomen van verkrachtingen of 
voor het minimaliseren van de gevolgen ervan 

12 Op het derde Symposion over Victimologie te 
Mnster op 3 september 1979 werden twee papers 
ingediend over verkrachtingen waarin werd gecon-
cludeerd dat fysiek verzet vaak resulteert in extra 
zwaar letsel. Deze conclusie werd gebaseerd op prak-
tijkgegevens over verkrachtingsgevallen in Israël en 
West-Duitsland. Bij deze conclusie moet echter wor-
den aangetekend dat de praktijkgegevens betrekking 
hadden op bij de politie bekend geworden verkrach-
tingsgevallen. Het lijkt aannemelijk dat deze gegevens 
een onjuist beeld geven van de gevolgen van (fysiek) 
verzet omdat verkrachtingspogingen die met succes 
worden afgeweerd relatief vaak niet bij de politie 
zullen worden gemeld. Op het symposion werden 
in één van de werkgroepen resultaten gepresenteerd 
van een enquête onder jonge vrouwen waaruit bleek 
dat velen zich een keer in hun leven met succes tegen 
een verkrachtingspoging hadden verzet. Het laatste 
woord over deze vragen lijkt derhalve nog niet te 
zijn gesproken. 
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die zijn gebaseerd op Amerikaanse ervaringen 
met verkrachtingen, kunnen dan immers niet 
zonder meer worden toegepast op de Europese 
situatie. Met name het door sommige Ameri-
kaanse deskundigen naar voren gebrachte idee 
dat het voor een vrouw zeer riskant is, en der-
halve onverstandig, om zich tegen verkrach-
tingspogingen met fysieke middelen te ver-
weren, zou niet onvoorwaardelijk moeten 
worden overgenomen 12 . Wellicht is dit idee 
alleen juist wanneer het om verkrachtings-
pogingen gaat door vreemden op de openbare 
weg, waarbij schiet- of steekwapens worden 
gebruikt. Dergelijke verkrachtingen maken een 
belangrijk deel uit van de verkrachtingen die in 
de stad New York worden gepleegd, maar 
lijken in West-Europa, althans Leiden en Cam-
bridge, uitzonderingen te zijn. 



Verkrachting, 
vrouwenbeweging en Justitie 

door mr. Jeanne Doornen 

Schrijfster van onderstaand artikel baseert haar 
gegevens ondermeer op haar waarnemingen — 
gedurende de afgelopen drie jaar — als recht-
bankverslaggeefster bij de arrondissementsrecht-
bank te Amsterdam — red. 

Verkrachting als sociaal probleem werd het 
eerst aan de orde gesteld in de Verenigde 
Staten. De tweede feministische golf nam er 
aan het eind van de zestiger jaren een grote 
vlucht en dat uitte zich aanvankelijk vooral in 
een grote belangstelling voor wat men daar 
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	consciousness raising noemde en wat hier 
enkele jaren later in de vorm van praatgroepen 
gestalte kreeg. Vrouwen praatten in kleine groep-
jes over vaak zeer intieme ervaringen die te ma-
ken hadden met hun vrouw zijn. Zo kwam men 
tot de conclusie dat de seksualiteit de sleutel 
bleek te vormen tot de analyse van de onder-
drukking van de vrouw. 
Ontdekt werd hoe de seksuele gevoelens van 
meisjes en vrouwen door de eeuwen heen zijn 
ontkend en hoe de hele erotiek in dienst stond 
van de mannelijke lustbevrediging. Door met 
elkaar te praten, werden vrouwen zich ervan 
bewust hoe vaak zij zich in relaties met mannen 
behandeld voelden als een object. Over straat 
lopend worden zij geconfronteerd met obscene 
opmerkingen en grijpgrage handen. In zoge-
naamd vriendschappelijke of romantische 
contacten worden zij dikwijls tegen hun zin 
het bed in gemanipuleerd. In talrijke situaties 
lopen zij het risico door geweld, chantage of 
overwicht gedwongen te worden tot het onder-
gaan van verkrachting. 
In al deze voorbeelden is het kernbegrip: objec-
tificatie. Ook andere emoties spelen een rol. 
De vrouw die verkracht wordt, om ons daar nu 
maar toe te beperken, kent gevoelens van 
schaamte, woede, vernedering en doodsangst. 
Maar allesoverheersend is het besef een mach- 



teloos ding te zijn en als zodanig te worden 
misbruikt. 
Door deze gesprekken hield verkrachting op een 
privé-probleem te zijn. Men leerde van elkaar 
hoe wijd verbreid het werkelijk was en hoe 
weinig begrip de vrouwen die er het slachtoffer 
van werden van hun omgeving konden ver-
wachten. Familie en vrienden huldigden de 
opvatting dat vrouwen alleen verkracht worden 
als ze dat zelf willen, officiële instanties als 
ziekenhuizen en Justitie lieten zich slechts in 
extreme gevallen overtuigen van het tegendeel. 
De rape-crisis-centers ontstonden. Men bood 
opvang aan verkrachte vrouwen en startte 
tegelijk een campagne om via de publiciteit 
de vooroordelen (verkrachting komt niet voor; 
vrouwen willen verkracht worden; vrouwen 
lokken verkrachting uit; verkrachters zijn 
psychopaten) uit te roeien. 

Nederland 
21 	In het midden van de zeventiger jaren waait 

het onderwerp over naar Nederland. In een 
aantal steden worden groepen gevormd die 
zich 'Vrouwen Tegen Verkrachting' noemen en 
die zich zowel met hulpverlening als met voor-
lichting gaan bezighouden. Tussen de diverse 
groepen bestaat weinig coördinatie. Behalve 
de jaarlijkse 'Wij eisen de nacht terug'-demon-
stratie die naar Engels en Duits voorbeeld rond 
de 19e mei wordt gehouden, heeft elke groep 
een eigen beleid en eigen prioriteiten. 
In Amerika verdeelden de vrouwengroepen 
hun aandacht tussen de ziekenhuizen en Justitie. 
Het belangrijkste issue van de anti-verkrach-
tingsbeweging in Nederland is steeds geweest 
dat vrouwen die aangifte doen van verkrachting 
door politie en Justitie 'serieus genomen' moe-
ten worden. Men is het er nooit helemaal over 
eens geworden wat daaronder moet worden 
verstaan. Serieus nemen betekent onder meer: 
geen grapjes over maken. Dat dat niet gewenst 
is, spreekt voor zich. 
Dus geen suggesties dat ze waarschijnlijk stond 
te liegen of dat ze het misschien zelfs leuk ge-
vonden had verkracht te worden. Geen onnodig 
doorzeuren over seksuele details van de ver-
krachting of over het seksuele leven van de 
aangeefster. Het leed dat onherroepelijk gepaard 
gaat met aangifte doen, door het oprakelen van 



een zo vernederende ervaring, moest zo tot een 
minimum beperkt blijven. 
Problematischer was wat men verlangde dat er 
na de aangifte moest gebeuren. Voldoende 
vrouwen hadden een aangifte meegemaakt en 
konden daarover vertellen; slechts een enkeling 
haalde als getuige de zitting. De vrouwenbewe-
ging bleek opeens ernstig gehandicapt door het 
zeer kleine aantal sympathiserende juristes dat 
door de aard van hun werk wist hoe het tijdens 
een rechtzaak toeging en waar de fouten wer-
den gemaakt. Binnen de kortste keren versche-
nen allerlei indianenverhalen in feministische 
bladen over vrouwen die tot tranen toe door de 
rechter ondervraagd werden over hun even-
tuele promiscue relaties. Niet alles is hier het-
zelfde als aan de andere zijde van het grote 
water. 
Interessant zijn de reacties van politie en Justitie. 
Aanvankelijk werden de verwijten afgedaan als 
hysterisch gekrijs van mannenhaatsters die niet 

22 	wisten waar ze over praatten. Maar sneller dan 
bij menige andere actiegroep bleek men ondanks 
de betrekkelijke vaagheid van de eisen bereid 
serieus (inderdaad) met de vrouwengroepen in 
discussie te gaan. Niet in elke stad stond men 
te dringen om de actiegroepen binnen te halen 
en de intensiteit van de contacten varieert ook 
per stad, maar vrijwel nergens legt men de 
klachten als onzinnig naast zich neer. Wat niet 
betekent dat alles in de praktijk vlekkeloos 
verloopt. De Enschedese rechercheur Evert 
ter Mors hield een enquête onder politiemen-
sen naar de manier waarop zij tegen verkrach-
ting aankeken. Hij ontdekte, dat de meesten 
oprecht hun best doen maar dat zij daarbij 
worden gehinderd door een niet gering aantal 
vooroordelen. Met name hun ideeën over de 
'fatsoenlijkheid' van de vrouw en de mate 
waarin zij zichzelf in een 'risico dragende 
situatie' had begeven (dit is een nieuwe term 
voor uitlokking) beïnvloedden sterk hoe zij 
zich tegenover de aangeefster opstelden. 
Theoretisch bleven zij steeds bereid een ver-
krachting als zodanig te noteren, maar hun 
visie op de autenticiteit van het slachtoffer 
kleurde de vorm waarin zij haar wel of niet 
emotionele steun konden of wilden bieden. 
Inmiddels is er — wel wat laat — op 3 septem-
ber in opdracht van de Ministeries van Justitie 



en Binnenlandse Zaken een werkgroep seksuele 
geweldsmisdrijven geïnstalleerd. 
De taakopdracht van deze werkgroep luidt: 
'De werkgroep heeft tot taak de Ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken vóór 
1 januari 1980 voorstellen te doen omtrent de 
inhoud van eenvormige richtlijnen met betrek-
king tot het opnemen en behandelen van aan-
giften ter zake van jegens vrouwen gepleegde 
zedenmisdrijven. 
Voorts heeft de werkgroep tot taak eventuele 
voorstellen te doen die zij dienstig acht ten-
einde zo goed mogelijk uitvoering te kunnen 
geven aan de voorgestelde richtlijnen. 
De werkgroep kan zich laten bijstaan door 
personen van wie een deskundige inbreng op 
onderdelen van haar taak verwacht mag 
worden.' 

Het Openbaar Ministerie 
Een heel eigen rol in het geheel speelt het 

23 	Openbaar Ministerie dat zich al betrekkelijk 
snel de formules van de feministische groepen 
eigen maakte. Het meest geruchtmakende 
voorbeeld is het in juli 1978 voor de Amster-
damse rechtbank gevoerde Heil's Angels proces 
waar de Officier van Justitie zich plotseling op-
wierp als pleitbezorger voor het recht van vrou-
wen op hun eigen lichaam en hun eigen seksua-
liteit. 
Maar ook bij minder spectaculaire zaken wordt 
de laatste jaren het recht van de vrouw op 
seksuele zelfbestemming centraal gesteld en 
wordt uitvoerig gememoreerd welke trauma-
tische gevolgen een verkrachting voor meisjes 
en vrouwen kan hebben. Had een vertegen-
woordiger van het O.M. vroeger nog wel eens 
begrip voor een verdachte die beweerde dat 
hij opeens werd meegesleept door een seksuele 
drang die hij niet meer kon beheersen, die tijd 
is nu voorbij. Verkrachting, aldus het O.M., 
is een geweldsdelict; de verkrachter gebruikt 
seksuele handelingen om zijn slachtoffer te 
vernederen; een vrouw behoudt ook bij zelf 
geëntameerde intimiteiten het recht 'nee' te 
zeggen en mag erop vertrouwen dat haar 'nee' 
immer gerespecteerd wordt. 
Niet ter zake doet of de vrouw en man in kwes-
tie vroeger ooit seksueel contact hebben gehad 
en ook de graad van seksuele ervaring van de 



vrouw maakt een verkrachting niet meer of 
minder laakbaar. 
De stellingname van het O.M. heeft uit de aard 
der zaak consequenties voor de rechtspraak. 
Er worden vonnissen en arresten gewezen, 
die helaas nog vaak ongepubliceerd blijven, 
waarin direct wordt ingegaan tegen de oude 
vooroordelen. Maar ook tijdens de zitting 
wordt — een enkele uitzondering zoals het 
Heil's Angels proces in hoger beroep daarge-
laten — verkrachting 'serieus genomen'. Dat 
betekent dat men probeert de verdachte te 
doordringen van de ernst van zijn daad door 
hem op verwijtende toon toe te spreken en 
soms ook door hem een hogere straf op te 
leggen dan enkele jaren geleden nog zou zijn 
gebeurd. 
Er is wel een aantal verklaringen te bedenken 
voor de welwillende houding van politie en 
Justitie. Een positieve benadering van aangeef-
sters leidt bij de politie tot meer aangiften, 
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	een coöperatievere houding van de slachtoffers 
en een beter image van de politie. Ook bij het 
O.M. zal de wens het imago te verbeteren 
zeker meespelen. Door kritische strafrecht-
juristen wordt wel gesuggereerd dat een gedre-
ven verhaal met veel aandacht voor het leed 
van het slachtoffer de mogelijkheid biedt 
hogere straffen te eisen. Er zijn zeker Officieren 
van Justitie die zich door dit verlangen laten 
opzwepen, maar ik meen dat anderen onrecht 
wordt gedaan met dit verwijt. Ten eerste is 
lang niet iedereen op zoek naar smoesjes om 
de straffen op te drijven. Ten tweede is zeer 
wel denkbaar dat wat eerst als formule is ge- 
hanteerd na verloop van tijd inhoudelijke 
waarde heeft gekregen. 

Schisma in de vrouwenbeweging 
Hoe staat het nu met de vrouwenbeweging die 
dit alles op gang heeft gebracht, is men tevreden? 
Nee, dat is men niet. De eigenlijk onverwachte 
medewerking van de officiële instanties heeft 
bijna een schisma veroorzaakt. 
De groep die zelf dacht dat dit was wat men op 
het oog had is nu geschrokken van het resultaat. 
Men ziet dat Justitie weliswaar streng optreedt 
tegen verkrachters, maar men constateert ook 
dat degenen die terechtstaan uit enkele sec-
toren van de maatschappij komen. Het Openbaar 



Ministerie vervolgt de opgeschoten jongens, 
de gastarbeiders, de Surinamers, maar wat ge-
beurt er als een hogergeplaatst individu zich 
aan vrouwen vergrijpt? 
In een groeiende groep wordt gepleit voor eigen-
richting. Niet direct voor castratie, maar er zijn 
ook andere methoden om mensen zeer effectief 
te straffen. Bijvoorbeeld door hen zodanig te 
stigmatiseren dat hen het leven in de eigen 
sociale kring onmogelijk wordt gemaakt. 
De eerste actie met dit doel is in november 
1978 in Nijmegen gevoerd. Verontwaardigd 
omdat de Officier van Justitie een zaak tegen 
een man die verdacht werd van verkrachting 
had geseponeerd, trokken vrouwen met span-
doeken met de naam van de verkrachter door 
de straten en deelden pamfletten uit. 
Deze actie kreeg bijval van al diegenen die het 
Justitieel apparaat al nooit vertrouwd hadden 
en/of uit waren op snelle reacties. 
De actie vormde een breekpunt in de anti-ver- 

25 	krachtingsbeweging waar men elkaar tot dat 
moment ondanks meningsverschillen getole-
reerd had. Er waren namelijk ook vrouwen 
die niet stonden te juichen in de zijlijn. Omdat 
zij van mening waren dat het strafrechtelijk 
apparaat ondanks zijn beperkingen wel degelijk 
ten goede was veranderd, of omdat zij vonden 
dat niets eigenrichting kon rechtvaardigen. 
Door de radicale groep werden zij als revisionis-
ten ter zijde geschoven. 

Reflectie 
De ruzies binnen de vrouwenbeweging maken 
dat de 'support' voor het O.M. wegvalt. Het 
zou echter teveel eer voor de feministen zijn om 
te verwachten dat dit het Openbaar Ministerie 
tot een vleugellam apparaat kan maken. De pas 
verworven inzichten in het probleem verkrachtini 
zijn inmiddels voldoende ingeburgerd om ook 
zonder applaus uit de vrouwenhoek te worden 
toegepast. 
Veranderingen in het beleid vallen eerder te 
verwachten vanuit een reflectie op waar men nu 
mee bezig is. Tegen verkrachting wordt mijns 
inziens strenger opgetreden: er wordt minder 
geseponeerd dan een paar jaar geleden, de 
verdachte ondervindt op de zitting minder 
begrip en hoewel ik het niet met cijfers kan 



staven, heb ik de indruk dat de straffen omhoog 
gaan. Dat laatste is niet zo verwonderlijk. Het 
misdrijf verkrachting is lang ondergewaardeerd. 
Alleen de verkachting die gepaard ging met 
een groot getalsmatig overwicht of vergezeld 
werd van ernstige mishandeling met als slacht-
offer liefst een jong, in seksueel opzicht oner-
varen, meisje stond hoog genoteerd op de lijst 
van ernstige delicten. De verkrachting van niet 
zo onschuldige meisjes die zich wellicht niet al 
te slim hadden opgesteld, kwam als zijnde 'uit-
gelokt' vaak niet eens voor de rechter en de 
plegers ervan konden als dat wel gebeurde 
dikwijls rekenen op enige sympathie. 
Ook bij de rechterlijke macht tierden de voor-
oordelen tot voor kort welig. 
Met het besef dat de maatstaf voor verkrachting 
niet in de reputatie en de houding van het 
slachtoffer ligt, ontstond de overtuiging dat ook 
in andere dan extreem gewelddadige situaties 
verkrachting voor de vrouw zeer traumatische 

26 	gevolgen kan hebben. En dat de man die mis- 
bruik maakt van haar eventuele dommigheden 
daardoor niet minder crimineel handelt dan 
degene die zijn toevlucht neemt tot bruut 
geweld of bedreiging daarmee. Het gevolg was 
dat ideeën over de ernst van het delict veran-
derden en daardoor ook de strafmaat. Het zou 
best zo kunnen zijn dat het misdrijf verkrachting 
nu eindelijk de plaats heeft die het toekomt. 
Inherent aan elke nieuwe ontdekking is echter 
de neiging waarheden uit het verleden totaal 
terzijde te schuiven. Het lijkt erop dat het idee 
dat de verkrachter eigenlijk geen schuld had 
omdat vrouwen nu eenmaal aanleiding geven 
en de zaak dan wel eens uit de hand kan lopen, 
plaats heeft gemaakt voor de overtuiging dat 
de meeste verkrachters zeer bewust handelende 
delinquenten zijn. De schaal is doorgeslagen 
naar de andere kant. 
Er zijn schurken zoals een aantal van de Heil's 
Angels die urenlang één meisje verkrachten 
en kwellen. Maar in de praktijk van alledag 
en ook in de rechtszaal komt een 'doorsnee-
verkrachting' naar voren die minder sensatio- 
neel, maar daardoor misschien wel des te 
treuriger is. Deze verkrachting is het gevolg van 
een mislukte interactie tussen een vrouw die 
meent dat mannen haar uiteindelijk wel zullen 
respecteren en een man die meent dat het voor 
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vrouwen geen drama is om tegen hun zin op zijn 
avances in te gaan. 
Als rechtbankverslaggeefster heb ik vele tien-
tallen rechtzaken bijgewoond waar de vrouw 
hevig geëmotioneerd vertelde over haar volslagen 
verwarring en paniek toen de man die beloofd 
had haar naar huis te brengen, opeens het por-
tier van de auto vergrendelde of haar in een 
verlaten portiek op de grond gooide. Daarna 
vertelde de man die als 'verkrachter' terecht 
stond maar die term absoluut niet op zichzelf 
van toepassing achtte, hoe hij al de hele avond 
had gedacht dat er met de vrouw best iets te 
beginnen viel en dat, aangezien zij zich niet tot 
bloedens toe verweerd had, zij het gebeurde 
kennelijk heel leuk had gevonden. Degene die 
de uitdrukking 'oorlog tussen de seksen' bedacht 
heeft, had vermoedelijk deze situatie op het 
oog. 
De huidige situatie maakt de rechttoepasser die 
zich met een zekere regelmaat bezint op waar 
zij/hij mee bezig is wat moedeloos. In een 
'gewone' verkrachtingszaak wordt zij/hij gecon-
fronteerd met een slachtoffer dat kapot is van 
het gebeurde en een dader die erop zijn best — 
een heel vaag idee van heeft dat er kennelijk 
iets is fout gegaan, maar bij wie een diep gevoel 
van berouw niet valt te verwachten. Moet de 
man nu met een beroep op de vergelding streng 
worden aangepakt of moet hij, omdat hij im-
mers niet expres zo'n schade aanrichtte, na 
een milde reprimande weer naar huis worden 
gestuurd? 
Hoe deze vraag ook beantwoord wordt, anders 
dan onbevredigend kan het antwoord niet zijn. 
De tegengestelde verwachtingen van mannen 
en vrouwen, inherent aan hun verschillende, 
maatschappelijke positie en tegelijk de bron 
van verkrachting, kunnen immers niet worden 
gecorrigeerd via het opleggen of het onthouden 
van straf. 
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Crisisinterventie bij verkrachte 
vrouwen 

door drs. Menke W. Bol 

Emotionele crisis na verkrachting 
Iedereen die een ernstige emotionele crisis 
doormaakt, heeft een zekere tijd nodig om daar 
weer overheen te komen. Bij sommigen ver-
loopt zo'n proces vrij soepel, bij anderen der-
mate traumatisch dat men het gebeurde eigen-
lijk zijn leven lang niet helemaal verwerkt. 
Over crisissituaties en stress-reacties in het 
algemeen bestaat wel een hoeveelheid literatuur, 
maar over specifieke noden van verkrachte 
vrouwen is weinig bekend. Verkrachting als 
misdrijf wordt al sinds jaar en dag als iets zeer 

31 ernstigs beschouwd; sommigen noemen het 
zelfs het ernstigste misdrijf, op moord na. 
Maar verkrachting als crisis is nog maar een 
betrekkelijk nieuw begrip, zoals McCombie 
(1976) terecht opmerkt. 
Hoe ernstig echter elke afzonderlijke verkrach-
ting voor ieder individueel slachtoffer is, kan 
eigenlijk alleen maar worden afgeleid uit de 
moeite die het haarzelf kost, het gebeurde te 
verwerken en haar psychisch en sociaal even-
wicht te hervinden. Talloze, bij ieder weer 
andere factoren spelen hierbij een rol. Soms 
kunnen bestaande vooroordelen de crisis ver-
ergeren. Notman en Nadelson (1976) bijv. 
merken op, dat een gescheiden vrouw in een 
extra moeilijke positie kan geraken doordat 
de geloofwaardigheid van haar verhaal eerder 
wordt betwijfeld. En t.a.v. de vrouw van mid-
delbare leeftijd zou volgens deze auteurs de 
onjuiste opvatting bestaan dat zij minder te 
verliezen heeft dan een jongere vrouw. 

Burgess en Holmstrom (1976) onderscheiden 
op basis van een door hen verricht onderzoek 
drie 'soorten' verkrachting. De eerste is die, 
waarbij het leven van het slachtoffer wordt 
bedreigd, de tweede die waarbij de vrouw min 
of meer tot overgave gedwongen wordt doordat 
de dader in een machts- of overwichtspositie 



verkeert, en de derde die waarbij aanvankelijk 
wel instemming van twee kanten leek te be-
staan, maar waarbij de vrouw uiteindelijk toch 
niet wilde. 
Op het eerste gezicht lijken dit drie ernst-cate-
gorieën. Daarbij kan men zich echter voorstel-
len dat vrouwen die aanvankelijk misschien 
'aanleiding' gaven, achteraf met grotere schuld-
gevoelens te kampen hebben; McCombie ver-
onderstelt dat er des te meer angst en twijfels 
bij het slachtoffer zullen ontstaan, naarmate 
het gebeuren meer van het stereotype 'vechten 
met een wildvreemde' afwijkt. 
Verder zal de ernst-taxatie per slachtoffer af-
hangen van de emotionele weerbaarheid van de 
vrouw zoals die was vóór de verkrachting. 
Naar verwacht kon worden blijkt uit een 
onderzoek van Hayman e.a. (1972) dat vrou- 
wen met een voorgeschiedenis van veel emotio-
nele problemen, ook verhoudingsgewijs lang-
duriger stoornissen van een verkrachting over- 

32 	hielden. 
Zo kunnen dus, ook al is er objectief iets vrij-
wel identieks gebeurd, de problemen van twee 
verkrachte vrouwen sterk uiteenlopen. Omge-
keerd kan de crisis die het gevolg is van een 
uit de hand gelopen afspraakje misschien wel 
even ernstige vormen aannemen als een crisis die 
het gevolg is van een levensbedreigende situatie. 

Toch is er in onze Westerse cultuur sprake van 
een reeks min of meer universele reacties na 
een verkrachting, zij het dat die in duur en 
intensiteit onderling sterk kunnen verschillen. In 
de Amerikaanse literatuur worden hierbij door 
sommigen drie fasen onderscheiden. Hieronder 
zal nu globaal worden aangegeven welke die fasen 
zijn, en per fase zal worden aangegeven aan 
wat voor soort hulp op dat moment de meeste 
behoefte lijkt te bestaan. 
1. Acute reactie. Volgens Hardgrove (1976) 
duurt deze fase ongeveer acht en veertig uur, 
volgens Sutherland en Scherl (1975) een paar 
dagen tot een paar weken. Er is sprake van 
desintegratie, angst, ongeloof, schaamte- en/ 
of schuldgevoelens, opvallend weinig van 
woede. 
Volgens Symonds (1976) kunnen, als gevolg 
van de verkrachting, aangeleerde gedragspa-
tronen tijdelijk verdwijnen en is er sprake van 



regressie die vooral wordt gekenmerkt door 
een grote emotionele afhankelijkheid. Volgens 
Sutherland en Scherl (1975) is het goed, in 
deze fase het slachtoffer aan te moedigen om 
te praten; dit moet echter niet worden opge-
drongen. Kalmte en empathie zijn geboden. 
Het kan zinvol zijn om het slachtoffer duidelijk 
te maken dat haar gevoelens overeenkomen 
met die van andere verkrachte vrouwen, en 
ook om haar voor te bereiden op de fasen die 
haar nog te wachten staan, zodat ze weet waar 
ze aan toe is. 
2. Aanpassing naar buiten. Na een paar weken 
lijkt het slachtoffer zich meestal redelijk te 
hebben hersteld, maar vaak is de aanpassing 
slechts een schijnbare en is het gebeurde nog 
lang niet echt verwerkt. Verschillende defensie-
mechanismen kunnen in werking treden en 
daarmee zal de behoefte aan praten tijdelijk 
afnemen. Toch is het verstandig wanneer de 
hulpverlener zich — wederom zonder zich op 

33 	te dringen — beschikbaar blijft stellen. Ver- 
schillende auteurs wijzen op het gevaar dat 
slachtoffers in deze fase teleurgesteld kunnen 
raken in familie en vrienden, van wie ze juist 
emotionele steun verwachten. Vooral de echt-
genoot blijkt (als hij niet zelf de verkrachter. 
was) zich door het gebeurde nogal eens in zijn 
trots gekwetst te voelen. Het kan daarom soms 
nuttig zijn, om met vrouw en man samen ge-
sprekken te voeren. 
Behalve de echtgenoot kunnen ook vrienden, 
ouders of andere familieleden moeite hebben 
met de verkrachting, soms misschien nog wel 
meer dan het slachtoffer zelf. Bij het aanbieden 
van hulp moet men ook daar steeds alert op 
zijn. (Rape and its victims, 1975; appendix 
IV-C). 
3. Posttraumatische herstelfase. Niet zelden 
storten na verloop van tijd de defensie-
mechanismen van het slachtoffer ineen. Op-
nieuw wordt zij gekweld door schuldgevoelens 
en de behoefte aan praten komt terug. Volgens 
Sutherland en Scherl is het nu vooral van be-
lang, dat zowel de gevoelens over haarzelf als 
die over de verkrachter in gesprekken goed 
worden uitgewerkt. Ook in deze fase kan het 
belangrijk zijn, het hulpaanbod uit te breiden 
tot echtgenoot, familie en vrienden. 



McCornbie (1976) en Sutherland en Scherl 
(1975) wijzen erop, dat soms reeds bestaande 
emotionele problemen a.h.w. in de verkrach-
ting worden gecentreerd: men blijkt dan 
opeens bezig te zijn met een veel bredere pro-
blematiek en het verdient daarom aanbeveling 
de oude problemen duidelijk van de nieuwe te 
onderscheiden. 

Wanneer het slachtoffer niet in de gelegenheid 
wordt gesteld om met behulp van anderen de 
crisis door te komen, kunnen er blijvende sek-
suele stoornissen optreden, soms fobieën, en 
depressies (Notman en Nadelson, 1976). 
Wordt er wèl adequaat gereageerd, wordt de 
vrouw met respect bejegend en serieus geno-
men, dan zal des te eerder het psychisch en so-
ciaal evenwicht hervonden kunnen worden. 

Crisisprogramma's in de Verenigde Staten 
Dikwijls is een der eerste personen met wie een 

34 	verkrachte vrouw er na het gebeurde over 
spreekt, een medicus of een politiefunctionaris. 
Ondanks het heilzame effect dat een respect-
en gevoelvolle bejegening hunnerzijds kan heb-
ben is het echter duidelijk dat hun primaire 
opdracht respectievelijk gelegen is in het stel-
len van een diagnose en in het verzamelen van 
bewijsmateriaal; niet in het verlenen van de zo 
belangrijke emotionele steun en begeleiding. 
Aangezien man, vrienden of familieleden niet 
steeds direct aanwezig (kunnen) zijn en zoals 
we zagen soms juist ook niet de meest aange-
wezen personen voor het bieden van hulp en 
steun zijn, is er in de Verenigde Staten een be-
weging op gang gekomen die in de behoefte 
daaraan wil voorzien. 
In de loop der jaren '70 werden talloze pro-
gramma's opgezet, georganiseerd vanuit ver-
schillende instanties. Sommige door de politie, 
enkele andere door instituten voor geestelijke 
volksgezondheid maar de meeste vanuit zieken-
huizen of door vrouwengroepen. Deze laatste 
streven vaak méér na dan alleen hulpverlening; 
zij plaatsen die nl. bij voorkeur in de context 
van hun politieke strijd, waarbij ze verkrach-
ting zien als een zeer extreme uitingsvorm van 
de onderdrukking van de vrouw. 
Van de vele programma's die in de literatuur 
worden beschreven, schetsen we er hier een 



viertal, teneinde een globale indruk te geven 
van de werkwijze. Het eerste is een door de 
politie opgezet programma, het tweede een 
ziekenhuisproject, het derde een autonoom 
functionerend Rape Crisis Center en het vierde 
een voorbeeld van hulpverlening vanuit een 
crisiscentrum. 

Een politie-initiatief 
In Aurora, Colorado, werd in 1975 door de 
politie een programma opgezet voor emotio-
nele hulp aan slachtoffers van verschillende 
soorten geweldsdelicten, waaronder verkrach-
ting. Dit gebeurde in samenwerking met een 
aantal vrouwelijke vrijwilligers. 
Zodra een politie-functionaris van een geval op 
de hoogte is, neemt hij contact op met deze 
vrijwilligers, die om beurten telefonisch bereik-
baar zijn gedurende 24 uur per etmaal. Eén van 
hen komt zo spoedig mogelijk, terwijl een 
tweede contact opneemt met de familie van de 

35 	verkrachte vrouw. Het slachtoffer wordt ver- 
volgens door eerstgenoemde vrijwilliger bege-
leid naar het ziekenhuis, waar voor verkrach-
tingsgevallen een aparte ruimte is ingericht, 
met een speciale onderzoekkamer. Daarna 
gaan politie, vrijwilliger en slachtoffer naar de 
plaats van het misdrijf. Zoiets kan voor de po-
litie belangrijke aanwijzingen voor de opspo-
ring opleveren. Overigens blijkt dit volgens 
Putnam en Fox, die dit programma beschrijven, 
ook voor de slachtoffers een therapeutische 
werking te kunnen hebben, mits onder goede 
begeleiding gedaan. Hierna wordt de onder-
vraging door de politie afgerond. 
De auteurs spreken van een succesvol pro-
gramma; slachtoffers reageren zeer dankbaar 
op de geboden hulp. Ook vermelden zij nog 
dat de vrijwilligers training krijgen om des te 
beter te kunnen samenwerken met diverse me-
dische en psychologische instanties. Over na-
zorg wordt door de auteurs niets meegedeeld. 

Een ziekenhuis-initiatief 
In het Beth Israel ziekenhuis in Boston, 
Massachusetts, was men op de psychiatrische 
afdeling onder de indruk geraakt van het aantal 
vrouwen, dat pas maanden of jaren na een ver-
krachting (kennelijk pas in fase 3) daar uitein-
delijk hulp kwam vragen. Een aantal vrouwen 



dat er werkzaam was ontwikkelde daarom een 
'lupe crisis intervention program' vanuit de 
overtuiging dat vroegtijdige interventie psy-
chische en psychosomatische stoornissen kon 
helpen voorkomen. Dit programma wordt be-
sproken (in 1976) door McCombie, een (me-
disch) maatschappelijk werkster, Bassuk en 
Savitz (psychiaters in opleiding) en Pell (een 
hoofdverpleegster). 
Het programma biedt onmiddellijke en follow-
up counseling. Deze wordt gegeven door uit 
het ziekenhuis gerecruteerde vrijwilligers die 
deskundig zijn op het gebied van de psychiatrie, 
sociale dienstverlening, psychologie en verple-
ging; een multidisciplinair team dus. De slacht-
offers komen in eerste instantie op de EHBO-
afdeling, waar een (te allen tijde telefonisch 
op te roepen) counselor zorgt voor de emotio-
nele begeleiding en voor het verstrekken van 
nuttige informatie. Ook spreekt deze counselor 
met familieleden of vrienden, als die met het 

36 	slachtoffer zijn meegekomen. De follow-up 
contacten vinden plaats met regelmatige tussen-
pozen, gedurende minstens een jaar. Als de toe-
stand zeer ernstig lijkt, wordt de vrouw door-
verwezen voor psychotherapie. 
De medewerkers aan het programma trachten 
naast hun counselingswerkzaamheden ook de 
rest van het ziekenhuispersoneel enig inzicht 
te geven in de problematiek van verkrachte 
vrouwen. Dit gebeurt o.a. via discussies (waar-
aan ook gynaecologen deelnemen) en rollen-
spel. Daarnaast tracht men meer te weten te 
komen over de algemene behoeften van ver-
krachte vrouwen en verricht men nader onder-
zoek naar de invloed die de verkrachting op 
het leven van slachtoffers uitoefent. Over con-
tacten met de politie wordt niets meegedeeld. 
Wel wordt gezegd dat de frequentie en inhoud 
van de counseling afhankelijk worden gesteld 
van de behoefte van het slachtoffer daaraan, 
bijv. wanneer zij voor de rechter moet ver-
schijnen. 

Een 'autonoom' rape crisis center 
Voor de beschrijving hiervan gaan wij uit van 
een publicatie uit 1972, getiteld 'How to start 
a rape crisis center' van een groep vnl. feminis-
tische vrouwen, die zelf te Washington zo'n 
centrum hadden opgezet. 



Na een reorganisatie hebben de medewerkers 
zich onderverdeeld in een aantal comités, die 
zich met verschillende deelonderwerpen bezig-
houden. Deze betreffen o.m. het geven van 
cursussen in zelfverdediging, het verzorgen van 
publiciteit, politieke actievoering, het bestu-
deren van juridische aspecten, het zoeken naar 
vormen van samenwerking met politie en 
medische instanties, het inzamelen van gelden 
en last but not least het trainen van vrijwilligers 
voor het geven van psychische hulp en steun 
aan slachtoffers. 
Het centrum zelf is gehuisvest in een particulier 
gebouw, waar ook de telefoondienst is geves-
tigd. Wanneer iemand belt, wordt haar een rit 
naar een nabijgelegen ziekenhuis aangeboden, 
of vervoer naar het centrum zelf, waar onder-
dak en voedsel voor maximaal twee dagen en 
nachten beschikbaar worden gesteld. Dit vervoer 
wordt geregeld door de medewerksters zelf; 
men is afkerig van het gebruik van taxi's om- 
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	dat dit als onbetrouwbaar wordt gezien en als 
vervreemdend voor het slachtoffer. 
Wanneer wordt doorverwezen naar professio-
nele begeleiding, geschiedt dit bij voorkeur 
naar een feministische therapeut. Groeps-
gesprekken met kleine aantallen verkrachte 
vrouwen zijn volgens de auteurs zeer nuttig 
gebleken. Deze hadden meer succes dan dis-
cussies in grote kring. De medewerksters noe-
men zichzelf zeer enthousiast en energiek. Hun 
grootste probleem vinden zij het bepalen van 
een houding tegenover de politie. Verder 
accepteren ze geen geld van de overheid. Tot 
nu toe moeten ze het hebben van geld dat op 
conferenties over verkrachting werd ingeza-
meld. Voor de toekomst hopen ze op meer 
schenkingen. 

Hulpverlening vanuit een crisiscentrum 
Deze wordt beschreven in `Rape and its 
victims' (1975, blz. 357-360 van appendix 
V), en wordt verstrekt vanuit het Passage 
crisis center in Montgomery County, Maryland. 
Dit programma voor verkrachte vrouwen 
maakt deel uit van een hele reeks crisispro-
gramma's, voor jeugdigen en adolescenten, van 
het County Health Department. 
Behalve crisisinterventie na verkrachting wordt 
hier ook hulp en counseling geboden na zelf- 



moordpogingen, bij gezins- en schoolproble-
men, aan weggelopen minderjarigen en bij 
drugs- en alcoholproblemen. De staf bestaat 
uit veertien beroepskrachten; verder zijn er 
veertig vrijwilligers, allen getraind in crisisinter-
ventie-counseling. Het centrum is dag en 
nacht telefonisch bereikbaar. Het programma 
voor verkrachte vrouwen werd in 1975 aan de 
bestaande toegevoegd en bemand met de reeds 
aanwezige beroepskrachten en vrijwilligers, 
echter niet dan nadat deze een aantal trainings-
bijeenkomsten hadden bijgewoond. Men heeft 
zich afgevraagd of het aanbeveling verdiende, 
alleen vrouwelijke counselors te gebruiken. 
Aangezien men altijd werkt met twee coun-
selors (een staflid en een vrijwilliger) werd be-
sloten minstens één van deze twee een vrouw 
te laten zijn. 
Meer dan de overige crisisprogramma's ver- , 
eiste de interventie na verkrachting volgens de 
auteurs een soepel lopende coördinatie met 

38 	andere instanties, i.c. politie en ziekenhuizen. 
Zulks werd van cruciaal belang geacht voor het 
functioneren van het programma. Niettemin 
bleek juist deze coördinatie in de praktijk een 
struikelblok: op het moment van de program-
mabeschrijving was het bijv. voor de politie 
nog geen routine om slachtoffers van verkrach-
ting te wijzen op het bestaan van het crisis-
centrum. 

Crisisinterventie in Nederland 
Tot slot zullen we stilstaan bij enkele voor- en 
nadelen die het organiseren vanuit de verschil-
lende hiervoor genoemde instanties met zich 
kan brengen. 
Wanneer de organisatie van crisisinterventie 
geheel aan de politie wordt overgelaten, is een 
groot nadeel dat via die werkwijze alleen hulp 
wordt geboden aan degenen die de verkrach-
ting ook aangeven. Naar mag worden aange-
nomen, willen veel vrouwen liever geen aan-
gifte doen. 
Niet alleen omdat zij vrezen dat de politie hen 
niet serieus neemt, of omdat zij opzien tegen 
een gerechtelijke procedure, maar mogelijk 
soms ook omdat de verkrachter een kennis 
van haar is, wie zij zoiets ingrijpends als een 
gevangenisstraf toch niet wil aandoen. 
Een nadeel van organisatie vanuit zieken- 



huizen is misschien, dat daarmee verkrachte 
vrouwen zowel door zichzelf als door anderen 
als patiënt gestigmatiseerd zullen worden. Dat 
lijkt niet heilzaam; men denke in dit verband 
aan slachtoffers van de Molukse gijzelingen, 
die onnodig in de rol van patiënt werden ge-
drukt en zich zelfs ook als zodanig gingen ge-
dragen om aan het verwachtingspatroon van 
hun omgeving te voldoen (Trouw, 31 juli 
1979). 
Wanneer feministes zelfstandig funtionerende 
opvangcentra creëren voor mishandelde en/of 
verkrachte vrouwen (deze zijn reeds hier en 
daar in Nederland opgezet door 'Blijf van m'n 
lijf' en 'Vrouwen tegen verkrachting') is het 
wellicht niet altijd uitgesloten, dat bij de slacht-
offers haatgevoelens ten aanzien van de man 
als onderdrukker worden aangekweekt, juist 
op een moment dat het vertrouwen in mannen 
zou moeten worden hersteld. Bovendien is het 
scala van hulpverleningsinstellingen in ons land 

39 	al zo groot en voor velen onoverzichtelijk, dat 
het in velerlei opzicht weinig efficiënt is, daar 
voor verkrachte vrouwen een zoveelste in-
stantie bij in het leven te roepen. 
Ten aanzien van opvang in crisisinterventie-
centra kunnen m.i. slechts voordelen worden 
opgesomd. Ten eerste is het gebruikelijk, dat 
ze toch al dag en nacht telefonisch bereikbaar 
en geopend zijn. Er zijn beroepskrachten in 
dienst die op verschillende terreinen deskun-
dig zijn en die gewend zijn aan het geven van 
onmiddellijke praktische hulp. Ook mag wor-
den verondersteld, dat op een crisiscentrum 
precies bekend is, naar welke van de vele 
andere hulpverleningsinstanties elke vrouw in 
ieder individueel geval het beste kan worden 
doorverwezen voor latere zorg. 
Wellicht wenden reeds nu sommige verkrachte 
vrouwen in ons land zich tot een crisiscentrum 
Wanneer er echter gelden beschikbaar zouden 
zijn om in een aantal van deze centra mede- 
werkers aan te stellen, die gespecialiseerd zijn 
in het counselen van verkrachte vrouwen (en 
misschien ook: van verkracht hebbende man-
nen?), zouden waarschijnlijk heel wat méér 
vrouwen adequaat geholpen en begeleid kunnen 
worden. 
Van de vier geschetste organisatievormen 
wordt de voorkeur gegeven aan de laatste. 
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Het is echter de vraag of er een gekozen moet 
worden uit deze vier mogelijkheden en of er 
in Nederland daarnaast misschien niet nog 
andere organisatievormen denkbaar zijn. 
Voor zover crisisinterventie bij verkrachte 
vrouwen echter met overheidsgelden gefinan-
cierd zal worden, en er is veel voor te zeggen 
dat die beschikbaar worden gesteld, lijkt het 
vooralsnog aantrekkelijk, om de interventie 
inderdaad in een bestaand crisiscentrum te 
doen plaatsvinden. 
Een belangrijk punt te zijner tijd zal zijn om 
voldoende bekend te maken waar men zich 
als verkrachte vrouw naar toe kan begeven en 
welke nummers men kan draaien voor telefo-
nische hulp of informatie. 
Een doelgerichte publiciteit zal ertoe moeten 
bijdragen, dat het slachtoffer van verkrachting 
de juiste weg naar een zo volledig mogelijk 
herstel zo spoedig mogelijk weet te vinden en 
wil volgen. 
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Verkrachting: seksueel 
afwijkend gedrag* 

door A.N. Groth en W.A. Burgess 

We spreken van verkrachting wanneer er sprake 
is van een seksuele relatie met een ander die tot 
stand komt door fysieke kracht, dreiging of 
intimidatie. Gewoonlijk vinden de seksuele 
handelingen plaats tegen de wil van het slacht-
offer in. Bij verkrachting is sprake van een met 
geweld gepaard gaande aanranding. Door de 
toevoeging 'met geweld' wordt het een seksuele 
misdrijf. Het betreft een vorm van onwettig 
gedrag die vele landen in hun Wetboek van 
Strafrecht hebben opgenomen. Men beschouwt 
het als een zware misdaad die onderworpen is 

42 	aan verschillende vormen van straf. Verkrach- 
ting wordt derhalve gezien als een zedenmis-
drijf, maar het dient toch ook bezien te wor-
den als een seksuele afwijking. In de `Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders' 
van de Amerikaanse vereniging van psychiaters 
en in de 'International Classification of 
Diseases, opgesteld door de Wereld Gezond-
heids Organisatie, valt verkrachting niet onder 
de verschillende soorten van seksueel afwij-
kende gedragingen. 
Bij de omschrijvingen van seksueel gedrag over-
lappen de begrippen 'wetsovertreding' en 'af-
wijkend gedrag' elkaar, maar zij zijn zeker niet 
synoniem. Immers niet al het onwettige 
seksuele gedrag kan als abnormaal worden be-
schouwd en al het abnormale seksuele gedrag is 
niet altijd onwettig. 
Verkrachting is wel onwettig, maar tot nu toe 
is er nog onvoldoende reden om verkrachting 
te laten vallen onder de categorie seksuele af-
wijkend gedrag. Redenen hiervoor kunnen 
zijn: 1. De verwarring die er heerst rondom 
het begrip afwijkend gedrag. 2. Het gemis aan 

* Dit is een verkorte weergave van: Rape: A Sexual 
Deviation. 
Uit: American journal of orthopsychiatry, 47e jrg., 
nr. 3, juli 1977, blz. 400-406. 



klinische gegevens betreffende de psychologie 
van verkrachting. 
Verkrachting wordt meestal beschouwd als het 
resultaat van 'situationele factoren' en het 
wordt zelden gezien als het resultaat van be-
paalde psychologische determinanten van de 
overtreder. 

Seksueel afwijkend gedrag 
Vanouds houdt het begrip seksueel afwijkend 
gedrag in, het voortdurend afwijkend seksueel 
handelen met een persoon van ongeveer de- 
zelfde leeftijd en van de andere sexe. 
Afwijkingen worden vanuit een aantal moge-
lijke variabelen bezien: vanuit het seksuele 
object, vanuit de wijze van bevrediging, vanuit 
de intensiteit en frequentie van de bevrediging 
en vanuit de context waarin de daad plaats-
vindt. In deze opvatting is het begrip afwij-
kend gedrag vrijwel een synoniem van abnor-
maal gedrag. 

43 	Wij gaan hier uit van een andere begripsom- 
schrijving van seksueel afwijkend gedrag, die is 
gebaseerd op de primaire motieven of op de 
psychologische drijfveren die ten grondslag 
liggen aan het seksuele gedrag. 
We definiëren seksueel afwijkend gedrag als 
seksueel gedrag, dat ten dienste staat van niet-
seksuele behoeften. Wanneer seksualiteit wordt 
gebruikt om uiting te geven aan behoeften die 
niet op de eerste plaats seksueel van aard zijn 
en wanneer dit de lichamelijke of geestelijke 
veiligheid van de ander in gevaar brengt, dan 
noemen we het afwijkend gedrag. 

Verkrachting: een pseudo-seksuele handeling 
In onze samenleving bestaan er verschillende 

. wijzen waarop seksuele behoeften kunnen wor-
den bevredigd. Wanneer zulk een bevrediging 
wordt verkregen door middel van geweld of 
intimidatie betekent dit dat er andere behoef-
ten dan seksuele in het geding zijn. We be-
schouwen verkrachting als een pseudo-seksuele 
handeling, waarbij de primaire motivatie niet 
bestaat uit een lichamelijke bevrediging. In 
tegenstelling tot een aantal auteurs, waaronder 
Guttmacher en Weihofen, Gebhard en Cohen, 
die ervan uitgaan dat de seksuele impuls het 
overheersende motief is en dat de agressieve 
aspecten primair in dienst staan van de seksuele 



behoeften, gaan wij ervan uit (hetgeen in ons 
klinisch experiment eveneens bevestigd is) dat 
verkrachting veeleer een vijandige dan een 
seksuele handeling is. Hoewel de seksualitiet een 
belangrijke rol speelt, is het niet het primaire 
doel van de overtreder. 
Het feit dat verkrachting niet overwegend van-
uit seksuele wensen wordt gemotiveerd, blijkt 
uit ons werk met veroordeelde verkrachters en 
met slachtoffers van seksuele aanrandingen. 

Onderzoek 
Tijdens de jaren 1972-1973 zijn de auteurs, 
onafhankelijk van elkaar, bezig geweest met de 
verzameling van gegevens over verkrachters en 
over slachtoffers van verkrachtingen. Dr. Groth 
kwam in contact met verkrachters i.v.m. zijn 
werk aan het Centrum voor diagnose en behan-
deling van seksueel gevaarlijke personen in 
Massachusetts. Dr. Burgess werkte met slacht-
offers van aanrandingen en verkrachting in het 

44 ziekenhuis te Boston. Basis van het onderzoek 
vormden de gegevens die verkregen werden van 
133 verkrachters en van 92 volwassen slacht-
offers. 

Bevindingen 

Seksuele uitingsvormen 
Er werden gegevens verzameld met als doel 
aantal en soort van seksuele uitingsvormen te 
bepalen op het moment van de verkrachting. 
Het bleek dat men in geen van de gevallen de 
verkrachting gebruikte voor seksuele bevredi-
ging. Een-derde van de overtreders was ge-
trouwd en had regelmatig seksueel contact met 
hun vrouw. Degene die niet getrouwd waren, 
hadden regelmatig seksueel contact met een of 
meerdere vrouwen. 

Gebruik van kracht 
Van de onderzochte personen gebruikte 10% 
bij de aanranding alleen verbale overtuigings-
kracht, 18% maakte gebruik van intimidatie 
door middel van een wapen, 39% gebruikte 
lichamelijke kracht en 28% gebruikte lichame-
lijk geweld. 
De gegevens over het gebruik van kracht tijdens 
de aanranding werden gehaald uit ziekenhuis-
dossiers en medische rapporten. Hierdoor 



kwam eveneens aan het licht dat er sprake was 
van een hoog aantal fysieke verwondingen bij 
de slachtoffers; 62% van de slachtoffers ver-
toonde tenminste één teken van fysiek letsel 
en 40% vertoonde tenminste één teken van 
gynaecologisch letsel. 

Dwang 
Het dwangmatige karakter van het verkrach-
tingsgedrag werd duidelijk door het feit dat 
53% van de 133 overtreders op zijn minst al 
één voorafgaande veroordeling voor verkrach-
ting had. De meerderheid van deze onder-
zochte personen bleek dus gebruik te maken 
van fysiek geweld en recidiveerde. 
Verder vertoonde meer dan de helft van de 
recidivisten (63%) een toename in het gebruik 
van kracht en agressiviteit tijdens de aanran-
ding; bij geen van hen werd een vermindering 
van dit gedrag geconstateerd. 

45 	Seksuele disfunctie 
Verkrachting wordt soms gekenschetst als een 
superseksueel bevredigende ervaring. Een groot 
aantal (34%) echter verklaarde dat er sprake 
was geweest van een seksuele disfunctie tijdens 
de aanranding en wel in twee opzichten: of 
een inadequate erectie of een incompetente 
ejaculatie. 
16% van de onderzoeksgroep was tijdelijk ge-
handicapt door impotentie, 15% had moeite 
bij het verkrijgen van een ejaculatie en 3% had 
een vroegtijdige ejaculatie. Bij slechts 25% van 
de onderzoeksgroep was er gedurende de ver-
krachting geen sprake van seksueel disfunctio-
neren. 
Gegevens van de slachtoffers betreffende het 
seksueel functioneren van de overtreders wer-
den afgeleid uit de verklaringen van de slacht-
offers en uit de ziekenhuisrapporten die de 
laboratoriumtests bevatten i.v.m. af- of aan-
wezigheid van sperma. 
In bijna de helft van de gevallen (45 van de 
92) vielen de tests negatief uit voor wat betreft 
de aanwezigheid van sperma. 

Motivatie 
Uit het onderzoek bleek dat we een onder-
scheid konden maken in twee categorieën van 
overtreders wat betreft de belangrijkste onder- 



liggende psychologische determinant, nl. boos-
heid en agressie of macht. 
De `boosheids-verkrachting' werd gekenmerkt 
door een gewelddadige fysieke aanranding, 
waarbij meer kracht werd gebruikt dan nodig 
was om het slachtoffer te overmeesteren. De 
meest op de voorgrond tredende uiting was 
agressie, kwaadheid, haat en verachting jegens 
het slachtoffer. De verkrachting was een 
wraakmiddel voor wat de verkrachter als ver-
werpelijk en pijnlijk had meegemaakt in de 
ervaring met vrouwen tijdens zijn leven. Bij de 
aanranding stond de seksualiteit ten dienste van 
agressie met als doel vernedering van het slacht-
offer. 35% van het totaal aantal onderzochte 
gevallen betrof verkrachtingen die voortkwa-
men uit agressiegevoelens. 
De 'machtsverkrachting' was daarentegen een 
van te voren beraamde aanranding, waarbij de 
overtreder de details van de seksuele aanranding 
precies in gedachten had. Over het algemeen 

46 	overheerste bij hem een gevoel van opgewon- 
denheid, erotische aandrang en ook angst. Hij 
wilde zijn slachtoffer overweldigen en deed dit 
het liefst door gebruikmaking van een wapen. 
Hierdoor kwam het slachtoffer in een hope-
loze positie en kreeg hij haar in zijn macht; 
juist dit gaf hem een gevoel van kracht en 
macht. In dit geval is het belangrijkste doel van 
van de seksualiteit, de overheersing en verove-
ring van het slachtoffer. Bij 65% van het totaal 
aantal aanrandingen was sprake van deze 
`machts-verkrachting'. 
We kunnen verkrachtingen nu wel onderschei-
den in de `machts'- en de `boosheidsverkrach-
ting' maar feitelijk hebben beide soorten ver-
krachtingen zeker ook kenmerken van elkaar. 
Verkrachting is namelijk een zeer complexe, 
door vele factoren bepaalde handeling die 
dient als compensatie voor gevoelens van hul-
peloosheid. Het dient als bewijs van seksuele 
competentie voor de verkrachter, als bevestiging 
van identiteit, als verdediging tegen homo-
seksuele impulsen, als bewijs van geen angst te 
hebben voor vrouwen enz. In deze zin is de 
aanrandingsdaad te vergelijken met de functie 
van een ziekteverschijnsel: het geeft uiting aan 
een conflict of een bepaalde angst. 



Crisis bij verkrachter en slachtoffer 
Het verschijnsel verkrachting loopt door alle 

• ziekteverschijnselen heen. 
Van de verkrachters uit het onderzoek kon 
40% worden ondergebracht bij verschillende 
soorten van psychische ziektes. 16% Werd 
aangemerkt als een zwakke persoonlijkheid en 
10% vertoonde psychotische kenmerken. Bij 
3% werden neurotische gedragingen waarge-
nomen en 4% van de overtreders was zwakzin-
nig. 
Bij 23% van de overtreders vormden de ver-
krachtingen een uitzondering in een voor de 
rest niet-crimineel verleden. Bij 77%, de ruime 
meerderheid dus, was er in het verleden sprake 
geweest van verscheidene overtredingen op 
seksueel en op niet-seksueel gebied. 

Het verlcrachtingsgedrag kan optreden als volgt: 
1. Een reactie op buitengewone spanningen, 
die op dat moment te veel zijn voor het normaal 
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2. Ten gevolge van een innerlijke toestand 
waarbij het psychische evenwicht onvoldoende 
is om levensvragen en -problemen op te lossen 
hetgeen met name tot uiting komt wanneer 
een persoon de leeftijd bereikt waarbij hij per-
soonlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen 
leven. 
In het eerste geval functioneert het individu op 
de meeste terreinen probleemloos. In het 
tweede geval is er echter nauwelijks of geen ge-
bied dat probleemloos functioneert. Hier moet 
verkrachting dan ook beschouwd worden als 
een symptoom van deze pyschologische stress-
situatie. 
Uit de analyses van de diagnostische en behan-
delingsgegevens van de veroordeelden voor 
agressieve zedenmisdrijven blijkt dat de ver-
krachting in deze groep een symptoom is van 
ontwikkelingsstoornissen. Men mist een ade-
quaat gevoel van eigen-identiteit en van zelf-
waarde. De gevolgen daarvan komen met name 
tijdens de adolescentie tot uitdrukking. In deze 
context duidt het dwangmatig verkrachten op 
een innerlijke of ontwikkelingsstoornis bij de 
dader. 
Voor wat betreft de crisissituatie die kan ont-
staan bij het slachtoffer als gevolg van ver-
krachting, heeft het onderzoek aangetoond dat 



verkrachting een acute ontreddering van het 
lichamelijke, geestelijke, sociale en seksuele 
leven van de persoon met zich mee kan brengen. 
Dit komt tot uiting in de vorm van somatische 
klachten, slaap- en eetproblemen en angstver-
schijnselen. Vaak ook ontstaan er problemen 
in de man-vrouw relatie. 
Bij verkrachting hebben we dus te maken met 
het gedrag van de verkrachter als antwoord op 
een innerlijke drang, (het niet kunnen beheer-
sen op biologisch, psychologisch of op sociaal 
gebied) en met de ervaringen van het slacht-
offer die veroorzaakt worden door van buiten 
af komende factoren. 

Discussie 
De afwijkende aard van verkrachting wordt 
duidelijk door het dwingende karakter ervan, 
hetgeen te zien is aan het recidive gedrag van 
aanranders binnen een kort tijdsbestek. Voorts 
zijn de volgende kenmerken een indicatie voor 
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verkrachter rondom de verkrachtingsdaad, het 
idee dat de vrouw zal ingaan op zijn aanran-
dingspoging, de seksuele disfuncties tijdens de 
aanranding, het hierbij optredende machtsver-
toon en krachtselement en het samengaan van 
de verkrachtingsdaad met andere niet-afge-
dwongen seksuele relaties die de verkrachter 
er in zijn 'normale' leven op na houdt. 
Wanneer er sprake is van een innerlijke drijf-
kracht bij de dader dan is de verkrachting 
meer te beschouwen als seksueel afwijkend 
gedrag dan wanneer de daad plaatsvindt als 
gevolg van externe situationele gebeurtenissen. 
die buiten de verkrachter zijn oorzaak hebben. 
Het blijkt dat verkrachters zelden of nooit 
onder de aandacht van de psychiaters komen. 
Een van de redenen hiervoor is dat de ver-
krachter zelf voor zijn emotionele problemen 
een uitweg zoekt. 
Ook wanneer de verkrachter gepakt wordt, is de 
kans klein dat hij met de geestelijke gezond-
heidszorg in aanraking komt. Hij komt terecht 
in de molen van het rechtssysteem en wordt 
naar een gevangenis gestuurd. 
Op deze manier is er tot nu toe weinig bekend 
geworden over verkrachting als een vorm van 
seksuele psychopathie. Er is sprake van een 
cirkelgang, nl. wanneer de verkrachter naar de 
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gevangenis gaat, worden zijn psychische pro-
blemen niet behandeld en blijft hij een gevaar 
voor de samenleving na zijn vrijlating. Op deze 
manier zal de gevangenneming vooralsnog voor 
de verkrachter geen verbetering of genezing met 
zich mee brengen. Dit zal hem er dan ook niet 
van weerhouden zijn gedrag waarvoor hij ver-
oordeeld is, in de toekomst te herhalen. Wan-
neer nu verkrachting niet alleen als seksueel 
misdrijf wordt beschouwd maar ook als afwij-
kend gedrag dan kan dit er toe bijdragen dat 
binnen het rechtssysteem meer verkrachters 
psychiatrisch behandeld zullen worden waar-
door herhaling van dit gedrag voorkomen kan 
worden. 



Attitudes ten opzichte van 
verkrachting: 
Een vergelijkend onderzoek bij de politie, 
daders, burgerij en hulpverleners* 

door H.S. Feild 

1. Inleiding 
Uit verschillende onderzoeken is de behoefte 
gebleken om, met het oog op de verdere ont-
wikkeling van de theorie omtrent verkrachting, 
de houdingen van de bevolking t.o.v. verkrach-
ting te onderzoeken. Hierbij zal dan speciale 
aandacht geschonken moeten worden aan de 
attitudes binnen die groepen waaruit daders 
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aan de attitudes van personen die anderszins 
in aanraking komen met verkrachtingen en/of 
de gevolgen daarvan. Onderzoek van de atti- 
tudes van de bevolking is echter niet alleen zin- 
vol voor de verdere ontwikkeling van de 
theorie. In veel programma's die gericht zijn 
op het terugbrengen van het aantal verkrach-
tingen wordt uitgegaan van de veronderstelling 
dat de beste preventiestrategie in deze gevonden 
wordt in het veranderen van attitudes of opvat-
tingen over verkrachting bij daders, slacht-
offers en leden van het potentiële en justitiële 
apparaat. 
Ondanks deze theoretische en praktische rede-
nen om tot attitude-onderzoek over te gaan, is 
nog weinig aan empirisch onderzoek gedaan. 
Het onderzoek dat hier gerapporteerd wordt, 
moet opgevat worden als een eerste poging 
om deze leemte te vullen. 

2. Doel en opzet van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek kan in drie onder-
delen gesplitst worden, te weten: 

* Dit is een verkorte weergave van: Attitudes toward 
rape: a comparative analysis of police, rapists, crisis 
counselors and citizens. 
Uit: Journal of Personality and Social Psychology, 
36e jrg. nr . 2, februari 1978. 



a. onderzoek van de aard en de dimensies van 
de attitudes t.o.v. verkrachting, 
b. onderzoek naar de opvattingen over ver-
krachting en verscheidene zgn. achtergrond-
kenmerken van personen uit verschillende 
groepen in de samenleving. 
c. het bepalen van de verschillen in de atti-
tudes t.o.v. verkrachting tussen deze groepen. 

Voor de selectie van de achtergrondkenmerken 
werden twee criteria gehanteerd. Allereerst 
werden bepaalde sociaal-demografische per 
soonskenmerken gekozen. Met behulp van deze 
kenmerken konden de groepen die in houding 
tegenover verkrachting van elkaar verschilden, 
worden geïdentificeerd en gekarakteriseerd 
(bv. geslacht, leeftijd, opleiding). Daarnaast 
werden die kenmerken opgenomen waarvan uit 
onderzoek of theorie gebleken was dat zij in-
vloed hebben op de opvattingen over verkrach-
ting (bv. de houding t.o.v. vrouwen, persoon- 
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ting en de mate waarin men in contact komt 
met daders en/of slachtoffers). 
De groepen die werden onderzocht bestonden 
uit hulpverleners in rape-crisis centres (n=118), 
politieagenten van de surveillancedienst (n=254), 
veroordeelde daders (n=20) en een steekproef 
uit de volwassen populatie van een middel- 
grote stad (n=1056). 
Door het geringe aantal empirische onderzoe-
ken naar de attitudes t.o.v. verkrachting was 
het moeilijk om specifieke, gerichte hypothesen 
te formuleren. Niettemin werden toch enkele, 
meer globale hypothesen geformuleerd, te 
weten: 
a. de attitudes t.o.v. verkrachting zijn meer-
dimensionaal van aard en niet eendimensionaal. 
b. er is een samenhang tussen attitudes 
verkrachting enerzijds en sociaal-demografische 
persoonskenmerken anderzijds. 
c. er is een verband tussen attitudes t.o.v. ver-
krachting enerzijds en de attitudes ten op-
zichte van vrouwen en kennis van verkrachting 
anderzijds. 
d. verkrachters hebben een meer positieve op-
vatting over verkrachting, dan hulpverleners. 
Surveillance-agenten en burgers bevinden zich 
ergens tussen deze twee extreme groepen. 



3. De resultaten van het onderzoek 

3.1. De dimensies van de attitudes ten opzichte 
van verkrachting 
Besloten werd de dimensionaliteit van de hou-
dingen ten opzichte van verkrachting te ver-
kennen met behulp van factoranalyse. Omdat 
de structuur van de houdingen in de verschil-
lende subgroepen zou kunnen verschillen, werd 
voor burgers, politieagenten en hulpverleners 
een aparte factoranalyse uitgevoerd.' De over-
eenkomst tussen de gevonden factoroplossingen 
was zo hoog dat geconcludeerd kon worden dat 
de drie subgroepen dezelfde structuur in hun 
houdingen hadden. De antwoorden van alle 
respondenten werden samengevoegd en een 
nieuwe factoranalyse werd uitgevoerd. Daarbij 
werden acht factoren getrokken: 
factor 1: 'De vrouw is verantwoordelijk voor 
het voorkomen van verkrachting'. 
factor 2: 'Verkrachting wordt ingegeven door 
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factor 3: 'Verkrachting dient streng gestraft te 
worden'. 
factor 4: 'Vrouwen lokken verkrachting uit.' 
factor 5: 'Verkrachters zijn normale mensen'. 
factor 6: 'Verkrachters hebben behoefte vrou-
wen te domineren'. 
factor 7: 'Een verkrachte vrouw is onaantrek-
kelijk'. 
factor 8: 'De vrouw dient zich tijdens de ver-
krachting te verzetten'. 

3.2. Samenhang tussen attitudes ten opzichte 
van verkrachting en de achtergrondkenmerken. 
Teneinde vast te stellen of er verband aanwezig 
was tussen de achtergrondkenmerken en de 
houdingen t.o.v. verkrachting werd een staps-
gewijze multiple regressie-analyse uitgevoerd. 
Deze analyse werd uitgevoerd over alle res-
pondenten tezamen en tevens over elk van de 
respondentgroepen. 

3.2.1. De burgers 
Bij de burgerij bleek voor alle factoren, met uit-
zondering van factor 6 een zeer sterk signifi-
cante samenhang tussen de achtergrondken- 

Voor de daders was dit vanwege het geringe aantal 
(20) niet mogelijk. 



merken en de attitudes ten opzichte van ver-
krachting. 
De belangrijkste kenmerken bleken geslacht, 
ras en de attitude ten opzichte van vrouwen. 
Mannen vonden (in vergelijking met vrouwen) 
dat vrouwen in meerdere mate verantwoorde-
lijk zijn voor de preventie van verkrachting en 
dat verkrachters strenger gestraft moeten wor-
den. Verder vonden zij dat slachtoffers door 
uiterlijk en gedrag hun eigen verkrachting uit-
lokken en dat verkrachters geestelijk normaal 
zijn. Zij waren van mening dat verkrachters 
niet worden gedreven door de zucht naar 
machtsuitoefening over vrouwen, dat ver-
krachte vrouwen minder aantrekkelijk zijn, en 
dat vrouwen zich tijdens de verkrachting niet 
moeten verzetten. 
Niet-blanken achtten (in vergelijking met blan-
ken) vrouwen primair verantwoordelijk voor 
de preventie van verkrachting. Zij vonden dat 
uiterlijk en gedrag in mindere mate opgevat 

53 	mogen worden als uitlokken van verkrachting, 
dat verkrachters normaal zijn en dat ver-
krachte vrouwen minder aantrekkelijk zijn. 
De houding ten opzichte van vrouwen geeft 
een beeld dat overeenkomstig is met het beeld 
dat bij 'geslacht' werd opgeroepen. Echter met 
twee uitzonderingen: progressieve opvattingen 
over de rol van de vrouw in de samenleving 
bleken samen te hangen met het geloof dat 
de behoefte aan sex niet de motivatie tot ver-
krachting vormt en dat een vrouw ook na haar 
verkrachting aantrekkelijk is. 

3.2.2. Daders 
Bij de daders van verkrachting bleek slechts bij 
drie van de factoren een significante samenhang 
tussen achtergrondkenmerken en de attitudes 
tegenover verkrachting. Het gaat hier echter 
ook om slechts drie significante correlaties, zo-
dat op grond van kansrekening tenminste twee 
van deze verbanden door toeval kunnen zijn 
ontstaan, terwijl in werkelijkheid die samen-
hangen niet bestaan. Het geringe aantal daders 
is hier mede verantwoordelijk voor. Over de 
daders kan hierdoor niets gezegd worden. 

3.2.3. Surveillance-agenten 
Bij de politie waren, gelijk bij de burgers, 
geslacht en ras de belangrijkste kenmerken bij 



het voorspellen van de attitudes ten opzichte 
van verkrachting. En, gelijk bij de burgers, 
waren blanke agenten meer geneigd het uiterlijk 
en het gedrag van het slachtoffer als oorzaak 
van de verkrachting aan te wijzen dan de ge-
kleurde agenten. Zij vonden dat verkrachters 
niet normaal waren en volgens hen was een 
verkrachte vrouw minder aantrekkelijk. 
Opmerkelijk was dat geen verband werd aan-
getroffen tussen de attitudes en het contact 
met slachtoffers, gesprekken met slachtoffers 
over hun verkrachting en het kennen van een 
slachtoffer van verkrachting in de kennissen-
kring. Wel bleek dat agenten die een speciale 
training hadden gehad rond de behandeling van 
slachtoffers van verkrachting, minder van me-
ning waren dat de vrouw zich tijdens het gebeu-
ren hevig moet verzetten. 

3.2.4. Hulpverleners 
Bij de hulpverleners bleken twee factoren van 
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de geselecteerde achtergrondkenmerken. Het 
betrof hier de factoren betreffende de motiva-
tie voor verkrachting, dus de seksuele behoefte 
en de behoefte aan machtsuitoefening. Naar-
mate de hulpverleners meer contact hadden 
met slachtoffers waren zij meer van oordeel 
dat de belangrijkste motivatie in de sfeer van 
de machtsuitoefening lag en niet in de sfeer van 
de sex. 
Opvallend was nog dat ook hulpverleners die 
een speciale training gevolgd hadden niet von-
den dat de vrouw zich bij een verkrachting be-
slist moet verzetten. 

33. Verschillen tussen de respondentgroepen 
De meest kenmerkende verschillen tussen de 
verschillende groepen werden gevonden t.a.v. 
de volgende factoren: verkrachting wordt inge-
geven door seksuele behoeften, verkrachting 
dient streng gestraft te worden en de vrouw 
dient zich tijdens de verkrachting te verzetten*. 
De hypothese luidde dat hulpverleners en da-
ders het meest van elkaar zouden verschillen 
in hun attitudes ten opzichte van verkrachting. 
Dit bleek inderdaad het geval te zijn: voor alle 

* Dit werd vastgesteld d.m.v. de multivariate varian-
tie-analyse, gevolgd door de discriminant-analyse. 



acht factoren bleek een significant verschil: 
hulpverleners waren meer anti-verkrachting 
dan daders. De surveillance-agenten verschilden 
meer van de hulpverleners dan van de daders. 
Hetzelfde geldt voor de burgers. Duidelijk 
blijkt hier dat hulpverleners verschillen van de 
overige drie respondentgroepen (daders, politie 
en burgers). 

4. Discussie 

4.1. Attitudes ten opzichte van verkrachting 
en achtergrondkenmerken 
Op voorhand dienen enkele opmerkingen te 
worden gemaakt. Mede omdat dit onderzoek 
slechts als een eerste aanzet om de materie on-
der de knie te krijgen is opgezet, kan aan de 
weergegeven conclusies geen 'hard' karakter 
worden toegeschreven, en blijven het tenden-
ties. Verder dient men, zeker bij grote steek-
proefomvang, duidelijk onderscheid te maken 
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Het is dan zaak meer aandacht te besteden aan 
de sterkte van het verband dan aan de vraag of 
het aangetroffen verband statistisch significant 
is. 
Voor alle respondenten te zamen bleken ge-
slacht, ras en burgerlijke staat de beste pre-
dictoren voor houdingen ten opzichte van 
verkrachting. De samenhangen zijn echter vrij 
zwak. 
Opmerkelijk is het zwakke verband tussen de 
houding ten opzichte van verkrachting en de 
kennis over verkrachting. De oorzaak van dit 
zwakke verband kan daarin worden gevonden 
dat de respondenten over het algemeen een 
zeer geringe kennis hadden. Dit ondanks het 
feit dat het verkrachtingsvraagstuk in de belang-
stelling staat. Verschillende auteurs hebben 
gewezen op het belang van de geslachtsver-
schillen met betrekking tot de attitudes ten 
opzichte van verkrachting. Misschien echter 
zouden deze geslachtsverschillen teruggevoerd 
kunnen worden tot verschillen in de houding 
ten opzichte van de rol van de vrouw in de 
samenleving. In dit onderzoek bleek immers 
dat mannen in deze een meer traditionele 
houding hebben dan vrouwen. Echter de ver-
schillende houdingen ten opzichte van ver-
krachting tussen mannen en vrouwen worden 



niet volledig verklaard door de verschillen in de 
houding ten opzichte van de rol van de vrouw 
in de samenleving. 
Dit zou als volgt verklaard kunnen worden: 
juist omdat het veel meer de vrouwen zijn die 
slachtoffer van verkrachting worden dan de 
mannen, stellen de vrouwen zich meer negatief 
tegenover verkrachting op. 
Met betrekking tot het ras als belangrijke onder-
scheidende variabele laat zich eveneens de 
vraag stellen of de houding t.o.v. de rol van de 
vrouw in de samenleving niet van invloed is ge-
weest. Uit eerder onderzoek bleek immers dat 
kleurlingvrouwen meer traditioneel waren dan 
blanke vrouwen. Het bleek dat bij mannen de 
relatie tussen ras en houding ten opzichte van 
verkrachting niet door de houding ten opzichte 
van de rol van de vrouw in de samenleving ver-
klaard wordt. Bij de vrouwen wordt het wel 
voor een zeer groot deel hieruit verklaard. 
Hoewel dus geslachts- en rasverschillen in be- 

56 	langrijke mate hun verklaring vinden in verschil- 
lende opvattingen over de rol van de vrouw, 
konden deze niet volledig verklaard worden. 
Dat wil zeggen dat ras en geslacht een eigen in-
vloed hebben. 

4.2. Verschillen tussen de respondentgroepen 
De laatste hypothese die in dit onderzoek ge-
toetst werd, bevat twee uitspraken: 
a. de respondentgroepen verschillen in hun 
houding ten, opzichte van verkrachting en 
b. verkrachters staan minder negatief t.o.v. ver-
krachting dan hulpverleners. 
De analyse bevestigt beide uitspraken: in verge-
lijking met burgers, politiemensen en daders 
bleek bij de hulpverleners een sterk afwijkende 
houding t.o.v. verkrachting. Er zijn hiervoor 
verscheidene verklaringen aan te voeren. Op de 
eerste plaats waren alle hulpverleners vrouwen, 
terwijl de andere groepen overwegend uit man-
nen bestonden. Uit het voorgaande bleek reeds 
dat het geslacht een van de belangrijkste fac-
toren was om verschillen in de houding t.o.v. 
verkrachting te verklaren. Bovendien was geble-
ken, dat veel van de hulpverleners zich be-
schouwden als 'feministes', afkomstig uit de 
moderne vrouwenbeweging. Derhalve waren de 
hulpverleners overwegend vrouwen met meer 
moderne opvattingen over de rol van de vrouw 



in de samenleving. Deze vrouwen beschouwen 
verkrachting anders, dan personen met een 
meer traditioneel beeld van de rol van de vrouw. 

De burgers hadden een houding t.o.v. verkrach-
ting die meer geleek op die van politie en daders 
dan op die van de hulpverleners. Verschillende 
onderzoekers hebben aangetoond dat de samen-
leving er naar neigt de verantwoordelijkheid 
voor een misdaad te leggen bij het slachtoffer. 
Bij agressieve criminaliteit tegen personen (zo-
als mishandeling of verkrachting) zou dit nog 
sterker het geval zijn wanneer dader en slacht-
offer als gelijke beschouwd worden. Of anders 
gezegd: naarmate men dader en slachtoffer 
meer als gelijkwaardig beschouwt, wordt het 
slachtoffer door de samenleving meer negatief 
tegemoet getreden. Hulpverleners kunnen hun 
taak daarentegen slechts volbrengen vanuit 
een meer positieve oriëntatie. 
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offers van verkrachters behandelt alsof deze 
daders zouden zijn, of milder uitgedrukt, dat 
zij hun optreden meer sturen vanuit een dader-
oriëntatie dan vanuit een slachtofferoriëntatie. 
Het hier gerapporteerde onderzoek kan over 
deze klachten geen uitspraak doen. Maar in 
het licht van deze klachten is het op zijn minst 
opmerkelijk dat de attitudes van de politie-
mensen zo sterk overeenstemmen met die van 
de daders. Een onderzoek naar de relatie tussen 
de attitudes van de politie t.o.v. verkrachting 
en de wijze van tegemoettreden van slacht-
offers van verkrachting lijkt het dan ook ge-
wenst. 
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Algemeen 

1 
Buijs, H. Euthanasie of levensbekorting. 
Medisch contact, 34e jrg., nr. 12, 23 maart 1979, 
blz. 371-374 (N). 

Om aan te geven waarover het gaat als men over eutha-
nasie praat, schetst de auteur allereerst enige situaties 
waarin men meent dat euthanasie gerechtvaardigd of 
geboden is. De situaties worden met een voorbeeld 
verduidelijkt. Vervolgens maakt de auteur een onder-
scheid tussen gevraagde en ongevraagde levensbekor-
ting. Daarna wordt op de ethische aspecten van beide 
ingegaan, zowel in algemene zin als vanuit de chris-
telijke visie. De schrijver meent dat levensbekorting 
een democratisch recht van de burger is; wel dient 
de overheid beschermende maatregelen te nemen. 
Bekorting van het leven van hen die daar niet zelf 
om kunnen vragen, is naar zijn mening mogelijk 
verantwoord in de gevallen, waarin dit leven zeer 
gereduceerd zou zijn en daardoor mensonwaardig, 
onmenselijk of zinloos. De auteur acht de opvatting 
dat levensbekorting een 'geneeskundige' aangelegen-
heid is, niet houdbaar. Zijns inziens moet er een 
aparte Kamer bij de Rechtbank worden ingesteld, 
die zich uitsluitend hiermee bezighoudt. De uitvoering 
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zou moeten worden toevertrouwd aan een nieuwe 
functionaris op HBO-niveau, die gericht kennis ver-
werft van relevante zaken uit vakgebieden zoals 
psychologie, sociologie, farmacologie en rechts-
wetenschap. 

2 
Dessaur, C.I. De Staat als pooier. 
Delikt en delinkwent, 9e jrg., nr. 5, mei 1979, blz. 
293-297 (N). 

De auteur bespreekt de wens van het Rotterdamse 
gemeentebestuur om de omvangrijke en woekerende 
prostitutie in die stad zelf te gaan exploiteren en haar 
te bundelen in een zogenaamd 'eroscentrum'. Zij con-
stateert dat het te denken geeft dat Rotterdam de 
weloverwogen adviezen van de commissie Melai in de 
wind slaat en de zeer ongunstige ervaringen in West-
Duitsland met staatssoutenage wenst te negeren. Het 
sociale probleem van de prostitutie wordt gecreëerd 
door de agressieve souteneurs en exploitanten van 
sexclubs. De auteur stelt dat de Rotterdamse leden 
van de gemeente-overheid zich op geen enkele wijze 
in gunstige zin onderscheiden van andere mannen 
uit de sociale wetenschappen of uit de sfeer van het 
sociale beleid, omdat geen aandacht wordt gegeven 
aan de persoon van de prostituant. 
Prostitutie door mannen ten behoeve van mannen 
wordt als sociaal fenomeen eveneens verdrongen 
evenals van systematische organisatie van dit 'vermaak' 
voor vrouwen nimmer sprake is. Een fatsoenlijk beleid 
t.a.v. prostitutie zou prostituanten en prostituées op 
volstrekt analoge wijze moeten behandelen. Het 
sexueel exploiteren van (vrouwelijke) mensen zou 
krachtig moeten worden bestreden. Alleen via de 
weg van zelfbeschikking is ook voor prostituées een 
enigszins menswaardig bestaan te realiseren. 

3 
Steenhuis, D.W. Is beleidsgericht onderzoek mogelijk? 
Operationalisering van een onduidelijke vraag. 
Tijdschrift voor criminologie. 21e jrg., nr. 2, maprt/ 
april 1979, blz. 49-60 (N). 

In dit artikel wordt uitvoerig ingegaan op allerlei 
mogelijke en onmogelijke bezwaren tegen beleidsge-
richt onderzoek. Globaal gezien zijn de bezwaren 
in drie hoofdcategorieën onder te brengen. De eerste 
omvat die, welke betrekking hebben op de keuze van 
onderwerpen waarmee beleidsgericht onderzoek zich 
bezighoudt; de tweede betreft de wijze waarop het 
onderzoek verricht wordt en het derde heeft betrek-
king op wat er met de resultaten van dit onderzoek 
gebeurt c.q. kan gebeuren. Bij de bespreking ervan 
beperkt de schrijver zich wat de wetenschap betreft 
tot de sociale wetenschappen, meer in het bijzonder 
de criminologie. Wat het beleid aangaat dient dat 
van Justitie als uitgangspunt. De schrijver concludeert 
dat de keuze tussen beleidsgericht en fundamenteel 
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onderzoek onnodig is, evenals tussen departementaal 
of universitair onderzoek. Alle hebben ze hun bestaans-
recht en bestaansreden. Als ze elkaar over en weer 
aanvullen, kan dat de ontwikkeling van de weten-
schap als geheel slechts ten goede komen. 
Met literatuuropgave. 

4 	 • 
Vliet, W. van. Sociologie en de ruimtelijke omgeving. 
Sociale wetenschappen, 22e jrg., nr. 1, 1979, blz. 
28-60 (N). 

Dit artikel presenteert enkele beschouwingen over de 
omgevingssociologie, een sub-`discipline' die zich snel 
een onduidelijk terrein heeft veroverd. Na enkele 
inleidende opmerkingen over de neergang van de stads-
sociologie en de opkomst van de omgevingssociologie, 
volgt een nadere omschrijving van het studieveld 
waarbij een aantal begripsmatige benaderingen van 
de natuurlijke en de gebouwde omgeving wordt 
onderscheiden. Vervolgens worden enkele problemen 
toegelicht die met de praktische toepassing van resul-
taten van sociologisch onderzoek naar de gebouwde 
omgeving verband houden. Het artikel besluit met 
een bespreking van de bijdrage van de sociologie 
voor ontwerp en vormgeving van de ruimtelijke 
omgeving. Tevens wordt een algemene strategie 
aangeduid om practische en theoretische moeilijk-
heden te confronteren. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht(spleging) 

5 
Black, D. Common sense in the sociology of law. 
American sociological review, 44e jrg., nr. 1, februari 
1979, blz. 18-27. 

De auteur geeft hier commentaar op het artikel van 
Gottfredson en Hindelang (1979), waarin deze de 
theorie van `The behavior of law' van Black (1976) 
toetsen. De auteur vindt het desbetreffende artikel 
een duidelijk voorbeeld van hoe sociologen misleid 
kunnen worden door `common sense'. Hij geeft hier 
een uitgebreide toelichting bij. Zo geeft hij aan dat 
Gottfredson en Hindelang een gedraging die zij niet 
het etiket 'crimineel' opplakten, verder uit het oog 
verloren. De auteur is van mening dat daardoor 
toetsing van de theorie onmogelijk is geworden. Zijn 
tweede bezwaar betreft 'de ernst van de inbreuk op 
de rechtsnormen', die gehanteerd wordt in het artikel. 
Black is van mening dat Gottfredson en Hindelang 
hierbij evaluatie en beschrijving met elkaar verwarren, 
met als resultaat dat zij datgene als oplossing aan-
dragen wat in feite een probleem is in de rechtssocio-
logie. Tot slot merkt hij op dat de zwakheden in het 
werk van Gottfredson en Hindelang waarschijnlijk 
ook te vinden zijn in de studie van het recht in het 



algemeen. Zij treden eveneens op in de sociologie 
van andere verschijnselen. 
Met literatuuropgave. 

6 
Brinkhuizen, C. Justitie en ethiek: grenzen aan het 
straffen. 
Kri, 9e jrg., nr. 5, mei 1979, blz. 9-12 (N). 

Het werk van de rechter is door ethici al vaak onder 
de loupe genomen, weinig oog is er echter voor de 
tenuitvoerlegging van de straf. De auteur voerde 
een zestal gesprekken over de ethiek van het straffen. 
H. Bianchi stelt dat een discussie over de ethiek van 

' het straffen geen zin heeft, omdat de meest funda-
mentele waarden die het strafrecht nastreeft (en die 
hij verwerpt) toch niet bloot komen. Een straf is 
alleen verantwoord als het in elk geval óók tot doel 
heeft de gestrafte van dienst te zijn, vindt P. Roscam 
Abbing. De intentie moet pedagogisch zijn. W. Goud-
smit vindt het noodzakelijk dat er meer inzicht komt 
in wat de straf betekent voor de veroordeelden. Hij 
vindt voorts dat gedetineerden onvoldoende worden 
gezien als hulpvragers van de psychiatrie en bepleit 

61 	de instelling van behandel-gevangenissen. R. Beckers 
. 	gelooft niet in hulpverlening binnen de gevangenis. 

Juist gedetineerden moet men hun eigen verant-
woordelijkheid laten. Wanneer zij vinden dat ze hulp 
nodig hebben moeten ze die vrijelijk van buiten de 
gevangenis kunnen krijgen. J. Soetenhorst: 'Men is 
geneigd alles meteen in regeltjes te willen vangen. 
Een ethische verantwoording over wat je doet kun je 
echter niet reglementeren'. V. d. IJssel stelt tenslotte 
dat slechts weinigen die bij de strafrechtspleging 
betrokken zijn de noodzaak voelen tot reflexie op 
het eigen handelen. 

7 
Cohen Stuart, M.H. Concentrische strafrechttoepas-
sing binnen de bipolariteit van straf en maatregel. 
Delikt en delinkwent. 9e jrg., nr. 4, april 1979, 
blz. 218-239. 

De discussie omtrent de een- of tweesporigheid in 
de strafexecutie is blijven steken in de goede wil 
om van de bestaande structuren van een tiental jaren 
geleden het best denkbare te maken. De praktijk heeft 
intussen aangetoond, dat de basis daarvoor te wankel 
was en dat onder invloed hiervan de neiging bestaat 
terwille van de veiligheid in toenemende mate onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen op te leggen en de be-
staande wettelijke voorschriften oneigenlijk te gaan 
gebruiken. Op grond van vele argumenten moet wor-
den gepleit voor de ontwikkeling van een concen-
trische strafrechtstoepassing binnen het bipolaire 
kader van straf en maatregel, opdat een antwoord 
kan worden gegeven op de vragen die in de huidige 
situatie naar voren komen. Met dit uitgangspunt 



kan een nieuwe weg worden geopend naar ontwik-
kelingen die zich op langere termijn uitkristalliseren. 
Een aantal argumenten worden gegeven, die kunnen 
bijdragen tot het op gang komen van een nieuwe 
principiële discussie. 

8 
Gottfredson, M.R., and M.J. Hindelang. A study of 
'The behavior of law.' 
American sociological review, 44e jrg., nr. 1, februari 
1979, blz. 3-18. 

In dit artikel geven de auteurs de resultaten van een 
onderzoek weer, dat als onderwerp het boek 'The 
behavior of law' van Black (1976) heeft. Black heeft 
in dit boek een theorie opgebouwd die volgens hem de 
rechtsverschillen tussen samenlevingen en hun indivi-
duen verklaart. Hij betoogt dat recht als een quanti-
tatieve variabele beschouwd moet worden, gemeten 
naar het aantal en het doel van de verbodsbepalingen, 
verplichtingen etc, waaraan men moet voldoen. 
'Recht' varieert volgens hem met andere aspecten 
van de samenleving, zoals morfologie, cultuur, sociale 
controle. De auteurs hebben de voornaamste stellingen 

62 	van Black onderzocht. Dit deden zij m.b.v. gegevens 
uit de `National Crime Survey', welke het besluit 
van het slachtoffer betreffen een misdaad bij de 
politie te melden. Zij stellen een alternatieve theorie 
op, die uitgaat van de ernst van de inbreuk op de 
rechtsnormen. M.b.v. een aantal tabellen geven 
de auteurs aan dat hun theorie inconsistent is met 
die van Black. Zij komen tenslotte tot de conclusie 
dat een theorie die het strafrecht tracht te verklaren, 
de ernst van de inbreuk op de rechtsnormen niet over 
het hoofd mag zien. 
Met literatuuropgave. 

9 
Gottfredson, M.R., and M.J. Hindelang. Theory and 
research in the sociology of law. 
American sociological review, 44e jrg., nr. 1, febr. 
1979, blz. 27-38. 

De auteurs geven hier hun weerwoord op de reactie 
van Black op hun artikel betreffende 'The behavior 
of law' (Black 1976). Zij vinden dat het commentaar 
van Black verschillende vragen oproept over de weten-
schappelijkheid van zijn rechtstheorie. De auteurs 
voeren twee criteria aan: de algemene toepasbaarheid 
en de falsificatie mogelijkheid. Black verwerpt hun 
onderzoekgegevens afkomstig uit slachtofferenquétes 
om zijn theorie te testen, omdat deze gegevens geen 
vergelijking toelaten tussen gedrag dat crimineel 
wordt genoemd en gedrag waarbij dat niet zo is. De 
auteurs voeren hierop aan dat zij niet dachten aan het 
etiketteren in de eerste fase, maar aan de beslissing in 
de tweede fase van slachtoffers om de quantiteit van 
het recht te vermeerderen door het inlichten van de 
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politie. Dit alles gegeven het feit dat zij de betreffende 
gedraging als crimineel beschouwden. Black is van 
mening dat zijn theorie slechts geldt als gedrag dat 
allereerst bestempeld wordt als onwettig. De auteurs 
geven tevens aan dat de basis van Black's (1979) 
beperking van de algemene toepasbaarheid van zijn 
theorie inconsistent is met zijn oorspronkelijke 
uiteenzetting van de theorie (1976). Hij gebruikte 
daarin nl. dezelfde soort uitkomsten van slachtoffer-
enquêtes om zijn theorie te staven. De toetsingsmo-
gelijkheid wordt derhalve verkleind. Tot slot be-
spreken zij enige strijdvragen betreffende gedrag 
en de ernst daarvan in relatie tot Black's theorie. 
Met literatuuropgave. 

10 
't Hart, A.C. Pornografie en strafvervolging: van 
'Chick' tot 'Deep Throat'. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 14, 7 april 
1979, blz. 277-282. 

Het nieuwe Deep Throat-arrest lijkt een keerpunt in 
de jurisprudentie van de Hoge Raad over het begrip 
'aanstotelijk voor de eerbaarheid' in art. 240 Sr., 
evenzeer van belang voor de uitleg van de artt. 239 
en 240bis Sr. Niet meer is beslissend wat een 
belangrijke meerderheid der bevolking wordt geacht 
van oordeel te zijn. Het gaat nu in de eerste plaats 
om de direct betrokkenen. De concrete omstandig-
heden waaronder werd gehandeld bepalen nu mede 
of zij aanstoot mochten nemen. In het algemeen is 
dit niet het geval bij gewilde confrontatie; het kan 
wèl het geval zijn bij ongewilde. Was deze nieuwe 
jurisprudentie echter mogelijk zonder wetswijziging? 
Wordt niet eigenlijk de vraag naar inbreuk op de 
eerbaarheid beantwoord via een uitleg van het 
bestanddeel 'openlijk'? Met welke specifieke proble-
matiek wordt de jurist geconfronteerd bij de hante-
ring van deze wetsbepalingen en wat zijn de conse-
quenties van de nieuwe jurisprudentie? 

11 
Herold, H. Erwartungen von Pohzei und Justiz in die 
Kriminaltechnik. 
Kriminalistik, 33e jrg., nr. 1, januari 1979, blz. 
17-26 (BRD). 

De huidige bewijsvoering in het strafproces en de 
rechterlijke waardering van het bewijs staan in de 
literatuur reeds geruimte tijd bloot aan gedifferen-
tieerde kritiek. Verbetering in het achterhalen van 
de waarheid en de oordeelsvorming moet gezocht 
worden in het zoveel mogelijk terugdringen van 
emotionele en irrationele bestanddelen en het 
nastreven van een zo groot mogelijke objectivering. 
Dit geldt met name voor het door de rechter vast-
stellen van de stand van zaken, hetgeen door sub-
jectief gekleurde bewijsmiddelen tot van de werke-
lijkheid afwijkende resultaten kan leiden. De ver- 



wacht ingen van politie en justitie richten zich daarom 
ook op een verdere ontwikkeling van het zakelijk 
bewijs, hetgeen mogelijk is door het voortschrijden 
van criminele technieken. Nagestreefd dient te wor-
den: verbetering van tot nu toe gebruikte procedures 
en technieken, vernieuwing en automatisering (bijv. 
rationalisering door machinale vergelijkingsanalyses); 
nieuwe organisatie van de criminele techniek (decen-
tralisatie van de organisatie, centralisatie van infor-
matie) en verbeteringen door gebruikmaking van 
cybernetische modellen. 
Met literatuuropgave. 

12 
Kleck, G. Capital punishment, gun ownership, and 
homicide. 
American journal of sociology, 84e jrg., nr. 4, 
januari 1979, blz. 882-911. 

In dit artikel wordt getracht een antwoord te geven 
op twee vraagstukken die beide in verband staan met 
het probleem van de gewelddadigheid tussen per-
sonen in Amerika. 1. Heeft het toepassen van de 
doodstraf enige meetbare invloed op het aantal 

64 	moordzaken in de V.S.? 2. Zo er enig verband bestaat 
tussen het niveau van wapenbezit en het niveau van 
moorddadig geweld, wat voor een verband is dat 
dan? De auteur gaat uit van een model met vier 

• vergelijkingen dat de trends aangeeft van homicide 
in de Verenigde Staten tussen 1947 en 1973. Er blijkt 
een significant wederkerig verband te bestaan tussen 
het aantal vuurwapenbezitters en de mate waarin 
doodslag voorkomt, waarbij de criminaliteit het 
wapenbezit omhoog doet gaan en het wapenbezit 
op haar beurt het aantal gevallen van doodslag doet 
stijgen. Grotere kans op arrestatie en veroordeling na 
doodslag heeft een significant negatief effect op het 
aantal gevallen van doodslag, wat doet vermoeden dat 
sancties een afschrikkend effect hebben, terwijl het 
doodslagcijfer op haar beurt een negatief effect heeft 
op de zekerheid van straf. De hypothese dat gevan-
genneming van criminelen een uitschakelingseffect 
heeft onafhankelijk van afschrikkende effecten wordt 
bevestigd. De fysieke dwang van gevangenschap, op-
gelegd aan een bepaald deel van de bevolking, blijkt 
een significant preventief effect op het doodslag-
cijfer te hebben. In tegenstelling tot recente bevin-
dingen van Ehrlich (1975), geeft de analyse geen 
bewijs voor een afschrikkend effect van doodstraf 
op de doodslagcijfers voor de jaren 1947-1973 in de 
V.S. Dit kan het gevolg zijn van het zeer zelden voor-
komen van executies in deze periode. 
Met literatuuropgave. 

13 
Krikke, A. De zaak Menten en de bijzondere rechts-
pleging (deel II). 
Recht en kritiek, nr. 3, 1978, blz. 267-313 (N). 



In dit tweede artikel uit een serie van drie bespreekt 
de auteur de bijzondere strafrechtspleging. De bijzon-
dere strafrechtspleging, die zich na de bevrijding in 
ons land voltrok, was gegrond op het 'Besluit Buiten-
gewoon Strafrecht' (BBS), het 'Besluit op de Bijzon-
dere Gerechtshoven' en het 'Besluit Buitengewone 
Rechtspleging'. Door de auteur wordt uitvoerig inge-
gaan op het BBS. Globaal aangegeven kwam de rege-
ling van het BBS op het volgende neer. In de eerste 
plaats bracht de besluitenwetgever een serie misdrijven 
uit het Wetboek van Strafrecht (en het Wetboek van 
Militair Strafrecht) onder de werking van het besluit. 
T.a.v. deze misdrijven stelde het BBS hogere strafmaxi-
ma en maakte andere strafsoorten toepasbaar (bijvoor-
beeld de doodstraf en aanvulling van de bijkomende 
straffen). In de tweede plaats ontwierp de wetgever 
een tweetal nieuwe delicten: verraad aan de vijand 
en wederrechtelijke verrrijking door te profiteren 
van oorlogs- of bezettingsomstandigheden. Andere 
belangrijke afwijkingen van het commune strafrecht 
die door de auteur worden besproken zijn: de wer-
king van het BBS naar de tijd (de terzijdestelling 
van art. 1 Wetboek van Strafrecht) en naar de plaats 
(uitbreiding van de *nederlandse strafrechtsmacht 
waarbij ook de kwestie van het nederlanderschap 

65 	aan de orde komt), aanvullingen betreffende de ver- 
volgingsuitsluitingsgronden, de strafuitsluitings-
gronden en het rechterlijk pardon, wijzigingen t.a.v. 
de samenloop en de forse inbreuk op de 'ne bis in 
idem' regel. 
Met literatuuropgave. 

14 
Krikke, A. De zaak Men ten en de bijzondere rechts-
pleging (III) 
Recht en kritiek, nr. 1, 1979, blz. 4-70 (N). 

In dit derde deel van een studie naar de regelingen 
voor de officiële afrekening met nazi-delinquenten 
in Nederland staan enkele aspecten van art. 27a van 
het Besluit Buitengewoon Strafrecht centraal. In 1947 
besliste de Bijzondere Raad van Cassatie ('Ahlbrecht-
sententie') dat de Nederlandse rechter (voorshands) 
geen bevoegdheid had om de 'vreemde' oorlogsmis-
dadigers te berechten. De auteur gaat uitvoerig in op 
de totstandkoming van artikel 27a BBS dat in deze 
leemte in de wetgeving moest voorzien. Vervolgens 
worden de tekst, de straffen en de omvang van de 
delictsbepaling van art. 27a BBS besproken. De 
bepaling omvat twee soorten gedragingen, te weten 
gedrag dat kan worden aangemerkt als een oorlogs-
misdrijf in de zin van het Londense Handvest èn 
gedrag dat kan worden aangemerkt als een misdrijf 
tegen de menselijkheid, eveneens in de zin van dat 
handvest. Aan de orde komen de definiëringen van 
o.a. deze beide gedragingen en van het 'in krijgs-, 
staats- of publieke dienst bij of van de vijand treden'. 
De Nederlandse rechtsmacht, de strafbare deelne-
mingsvormen en de strafuitsluitingsgronden met 



betrekking tot art. 27a BBS worden daarna bespro-
ken. Ten slotte volgen besprekingen van de belang-
rijkste afwijkingen van het procedurerecht van de 
bijzondere strafrechtspleging ten opzichte van het 
gewone strafprocesrecht (bijv. geen hoger beroep), 
en van de diverse verjaringsregelingen m.b.t. de 
BBS-misdrijven waarbij ook de wet van 8 april 1971 
ter sprake komt die de oorlogsmisdrijven en misdrijven 
tegen de menselijkheid waarop de doodstraf is gesteld 
tot 'onverjaarbare' delicten heeft gemaakt. 
Met literatuuropgave. 

15 
Lewis, P.W. Killing the killers: a post-Furman profile 
of Florida 's condemned. 
Crime and delinquency, 25e jrg., nr. 2, april 1979, 
blz. 200-219 (USA). 

De meeste vakliteratuur over de doodstraf is slechts 
een weergave van de officiële statistieken over ter 
dood veroordeelden. De auteur besloot daarom 
achttien dagen door te brengen in 'Florida's death 
row', waar zich het grootste aantal ter dood veroor-
deelde mannen uit het land bevindt. Hij ondervroeg 

66 	de gedetineerden en bestudeerde hun gevangenis- 
dossiers. 83 van de (toen) 96 ter dood veroordeelden 
werden intensief ondervraagd. Een criminologisch 
profiel van de veroordeelden in Florida wordt gegeven 
en hun achtergronden worden bekeken. De gang van 
zaken in deze 'afdeling van de dood' gedurende een 
normale week wordt beschreven. De auteur komt tot 
de conclusie dat ras van het slachtoffer een signifi-
cante rol kan spelen bij het ter dood veroordelen. De 
samenleving faalt in de aanpak van dit unieke pro-
bleem. Er wordt niets opgelost als de samenleving de 
schuldige doodt. 
Met literatuuropgave. 

16 
Machielse, A.J. Défense sociale. 
Tijdschrift voor criminologie, 21e jrg., nr. 2, maart-
april 1979, blz. 67-82. 

De Défense Sociale is de beweging die nadrukkelijk 
een individualiserende bejegening in het strafrecht 
voorstaat. Deze individualisering wordt door de 
Défense Sociale gezien als een voorwaarde om tot 
een humaner en effectiever strafrecht te komen. 
In dit artikel gaat de schrijver na in hoeverre humani-
sering, effectiviteit en individualisering zijn in te 
passen in een bepaalde wijze van denken over delin-
quentie en samenleving. Een denkwijze die, hoewel 
niet door de aanhangers van de beweging openlijk 
beleden, toch een belangrijke vormgevende rol in 
de voorstellen die van de beweging uitgingen heeft 
gespeeld. De verhouding tussen de Défense Sociale 
en de klassieke strafrechtelijke school, de zogeheten 
Moderne Richting in het strafrecht en de Italiaanse 



Radikalen onder leiding van Gramatica wordt globaal 
geschetst; vervolgens worden de belangrijkste voor-
stellen van de Défense Sociale aangegeven, waarna 
enige fundamentele opties van de beweging worden 
blootgelegd. 
Met literatuuropgave. 

17 	• 
Niemeijer, H. Nogmaals: de bloedproef als bewijs-
middel. 
Delikt en delinkwent, 9e jrg., nr. 5, mei 1979, 
blz. 298-302 (N). 

In 1973 werd art. 26 WVW uitgebreid met een be-
paling waarin het rijden met een bloed-alcoholgehalte 
van meer dan 0,5 milligram alcohol per milliliter 
bloed strafbaar werd gesteld. Het is duidelijk dat het 
overtreden van deze bepaling maar op één manier 
is te bewijzen. Namelijk door middel van de resultaten 
van de bloedproef. Ten einde de rechter in staat te 
stellen zich zelf enigszins een oordeel te vormen over 
de uitkomst van het bloedonderzoek — waaraan in 
twijfelgevallen, bij een ontkennende verdachte — grote 
behoefte kan zijn, zou de rapportage van de onder- 

67 	zoekers moeten worden uitgebreid en niet, zoals is 
gebeurd, verschraald. Volgens de auteur dienen de 
analisten die het onderzoek verrichten opsporings-
ambtenaren te worden in de zin van art. 142 Sv, 
Verder dienen zij alle vier de uitkomsten van het 
bloedonderzoek in hun rapport te vermelden. Deze 
aanvullingen van de huidige regeling zouden in de 
Wegenverkeerswet zelf een plaats moeten hebben 
omdat zij voor het bewijs zo belangrijk zijn. Alleen 
dáár opgenomen zijn zij ook voor de verdachte gemak-
kelijk bereikbaar, hetgeen van belang is vanwege de 
strenge sancties die de Hoge Raad stelt op het niet 
naleven van de gegeven voorschriften. 

18 
Ooijen, D. van. Rijden onder invloed en weigeren 
ademtestIbloedproef. 
Het tijdschrift voor de politie, 41e jrg., nr. 3, maart 
1979, blz. 133-137 (N). 

Nu medewerking aan de ademtest en de bloedproef 
verplicht is geworden, achtte de auteur het van 
belang te analyseren of er een verandering is opge- 
treden m.b.t. het aantal weigeraars, wat de karakteris-
tieken van de persoon van de weigeraar zijn en of er 
uniforme richtlijnen voor de bejegening van de weige-
raar kunnen worden gegeven. De onderzoeksgroep 
omvatte de verdachten die door het Rotterdamse 
politiekorps tussen 1-1-1975 en 1-5-1975 (510) en 
tussen 1-1-1976 en 1-5-1976 (571) geverbaliseerd 
werden terzake van rijden onder invloed van alcohol. 
Van deze verdachten weigerde 10 procent; dit is een 
kleiner deel dan vóór 1 november 1974. Betreffende 
de persoon van de verdachte blijkt dat de gemiddelde 



leeftijd van de weigeraars significant hoger is dan 
die van de toestemmers. Personen met een crimineel 
verleden weigeren significant meer dan degenen met 
een blanco strafblad. Indien het gaat om een alcohol-
crimineel verleden, komt de neiging tot weigeren 
nog sterker naar voren. Weigeringen van de bloed-
proef/ademtest dienen tot een minimum beperkt 
te worden, omdat nog steeds de kans bestaat als 
weigeraar een andere, mogelijk lichtere straf te 
krijgen dan als toestemmer. Suggesties worden gedaan 
om een verschil in strafvorderingsbeleid te voorkomen. 
Met literatuuropgave. 

19 
Rdling, B.V.A. Het na-oorlogse gratiebeleid ten aan-
zien van politieke delinquenten. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 16, 21 april 
1979, blz. 317-322. 

De bijzondere misdadigheid van de politieke delin-
quenten leidde tot een bijzondere rechtspraak en 
een bijzonder gratiebeleid. In zijn boek 'In plaats 
van bijltjesdag' uit prof. mr . A.D. Belinfante kritiek 
op dit gratiebeleid. Volgens de schrijver geeft Belin- 
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	fante een eenzijdige voorlichting over het gratiebeleid, 
dat gelijke tred hield met de toenemende mildheid 
in de overheersende rechtsovertuiging. Nagegaan 
wordt wat de motieven voor dit beleid waren, en de 
redenen worden gegeven waarom het instemming ver- 
dient. Belinfante's boek zal in de toekomst een bron zijn 
waaruit men put als het gaat om de reactie op mis-
dadigheid gedurende oorlog en bezetting. Vandaar 
enkele kanttekeningen op het gebied van de gratie-
verlening. Belinfante's boek zou misverstand kunnen 
wekken door zijn weergave van hetgeen plaatsvond. 
Bedoeld is bij te dragen tot een beter begrip voor de 
reactie van de Nederlandse bevolking op de massale 
misdadigheid gedurende de bezettingsjaren. 

20 
Rood-de Boer, M. Wetgeving in verband met vonde-
lingen. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 15, april 
1979, blz. 302-309. 

De auteur beantwoordt in dit artikel de vraag of een 
verdere handreiking van de wetgever (in verband met) 
vondelingen wenselijk is. Zij behandelt deze vraag 
in drie gedeelten. Allereerst geeft zij een negatief 
antwoord op de vraag of wij het Franse systeem 
m.b.t. vondelingen over dienen te nemen. Het Franse 
strafrecht is nl. strenger dan het Nederlandse straf-
recht t.a.v. het te vondeling leggen. Men kent daar 
bovendien een uitgebreide mogelijkheid om legaal 
afstand te doen van een kind. 
Vervolgens behandelt zij de vraag of legalisering van 
de te vondeling legging gewenst is. De auteur is van 
mening dat straffeloosheid in de wet niet op zijn 



plaats is, wel kan volgens haar via het vervolgings-
beleid en de eventuele strafmaat rekening worden 
gehouden met de in acht genomen zorgvuldigheid. 
Tenslotte gaat zij in op de institutionalisering van 
het te vondeling leggen. Bij deze institutionalisering 
is het mogelijk dat de moeder anoniem blijft bij het 
afstand doen van haar kind. De auteur vindt in dit 
geval het belang van het kind zwaarder wegen dan 
dat van de moeder. Tot slot merkt de auteur op dat 
een aanvulling van Boek I BW met regelingen m.b.t. 
het doen van afstand mogelijk een oplossing kan zijn. 
Ter voorkoming van te vondeling legging ziet zij 
slechts de weg van civielrechtelijke afstandsmogelijk-
heid. 
Met literatuuropgave. 

21 
Shrader-Frechette, K.S. Penology and ideology: 
ethics and criminal responsibility 
Federal probation, 42e jrg., nr. 2, juni 1978, blz. 9-15 
(USA). 

Een oorzaak voor de nog steeds sterk stijgende mis-
daad is volgens de auteur het ontbreken van een 

69 	consistente criminele politiek. Sommige criminolo- 
gen achten de misdadiger zelf verantwoordelijk voor 
zijn daad en bepleiten vergelding, terwijl anderen 
stellen dat de individuele mens niet aansprakelijk is 
voor zijn criminele gedragingen en juist rehabilitatie 
of therapie nodig heeft. Daarnaast vindt men aanhan-
gers van de `nothing works' doctrine die voor delin-
quenten insluiting zonder meer bepleiten omdat 
retributie noch rehabilitatie in hun ogen tot positieve 
resultaten leidt. De auteur bespreekt de retributie- en 
rehabilitatieleer en de veronderstellingen die aan 
deze tegengestelde theorieën ten grondslag liggen. 
Hij constateert dat beide doctrines op mythen be- 
rusten, omdat zij gebaseerd zijn op oversimplificaties. 
De 'humanitaire' theorieën hebben nog nooit een cau-
saal verband kunnen leggen tussen bepaalde omgevings-
factoren en misdadig gedrag, terwijl de `retributionis-
ten' over het hoofd zien dat een verhoging van de 
maximumstraffen weinig zin heeft omdat de ver-
dachten meestal nooit de maximumstraf krijgen. 
De auteur concludeert dat de sociale issues van onze 
tijd te ingewikkeld zijn om langs preventieve of 
repressieve weg op te lossen. De ontwikkeling van 
een 'sociaal geweten' bij zowel verdachten als niet-
verdachten is voor hem een noodzakelijke voor- 
waarde voor oplossing van de criminaliteitsproblemen. 

Criminologie 

22 
Cohen, S. How can we balance justice, guilt and 
tolerance? 
New society, 47e jrg., nr. 856, 1 maart 1979, 
blz. 475-478 (GB). 
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Dit artikel is het eerste in een serie van drie. De auteur 
behandelt hierin de relatie tussen een geheel van 
ideeën (criminologie), het veronderstelde voorwerp 
van deze ideeën (misdaad) en de manier waarop de 
samenleving hiermee omspringt (misdaad controle-
rende politiek). De auteur tracht aan te geven dat de 
meeste criminologische theorieën geen contact meer 
hebben met de realiteit. In de jaren 60 lag de sterkte 
van de nieuwe of radicale criminologie juist in haar 
weigering gebonden te zijn aan de orthodoxe defini-
ties van de publieke opinie en officiële instanties. 
Men was gekant tegen de idee dat de definitie van 
misdaad moreel vaststaat en geen vragen openlaat. 
Ook had men bezwaren tegen de rol van de expert 
waarin hij, door het aangeven van oorzaken en be-
handelingswijzen van crimineel gedrag, optreedt als 
adviseur van de staat in de strijd tegen de misdaad. In 
de jaren 60 staat ook het 'begrip' centraal. De conven-
tionele theorieën lieten geen mogelijkheid open om 
begrip te hebben voor 'misdaad' en 'afwijkend gedrag' 
De auteur gaat nader in op deze tolerantie. Hij geeft 
daarbij een kort historisch overzicht van de verschil-
lende criminologische theorieën en hun ideeën. Hij 
geeft aan dat de oude conventionele theorieën toch 
blijven voortleven en geeft enige voorbeelden. Tot 
slot gaat hij in op de herleefde interesse in het tole-
rantievraagstuk. 

23 
Cohen, S. Community control — a new utopia. 
New society, 47e jrg., nr. 858, 15 maart 1979, 
blz. 609-612 (GB). 

In dit tweede artikel, in een reeks van drie, verdiept 
de auteur zich in de vraag wat de gevolgen zijn van de 
nieuwe ideologie `community treatment' of 'com-
munity control' voor delinquent gedrag. Hij begint 
met een historisch overzicht van het gevangenis- 
wezen. Vervolgens geeft hij een aantal punten aan 
waarop de `community control' berust, zoals: gevan- 
genis is niet effectief, `community control' is goed-
koper, gevangenis is wreed. Daarna geeft hij de voor- 
delen aan van de `community control' zoals: geen 
stigmatisering etc. De auteur uit hierna een aantal 
bedenkingen tegen deze nieuwe stroming. Hij merkt 
ondermeer op dat nog niet aangetoond is dat het 
community alternatief met meer succes het crimi-
nele gedrag reduceert dan de traditionele gevangenis-
straf. Bovendien mondt deze nieuwe opzet uit in een 
toenemende interventie bij de delinquenten. De au-
teur wijst op het gevaar dat alternatieve programma's 
vlug verworden tot een bevestiging van het bestaande 
systeem. Hij besluit zijn artikel met de opmerking 
dat hij zich bewust is van de positieve kanten van de 
alternatieve stroming, maar dat men deze tevens 
zeer kritisch moet blijven bekijken. 

24 
Cohen, S. Some modest and unrealistic proposals. 
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New society, 47e jrg., nr. 860, 19 maart 1979, blz. 
731-735 (GB). 

In dit derde en laatste artikel behandelt de auteur de 
vraag 'wat kunnen we doen'. Hij denkt hierbij spe-
ciaal aan het gevangeniswezen. Eerst gaat hij in op 
een aantal algemene criminologische waarheden. Hier-
na noemt hij het `attrition' model. Dit model pro-
beert voortdurend de functie en de macht van de 
gevangenis in onze samenleving te beperken. Een 
voorbeeld hiervan is het niet meer beschikbaar 
stellen van geld voor de bouw van nieuwe gevangenis-
sen. Vervolgens komt hij op het `just deserts' pro-
gramma. D.w.z. de zwaarte van het vonnis dient op de 
eerste plaats af te hangen van de ernst van de daad. 
Gevangenisstraf dient hierbij tot liet uiterste beperkt 
te blijven. Voor 'directe hervormingen' prijst de au-
teur de zgn. 'negatieve hervormingen' aan. Hij be-
doelt hiermee dat deze het systeem niet mogen be-
vestigen. Hierna bespreekt de auteur twee mogelijk-
heden voor controle, t.w.: de bestaande officiële 
alternatieven voor gevangenisstraf en de sociale con-
trole modellen. Hij beëindigt zijn artikel met de op-
merking dat de criminologie niet de problemen van 
de staat oplost, maar de mogelijkheid geeft de samen-
leving te begrijpen. 

25 
Conyers, J. Criminology, economics, and public 
policy. 
Crime and delinquency, 25e jrg., nr. 2, april 1979, 
blz. 137-144 (USA). 

Er is een duidelijke verwantschap tussen economische 
en criminaliteitskwesties. De disciplines van economie 
en criminologie vertonen een duidelijke gelijkenis in 
hun benaderingen t.a.v. het algemeen beleid. 
Criminologen hebben het verband tussen economische 
omstandigheden en criminaliteit verwaarloosd, en 
economen hebben dikwijls de sociale kosten.— inclu-
sief toegenomen misdadigheid — van het beleid dat zij 
voorschrijven over het hoofd gezien. Vakgenoten van 
beide gebieden gaan uit van een veel te sterk vereen-
voudigd model van menselijke verhoudingen dat het 
effect heeft van het beschermen van de goede naam 
van de samenleving, waarbij de blaam voor het kwaad 
van de samenleving het slachtoffer treft. Nu het 
Congres belangrijke beslissingen moet nemen t.a.v. het 
strafrechtelijke beleid, blijft de participatie van crimi-
nologen bij het vormgeven van dit beleid te verwaar-
lozen. Een bijdrage van criminologen aan beleidsge-
richt onderzoek naar het verband tussen economische 
omstandigheden en criminaliteit, zou een verhelde-
rende benadering voor de beheersing van criminaliteit 
betekenen. 

26 
Klockars, C.B. The contemporary crises of marxist 
criminology. 



Criminology, 16e jrg., nr. 4, februari 1979, blz. 477— 
515. 

De marxistische theorie verkrijgt haar kritische ver-
mogen door zich uit te drukken in termen van klas-
senstrijd. Door haar kritische en empirische realiteit 
te plaatsen in een ideale, relatief misdaadloze toe- 
komst, vrij van onderdrukking en verdrukking, ont-
trekt zij zich aan de verantwoordelijkheid voor haar 
eigen geschiedenis en is zij immuun voor empirische 
kritiek. Ten einde deze visie te ondersteunen bij af-
wezigheid van historisch bewijs, hebben de belang-
rijkste promotors van een marxistisch perspectief in 
de Amerikaanse criminologie het nodig gevonden om 
niet toetsbare, onweerlegbare begrippen te ontwik-
kelen waarvan de voornaamste functie is een breuk 
te handhaven in de relatie geschiedenis, sociale reali-
teit en theorie. Omdat dit werk meer verwant is met 
religieuze profetie dan met criminologie, lijkt het op 
het ogenblik onverenigbaar met alle tot nu toe ge,. 
accepteerde maatstaven van de wetenschap. 
Met literatuuropgave. 

27 
72 	McClintock, F.H. La violence â l'intérieur de la 

famille. Problèmes de justice pénale et de politique 
criminelle 
Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé, nr. 3, juli—september 1978, blz. 571— 
591 (F). 

Criminologische studies naar het geweld tussen ge-
zinsleden zijn nog nauwelijks op systematische wijze 
ondernomen. Allereerst maakt de auteur een onder-
scheid tussen gewelddadige — en criminele gedra-
gingen tussen gezinsleden. Hij wijst erop dat er naast 
justitie ook nog andere controlesystemen bestaan 
zoals bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg. 
Voorts beklemtoont hij dat er bij dit soort misdrijven 
sprake is van een hoog dark-number. De auteur gaat 
in op de ontwikkeling van de geregistreerde misdaad 
in het algemeen in Engeland, Schotland en Wales 
waarna hij de resultaten bespreekt van een Engels 
onderzoek uit 1970 onder 1527 gevallen van gere-
gistreerde criminaliteit binnen het gezin. Bij dit soort 
delicten treft men blijkens het onderzoek de vol-
gende karakteristieken aan: bijna driekwart van de 
slachtoffers zijn vrouwen; in tweederde van de 
gevallen speelt het conflict zich af tussen de echtge-
noten of samenwonenden en de meerderheid van deze 
geweldsmisdrijven vindt plaats in krottenwijken en 
wel 's avonds of in het weekeinde. Verder worden 
nog de mate van alcoholgebruik, de huidskleur en 
leeftijd van de betrokkenen, de modus operandi, 
de aard van het letsel, de justitiële antecedenten van 
de daders en de plaats van het misdrijf besproken, 
zoals kenmerkend voor deze delicten. Een vergelijk-
baar Schots onderzoek laat in grote lijnen dezelfde 
resultaten zien. Tenslotte gaat de auteur in op het 
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straftoemetingsbeleid zoals dat in Groot-Brittannië 
gehanteerd wordt bij dergelijke misdrijven. 

28 
Quinney, R. The production of criminology. 
Criminology, 16e jrg., nr. 4, februari 1979, blz. 445— 
457 (USA). 

Het gehele sociale leven, inclusief alles wat met mis-
daad te maken heeft, dient gezien te worden in ter-
men van de objectieve economische voorwaarden van 
produktie en de daaraan verbonden klassenstrijd. De 
criminologie, als producent van theorieën en manie-
ren van leven, is ook verbonden aan het kapitalisme. 
Bovendien is zij het produkt van een cultuur. In een 
marxistische kritiek op de kapitalistische maat-
schappij dient men zijn eigen plaats als criminoloog 
in het produktiesysteem kritisch te bekijken. De 
keuze is: of helpen met het wettigen van het kapita-
listische systeem, of meedoen in de klassenstrijd 
voor het socialisme. Het belang van de criminologie 
is dat het dialectisch dwingt om het kapitalisme te 
verwerpen en te strijden voor een socialistische 
maatschappij. 
Met literatuuropgave. 

29 
Toby, J. The new criminology is the old sentimen-
tality. 
Criminology, 16e jrg., nr. 4, februari 1979, blz. 516— 
526 (USA). 

De 'Nieuwe Criminologie' is noch nieuw, noch cri-
minologie. Het is louter overidentificatie met de 
underdog vermomd als wetenschap. Deze sentimen-
taliteit spreekt bestudeerders van misdaad alleen 
aan, omdat de criminologie traditioneel sympathiek 
staat tegenover de underdog. 
De hypothesen over discriminatoire strafrechtsple-
ging en de witte-boorden criminaliteit geven blijk 
van deze sympathie. De verwachtingen van het 
duizendjarig rijk van de Nieuwe Criminologie zijn 
een illusie. Dat gerechtigheid onvolmaakt is, zelfs in 
betrekkelijk beschaafde samenlevingen, is geen ex-
cuus om zich over te geven aan nihilisme en de po-
gingen te staken om de sociale orde te handhaven. 
Met literatuuropgave. 

30 
Turk, A.T. Analyzing official deviance. For non-
partisan conflict analyses in criminology. 
Criminology, 16e jrg., nr. 4, februari 1979, blz. 459— 
476 (USA). 

Partijgebonden criminologische analyse wordt geken-
merkt door dogmatische theorieën, waarvan de deug-
delijkheid meer door de politiek dan door de weten-
schap bepaald wordt. Onderzoekmethoden worden 
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daarbij eerder gebruikt om theoretische vooronder-
stellingen te bewijzen, dan om Ze te onderzoeken. 
Tot het standaardarsenaal van methodologische tak-
tieken behoren daarbij ook beweringen, anecdoten, 
associaties en analogieën. In tegenstelling hiermee, 
behandelt de niet partijgebonden conflictanalyse de 
processen waardoor de opvattingen over afwijkend 
gedrag door de maatschappij gevormd worden en 
een officiële zorg van de overheid worden, als een 
probleem op zich. De schrijver zet uiteen hoe hij de 
criminologie beoefent vanuit een perspectief dat 
groeit uit een combinatie van de conflictsociologie van 
Collins en conflictanalytische theorieën. Waarom, 
hoe en door wie bepaalde (gedrags)kenmerken met 
deviant worden bestempeld, wordt door hem gezien 
als een functie van de relatieve kracht van partijen in 
conflict over de verdeling van levenskansen. 
Met literatuuropgave. 

31 
Webb, V.J., and D.E. Hoffman. Criminal justice as an 
academie discipline: costs and benefits. 
Journal of criminal justice, 6e jrg., nr. 4, winter 
1978, blz. 347-355 (USA). 

Een nieuw studieterrein kan op den duur het stadium 
bereiken waarin behoefte ontstaat aan erkenning als 
een afzonderlijke discipline. Voor de criminologie 
(criminal justice) lijkt op het ogenblik in Amerika 
dat stadium aangebroken. Volgens de schrijvers kan 
criminologie het best worden omschreven als een 
synthetisch en multi-disciplinair studieterrein. De 
tegenstrijdigheid in opvattingen die hier omtrent 
heerst kan volgens de schrijvers worden verklaard 
door onderscheid te maken tussen een discipline en 
een studiegebied dat is geinstitutionaliseerd. Erken-
ning en institutionalisering gaan echter niet zonder 
meer met elkaar gepaard. De sociologie was bijvoor-
beeld al geinstitutionaliseerd voor ze als discipline 
werd erkend. De schrijvers behandelen de voor- en 
nadelen verbonden aan een disciplinaire status en 
concluderen dat de criminologie in Amerika binnen 
het hoger onderwijs is geïnstitutionaliseerd. 
Zij beschouwen de criminologie als een vitaal studie-
terrein dat een reactie vormt op een belangrijk sociaal 
probleem in de Amerikaanse samenleving. 
Het heeft enorme mogelijkheden tot beïnvloeding 
van de vraagstukken rond misdaad en recht. De schrij-
vers komen tenslotte tot de conclusie dat een discipli-
naire status voor de criminologie de vitaliteit en 
mogelijkheden ervan kan verstikken, zodat een 
voortzetting van de meer synthetische en open bena-
dering de voorkeur verdient. 
Met literatuuropgave. 
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Gevangeniswezen 

32 
Hilkenbach, H. Schulische und berufliche Bildung im 
Jugendstrafvollzug. 
Zeitschrift fllr Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
28e jrg., nr. 2,1979, blz. 83-89 (BRD). 

Men mag aannemen dat thans algemeen aanvaard is 
dat er een correlatie bestaat tussen slechte school-
prestaties en criminaliteit. Daarom is het van belang 
in strafinrichtingen voor de jeugd het onderwijs een 
vaste plaats te laten innemen. Hoe gebrekkig de 
schoolopleiding van jonge gevangenen doorgaans is, 
toont de schrijver aan met gegevens uit een strafin-
richting. Hoewel een groot deel de lagere schoolop-
leiding voltooid heeft, zijn er toch velen bij wie dit 
niet het geval is. Toch bleek de oplossing niet te 
liggen in het bieden van mogelijkheden een school-
opleiding te volgen gedurende de straftijd; dit lukte 
nauwelijks ook als gevolg van de volgende oorzaken: 
gebrek aan interesse, de straftijd was te kort of er was 
geen aansluiting tussen de afgebroken schooloplei-
ding en de te volgen nieuwe cursus, de voorafgaande 
schoolopleiding was onvoldoende, men gaf de voor-
keur aan een beroepsopleiding boven het voltooien 
van de schoolopleiding. Het volgen van een beroeps-
opleiding tijdens de straftijd kan gezien worden als 
één van de wegen tot het doel van de strafvoltrekking. 
Hiervoor bestond dan ook aanzienlijk meer belang-
stelling bij de jeugdige gestraften. 

33 
Luzius, F.J. Resozialisierung zum Nulltarif? 
Monatsschrift fr Kriminologie und Strafrechtsre-
form, 62e jrg., nr. 2, april 1979, blz. 98-108 (BRD). 

Een uitbreiding van de pogingen tot resocialisering 
wordt vaak geweigerd met het argument dat het te 
kostbaar is. De auteur stelt hier tegenover dat een 
intensievere resocialisering niet alleen kosten veroor-
zaakt, maar ook minstens evenveel geld bespaart, 
daar geresocialiseerde delinquenten niet meer zullen 
recidiveren. Deze hypothese wordt empirisch onder-
zocht en geverifieerd aan de hand van een steekproef 
van 1339 ex-delinquenten, die tussen 1961 en 1965 
ontslagen werden uit de jeugdgevangenis Rockenberg/ 
Hessen in Duitsland. De bevindingen kunnen repre-
sentatief worden geacht voor het gevangeniswezen 
in de Duitse Bondsrepubliek. De analyse leidt tot de 
conclusie dat een toename van resocialiseringspogingen 
door onderwijs aan jonge delinquenten tijdens de ten-
uitvoerlegging van hun straf, er niet noodzakelijker-
wijs toe hoeft te leiden dat de gemeenschap met hogere 
kosten wordt belast. 
Met literatuuropgave. 
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Reclassering 

34 
Byles, J.A. and A. Maurice. The juvenile services 
project: en experiment in delinquency control. 
Canadian journal of criminology, 21e jrg., nr. 2, 
april 1979, blz. 155-165. 

In dit artikel wordt een project beschreven dat door 
gezinstherapeuten, aan een ziekenhuis verbonden, in 
samenwerking met agenten van de kinderpolitie werd 
uitgevoerd. Doel was de ouders van jeugdige delin- 
quenten te helpen bij de opvang en opvoeding en 
zodoende recidive te voorkomen. Het geheel duurde 
18 maanden. Bij de behandeling van de jongeren 
werd rekening gehouden met a. eerdere veroordelingen, 
b. de leeftijd, onder de 14 of niet, c. al of niet in het e  
gezin wonen van het kind. 305 jongeren werden op 
deze manier onderzocht, ook de geografische sprei-
ding van de (potentiële) delinquenten werd bekeken, 
onder meer om te zien of er in 'buurtgangs' geope-
reerd werd. Bij de evaluatie bleek het experiment 
geen succes gehad te hebben. Op de vraag of delin-
quent gedrag therapeutisch behandeld kan worden, 
is geen bevestigend antwoord te geven. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

35 
Hoekstra, R.C. Entwicklung und Behandlungsergeb-
nisse der Dr. S. van Mesdag-Klinik in Groningen. 
Monatsschrift fhr Kriminologie und Strafrechtsreform, 
62e jrg., nr. 2, april 1979, blz. 91-98 (BRD). 

De auteur beschrijft de verschillende fasen van de ont-
wikkeling van een samenhangend behandelingspro-
gramma voor criminelen met ernstige persoonlijk-
heidsstoornissen, die in de Dr. S. van Mesdagkliniek 
in Groningen verblijven. Hij geeft voor verschillende 
perioden in de ontwikkeling van de kliniek, nl. 1952- 
1961, 1962-1963, 1963-1969 en 1970-1974, cijfers 
betreffende recidive van personen die met proefver-
lof gaan. De auteur brengt deze gegevens in verband 
met de behandelingsvorm die in de desbetreffende 
periode gebruikt werd. De cijfers laten zien dat de 
ontwikkeling van een coherent behandelingsplan 
samengaat met een significante daling van de recidive-
cijfers. Het niet deelnemen aan individuele psycho-
therapeutische psycho-analytische behandelingen 
correleert niet met de recidivecijfers. Ook hieruit 
kan men concluderen dat de daling van de recidive 
samenhangt met de ontwikkeling en uitbreiding van 
het therapeutische milieu. Daarnaast geeft de auteur 
aan dat de recidivecijfers negatief correleren met de 
behandelingsduur, waaruit hij de conclusie trekt dat 
een langdurige behandeling, d.w.z. drie of meer jaren, 
meer succes zal hebben dan een behandeling van 
kortere duur. 



36 
Westenberg. F. Wapengekletter of: waar het werkelijk 
om ging. 
Delikt en delinkwent, 9e jrg., nr. 5, mei 1979, blz. 
311-319 (N). 

De auteur bespreekt de volgens hem merkwaardig 
verlopende discussie over de TBR, die Nieboer, Schiller 
en Beyaert met elkaar en vooral met Van der Kwast 
voerden n.a.v. diens artikel over dwangverpleging en 
motivatie in `Delikt en delinkwent'. Hij constateert 
dat er veel wapengekletter was, maar niet m.b.t. dat-
gene waarom het ging. Voor Van der Kwast stond de 
vraag centraal, of een onbeperkte duur van de TBR 
de delinquent motiveert tot deelname aan de aange- 
boden therapie. Zijn opponenten beperken zich slechts 
tot het bespreken van argumenten voor of tegen een 
gemaximeerde TBR. Daarnaast is de auteur van me-
ning dat de discussie rond de duur van de TBR wat 
voorbarig is, omdat eerst andere vóórliggende kwes-
ties opgelost moeten worden. Wanneer is iemand 
geestesziek, en: kunnen we de gevaarlijkheid die uit 
die ziekte voortvloeit adequaat taxeren? Nu het 
medisch model, dat het gedrag vertaalt in termen 
van ziek of gezond zijn en zo een legitimatie biedt 

77 voor het nemen van de dwangmaatregel, met gefun-
deerde argumenten ter discussie wordt gesteld, dient 
men zich over dit politieke en ethische probleem des 
te meer te bezinnen. De auteur meent dat men de 
dwang, die achter de TBR zit, zoveel mogelijk moet 
wegnemen. De verdachte moet zelf kunnen kiezen 
of hij een beroep doet op ontoerekeningsvatbaar-
heid of niet. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

37 
Barton, W.H., en R. Sarri. Where are they now? 
A follow-up study of youths in juvenile correction 
programs. 
Crime and delinquency, 25e jrg., nr. 2, april 1979, 
blz. 162-176 (USA). 

Tussen 1973 en 1975 werden in een landelijk onder-
zoek 1837 jeugdigen betrokken, die deelnamen aan 
resocialisatieprogramma's. Begin 1976 bleken slechts 
383 personen uit deze groep voor een follow-up be-
reikbaar te zijn. Van hen stuurden 194 een vragen-
lijst terug die te gebruiken was. Hierin werd geïnfor-
meerd naar status en activiteiten na vrijlating, naar 
de beoordeling van het resocialiseringsprogramma 
en naar de verwachtingen over de toekomst. De 
meesten van deze jongeren bleken bij hun ouders te 
wonen, anderen leefden meer onafhankelijk, een aan-
tal verbleef in opvoedingstehuizen. De meesten had-
den een baan of gingen naar school, hoewel hun er-
varingen in het werk en op school verre van ideaal 
waren. 38% was werkloos, duidelijk niet wegens 



gebrek aan motivatie. In het bijzonder liepen kleur-
lingen en jeugdigen, ontslagen uit gesloten inrich-
tingen, de kans werkloos te zijn. Velen zeiden op-
nieuw overtredingen begaan te hebben, meer vermeld-
den voortdurend contact met de politie. De meesten 
evalueerden hun heropvoedingsprogramma echter 
gunstig. Zij bleken optimistisch over de toekomst te 
zijn. 
Met literatuuropgave. 

38 
Rood-de Boer, M. Wetgeving in verband met vonde-
lingen. 
Nederlands juristenbald, 54e jaargang, nr. 15, april 
1979, blz. 302-309. 

De auteur beantwoordt in dit artikel de vraag of een 
verdere handreiking van de wetgever (in verband 
met) vondelingen wenselijk is. Zij behandelt deze 
vraag in drie gedeelten. Allereerst geeft zij een nega-
tief antwoord op de vraag of wij het Franse systeem 
m.b.t. vondelingen over dienen te nemen. Het Franse 
strafrecht is nl. strenger dan het Nederlandse straf-
recht t.a.v. het te vondeling leggen. Men kent daar 
bovendien een uitgebreide mogelijkheid om legaal 

78 	afstand te doen van een kind. Vervolgens behandelt 
zij de vraag of legalisering van de te vondeling leg-
ging gewenst is. De auteur is van mening dat straffe-
loosheid in de wet niet op zijn plaats is, wel kan 
volgens haar via het vervolgingsbeleid en de even-
tuele strafmaat rekening gehouden worden met 
de in acht genomen zorgvuldigheid. Tenslotte gaat 
zij in op de institutionalisering van het te vondeling 
leggen. Bij deze institutionalisering is het mogelijk dat 
de moeder anoniem blijft bij het afstand doen van 
haar kind. De auteur vindt in dit geval het belang van 
het kind zwaarder wegen dan dat van de moeder. 
Tot slot merkt de auteur op dat een aanvulling van 
Boek I BW met regelingen m.b.t. het doen van af-
stand mogelijk een oplossing kan zijn. 
Ter voorkoming van te vondeling legging ziet zij slechts 
de weg van civielrechtelijke afstandsmogelijkheid. 
Met literatuuropgave. 

39 
Suchar, C.S. The institutional reaction to child men tal 
illness: co-deviant labeling. 
Journal of social issues, 34e jrg., nr. 4, herfst 1978, 
blz. 76-93 (USA). 

In dit artikel worden de resultaten beschreven van 
een onderzoek naar de bureaucratische werkwijze 
t.a.v. emotioneel gestoorde kinderen. Het richt zich 
op de componenten van de besluitvorming en evalu-
atie die de biografische gegevens van cliënten, zoals 
zij door de staf van de psychiatrische inrichting opge-
tekend worden, gaan bepalen. Bureaucratische kin-
derpsychotherapeuten blijken 'co-deviant labelling' 
te bewerkstelligen: d.w.z. een etiketteringsproces 
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waarbij de verantwoordelijkheid voor de pathologie 
van het kind bij de ouders gelegd wordt en zij de 
rol van mede-patiënt krijgen toebedeeld. De institu-
tionele evaluatie die ogenschijnlijk ontworpen is 
voor degene die hulp krijgt — nl. het kind — wordt 
uitgebreid tot de ouders van het kind, meestal zon-
der dat zij dit weten. Er wordt aangetoond dat bij 
het etiketteren van de mede-patiënt de ideologische 
uitgangspunten van de staf van de inrichting worden 
bevestigd. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

40 
Herold. H. Erwartungen von Pol izei und Justiz in die 
Kriminaltechnik. 
Kriminalistik, 33e jrg., nr. 1, januari 1979, blz. 17-26 
(BRD). 

De huidige bewijsvoering in het strafproces en de 
rechterlijke waardering van het bewijs staan in de 
literatuur reeds geruime tijd bloot aan gedifferen-
tieerde kritiek. Verbetering in het achterhalen van 
de waarheid en de oordeelsvorming moet gezocht 
worden in het zoveel mogelijk terugdringen van 
emotionele en irrationele bestanddelen en het na-
streven van een zo groot mogelijke objectivering. 
Dit geldt met name voor het door de rechter vast-
stellen van de stand van zaken, wat door subjectief 
gekleurde bewijsmiddelen tot van de werkelijkheid 
afwijkende resultaten kan leiden. De verwachtingen 
van politie en justitie richten zich daarom ook op 
een verdere ontwikkeling van het zakelijk bewijs, 
hetgeen mogelijk is door het voortschrijden van crimi-
nele technieken. Nagestreefd dient te worden: verbe-
tering van tot nu toe gebruikte procedures en tech-
nieken, vernieuwing en automatisering (bijv. ratio-
nalisering door machinale vergelijkingsanalyses); 
nieuwe organisatie van de criminele techniek (decen-
tralisatie van de organisatie, centralisatie van infor-
matie) en verbeteringen door gebruikmaking van 
cybernetische modellen. 
Met literatuuropgave. 

41 
Junger-Tas, J. The Dutch and their police, experiences, 
attitudes and demands. 
Abstracts on police science, 7e jrg., nr. 1, januari/ 
februari 1979, blz. 1-12. 

De auteur bespreekt de resultaten van een onderzoek 
naar de ervaringen, attitudes en verwachtingen van 
de Nederlandse burgers met betrekking tot de politie. 
Daartoe werden in de periode mei/juni 1977 1311 
vraaggesprekken gehouden. Wat betreft de ervaringen 
van de bevoking met politie-activiteiten wijzen de 
resultaten o.a. uit dat mannen, jongeren en autobe-
zitters het meest in aanraking met de politie komen, 



dat mensen die in de armere buurten van grote 
steden wonen meer aangiften doen en meer klachten 
indienen en voorts vaker het slachtoffer of de ver- 
dachte van een misdrijf zijn. Volgens de respondenten 
volgde bij 43% van de ingediende klachten en bij 
21,5% van de aangegeven misdrijven geen enkele 
reactie van de politie, hetgeen tot frustraties leidt. 
Alhoewel het onderzoek uitwijst dat het geven van 
informatie en hulp aan het publiek de voornaamste 
politietaak vormt, wordt dit door de meeste respon-
denten niet tot het echte politiewerk gerekend. In 
privé-aangelegenheden en wanneer er kinderen bij 
betrokken zijn, blijken de mensen het minst genegen 
te zijn de hulp van de politie in te roepen. Die gene-
genheid is het grootst wanneer hun persoonlijke 
integriteit of eigendom bedreigd wordt. De auteur 
concludeert o.m. dat het publiek weinig kennis bezit 
omtrent het politiewerk en weinig genegen is de po-
litie de helpende hand te bieden. Daarnaast voelt 
men zich niet goed beschermd door de politie terwijl 
de Nederlanders de politie in het algemeen positief 
beoordelen. 
Met literatuuropgave. 

42 
80 	Ooijen, D. van. Rijden onder invloed en weigeren 

ademtestIbloedproef. 
Het tijdschrift voor de politie, 41e jrg., nr. 3, maart 
1979, blz. 133-137 (N). 

Nu medewerking aan de ademtest en de bloedproef 
verplicht is geworden, achtte de auteur het van be-
lang te analyseren of er een verandering is opgetreden 
m.b.t. het aantal weigeraars, wat de karakteristieken 
van de persoon van de weigeraar zijn en of er uni-
forme richtlijnen voor de bejegening van de weigeraar 
kunnen worden gegeven. De onderzoeksgroep omvatte 
de verdachten die door het Rotterdamse politiekorps 
tussen 1-1-1975 en 1-5-1975 (510) en tussen 1-1-1976 
en 1-5-1976 (571) geverbaliseerd werden terzake 
van rijden onder invloed van alcohol. Van deze ver-
dachten weigerde 10 procent; dit is een kleiner deel 
dan vóór 1 november 1974. Betreffende de persoon 
van de verdachte blijkt dat de gemiddelde leeftijd 
van de weigeraars significant hoger is dan die van de 
toestemmers. Personen met een crimineel verleden 
weigeren significant meer dan degenen met een 
blanco strafblad. Indien het gaat om 'alcohol-crimineel 
verleden', komt de neiging tot weigeren nog sterker 
naar voren. Weigeringen van de bloedproef/ademtest 
dienen tot een minimum beperkt te worden, omdat 
nog steeds de kans bestaat als weigeraar een andere, 
mogelijk lichtere straf te krijgen dan als toestemmer. 
Suggesties worden gedaan om een verschil in straf-
vorderingsbeleid te voorkomen. 
Met literatuuropgave. 

43 
Pepermans, R.G. Het politionele selektie-interview. 



Tijdschrift voor de politie, 41e jrg., nr. 2, februari 
1979, blz. 76-88 (N). 

De schrijver wil een oriëntatie geven in de literatuur 
over selectie-interviews, gericht op politionele settings 
om een basis te krijgen voor verder onderzoek naar 
de wetenschappelijke waarde van het selectie-inter-
view. Eerst wordt beschreven wat een politionele 
selectie-situatie is en in hoeverre deze anders is dan 
een andere, bijv. industriële. Daarna geeft hij een 
overzicht hoe verschillende auteurs het interview 
zien: definitie-interview — de interview-situatie in de 
praktijk — soorten interview (vrij, semi- of volledig 
gestructureerd) — de validiteit van het interview. 
Tot slot komen deze punten weer aan de orde, maar 
nu toegespitst op het selectie-interview. De schrijver 
besluit het artikel met de opmerking dat er weinig 
gegevens uit politionele settings voorhanden waren, 
zodat veel ontleend is aan burgerlijke settings. Voorts 
acht hij het toch van belang bij elk interview een 
konkrete taakanalyse van elke politionele functie 
als leidraad te hebben. 
Met literatuuropgave. 

44 
81 	Valken, J. Meer inhoud geven aan opsporings- en ver- 

baliseringsbeleid. 
Algemeen politieblad, 128e jrg., nr. 4, 17 februari 
1979, blz. 75-80 (N). 

Dit artikel is het verslag van hetgeen de hoofdcommis- 
saris van politie te Enschede zei, in een inleiding op 
de in december gehouden conferentie Ministerie van 
Justitie/Openbaar Ministerie. Hij geeft aan dat de 
politie niet alle binnengekomen strafbare feiten vol-
doende kan behandelen. 
Aan ernstige delicten wordt over het algemeen meer 
aandacht besteed dan aan eenvoudige delicten. Hij 
constateert daarbij dat er slechts in zeer geringe 
mate sprake is van een bewust gevoerd opsporings-
en verbaliseringsbleid. Bij sommige corpsen zijn 
'aangifte- en coördinatiegroepen' gevormd, die als 
schakel werken tussen politie en recherche. Op deze 
wijze hoopt men ook toe te komen aan de behande-
ling van de kleine criminaliteit. De auteur benadrukt 
dat dit niet ten koste mag gaan van de andere taken 
van de politie, zoals de surveillance. Hij geeft de 
voorkeur aan een integrale criminaliteitsbestrijding. 
Hij noemt in verband hiermee een automatiserings-
project gericht op de verwerking van voor de sur-
veillance belangrijke gegevens. Tenslotte is de auteur 
van mening dat het opsporings- en verbaliseringsbe-
leid in een zgn. tripartite overleg dient te worden 
vastgesteld. Hij hoopt in de eerste plaats zo tot een 
beter op de behoeften van de maatschappij afgestemd 
politiefunctioneren te komen. Op de tweede plaats 
kan de politiechef in dit driehoeksoverleg een signaal- 
functie vervullen en tenslotte kan er zo sprake zijn 
van een toenemende invloed van de locale politiek 
op het functioneren van de politie. 
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45 
Wilson, J.Q., and B. Boland. The effect of the police 
on crime. 
Law and society review, 12e jrg., nr. 3, voorjaar 1978, 
blz. 367-390 (USA). 

In een aantal studies is een sterke negatieve correlatie 
tussen het aantal arrestaties wegens een bepaalde mis-
daad en het aantal misdaden gevonden. Meestal wordt 
gesteld dat het politiegedrag invloed heeft op de mis-
daadcijfers, onafhankelijk van andere sociale factoren. 
In dit artikel wordt aan de hand van vergelijkingen het 
effect van de handelwijze van de politie op de hoe-
veelheid berovingen in 35 grote Amerikaanse steden 
onderzocht. De bevindingen van de analyse van het 
ambtelijk statistisch materiaal zijn in overeenstem-
ming met de door de auteurs opgestelde theorie. 
Zowel vergroting van het aantal patrouilles als het 
toepassen van een agressievere patrouillestrategie 
leiden ertoe dat er in verhouding tot het aantal ter 
kennis van de politie gekomen berovingen een groter 
aantal arrestaties plaats vindt. In steden waar het 
aantal arrestaties groot is in verhouding tot het aan-
tal berovingen, komen minder berovingen voor dan 
men op grond van o.a. sociaal-economische variabelen 
zou verwachten. Dit wordt veroorzaakt door het af-
schrikken van potentiële delinquenten, hetzij direct 
door een groter contact met de agressiever patrouil-
lerende politie, hetzij indirect door het groter aantal 
arrestaties. Tenslotte geven de auteurs een verklaring 
voor het feit dat er in sommige steden agressiever 
wordt gepatrouillerd dan in andere steden. 
Met literatuuropgave. 

46 
Zander, M. The investigation of crime: A study of 
cases tried at the Old Bailey. 
(Criminal law review, april 1979, blz. 203-220 (GB). 

Het in dit artikel besproken onderzoek is gebaseerd 
op de gegevens uit een steekproef van 150 gevallen 
bij de 'Old Bailey'. Uit het onderzoek komen een 
twaalftal belangrijke punten naar voren. die samen 
een ander beeld schetsen van de criminaliteit dan 
over het algemeen wordt aangenomen. De auteur 
gaat daarom eerst na of deze uitslag wel representa-
tief is. Zo blijkt uit het onderzoek dat in 78% van de 
gevallen de politie op het spoor wordt gebracht door 
het slachtoffer of door het publiek. De auteur geeft 
aan dat dit overeenstemt met de resultaten van enige 
andere studies op dit gebied. Hij bevestigt eveneens 
aan de hand van andere onderzoeken, dat in een 
groot aantal gevallen er reeds een relatie bestond 
tussen het slachtoffer en de beschuldigde. 
In dit onderzoek is dit percentage 48%. Een ander 
punt is, dat de zaken die in een aanklacht resulteren, 
voornamelijk diegenen zijn die zichzelf min of meer 
oplossen. Hieruit volgt dat een actief opsporingsbe-
leid van de politie geen gelijke tred houdt met het 
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aantal opgeloste gevallen. Tot slot vraagt de auteur 
zich af wat de oorzaak is van het feit dat door 
vreemdelingen gepleegde misdrijven vaak niet op-
gelost worden. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

47 
Brinkmann, B., T. Mftsch und K Piischel. Hamburger 
Fixerszene; zur Struktur und Delinquenz. 
Kriminalistik, 33e jrg., nr. 4, april 1979, blz. 182-185 
(BRD). 

De schrijvers geven in dit artikel een overzicht van de 
handel in verdovende middelen in Hamburg. Er is 
een jaarlijkse toename van 150 personen, deze zijn 
bij de politie bekend en geregistreerd. Een analyse 
van de in 1976 166 nieuw geregistreerden geeft het 
volgende beeld: leeftijd tussen de 21 en 24, een 
verhouding van mannen staat tot vrouwen van 2 : 1. 
Niet geheel duidelijk is de leeftijd waarop men als 
handelaar in de drugscene 'binnenkomt', ongeveer 
21 jaar, lang daarvoor is men al druggebruiker. Handel 
en gebruik van drugs komt meer voor bij hogere op-
leidingen. De schrijvers vergelijken hun bevindingen 
met die van Kreuzer, die een onderzoek deed in 1975 
en zien dat het vooral de delinquentie is van drughan-
delaars en -gebruikers waarvan ze geen duidelijk beeld 
hebben, met name inbraak, roof of afpersingen van 
deze lieden onder elkaar. Een derde deel was al voor 
hun eigenlijke 'drug-carrière' met de justitie in aan-
raking geweest wegens roof, diefstal, mishandeling, 
afpersing en verboden wapenbezit. De vraag dringt 
zich op, of er een zodanige wisselwerking bestaat 
tussen criminaliteit en druggebruik, dat de criminali-
teit van de druggebruiker niet slechts met zijn afhan-
kelijkheid samenhangt, maar dat criminelen eerder 
afhankelijk worden van drugs. 
Met literatuuropgave. 

48 
Johnson, S.D., L. Gibson and R. Linden. Alcohol and 
rape in Winnipeg, 1966-1975. 
Journal of studies oh alcohol, 39e jrg., nr. 11, novem-
ber 1978, blz. 1887-1894 (USA). 

In een Canadese stad wordt het verband tussen alco-
holgebruik en verkrachting onderzocht, met de bedoe-
ling aan te geven of aanwezigheid of afwezigheid van 
alcoholgebruik de manier waarop het misdrijf is be-
gaan beïnvloedt. De gegevens voor het onderzoek zijn 
ontleend aan processen verbaal van de politie. Ze 
bevatten alle gerapporteerde gevallen van verkrachting 
in een periode van tien jaar, van 1966 tot 1975. 217 
gevallen werden in de analyse betrokken. In 72% van 
deze gevallen van verkrachting was er van te voren 
sprake van alcoholgebruik bij slachtoffer of dader 
of bij beide. Het gebruik van alcohol deed de kans 



toenemen dat het slachtoffer verwond werd vóór de 
geslachtsgemeenschap. Bepaalde sociale omstandig-
heden blijken tot verkrachting te leiden en geasso-
cieerd te kunnen worden met geweld en verwonding 
tijdens de verkrachting. Toekomstig onderzoek zou 
zich moeten orienteren op een omgevingsperspectief 
van waaruit extra omstandigheden en factoren, die 
het begaan van verkrachting vergemakkelijken, 
geïdentificeerd en geanalyseerd kunnen worden. 
Met literatuuropgave. 

49 
Kleinman, P.H. Onset of addiction: a first attempt 
at prediction. 
International journal of the addictions, 13e jrg., nr. 
8, 1978, blz. 1217-1235. 

In dit onderzoek tracht de schrijfster een prognose 
te doen over het op jeugdige leeftijd verslaafd raken 
aan heroine. Hiertoe werden gesprekken gehouden met 
381 Amerikaanse zwarte heroine-gebruikers in de 
jaren 1971-'72 op het moment dat zij begonnen met 
deelname aan een methadon behandelingsprogramma. 
Hoewel door het type deelnemers de steekproef niet 

84 	representatief is voor verslaafden in het algemeen is 
deze het wel voor het zwarte getto van New York 
City. Variabelen als migrant uit de Zuidelijke Staten 
of geboren in de staat New York, criminaliteit op jeug-
dige of latere leeftijd, white collars of blue collars, 
werden gehanteerd. De uitkomsten: 'Onder inboor-
lingen van een lagere sociale klasse komt op jeug- 
dige leeftijd meer verslaving voor'. 'Bij migranten uit 
de Zuidelijke Staten heeft sociale klasse weinig in- 
vloed op de leeftijd, waarop verslaving begint.' 
'Blue-collar migranten zijn opvallend minder verslaafd 
dan blue-collars geboren in New York, deze werden 
vergeleken met het vasthouden aan traditionele waar-
den als religie, familiebanden, enz. 
Met literatuuropgave. 

50 
Scheerer, S. The new dutch and german drug laws: 
social and political conditions for criminalization and 
decriminalization. 
Law and society review, 12e jrg., nr. 4, zomer 1978, 
blz. 585-606. (USA). 

In dit artikel vergelijkt de auteur het proces van cri-
minilasering en decriminalisering van het druggebruik 
in West-Duitsland en Nederland. Hij kijkt hierbij naar 
de gevolgde politieke wegen, naar ondernomen acties 
van bepaalde organisaties en de onderliggende varia-
belen die de inhoud en richting beinvloeden van de 
wetswijziging. Centraal hierbij staan de condities voor 
een succesvol decriminaliseringsproces. In beide lan-
den was de publieke opinie vijandig gestemd tegen-
over het druggebruik en eiste een flinke straf. De 
wetswijziging verschilt echter enorm in beide landen. 
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Zo is er in Nederland sprake van een 'verzachting'. 
Men maakt onderscheid tussen hard en soft drugs, 
de druggebruiker wordt in de praktijk niet strafrech- 
telijk vervolgd, alleen de dealer wordt hard aangepakt. 
In Duitsland is er daarentegen sprake van een ver: 
zwaring van de straffen. In beide landen werd het ini-
tiatief tot wetswijziging genomen door de progres-
sieve groeperingen. In Nederland kregen zij actieve 
ondersteuning van de conservatieve partijen, hetgeen 
in tegenstelling is met de Duitse situatie, waar deze 
laatsten hun vetorecht gebruikten. De auteur ver-
onderstelt dat de oorzaak van deze verschillen 
terug te voeren is tot de verschillen in de macro-
structuur van beide landen. 
Met literatuuropgave. 

51 
Wanberg, K., R. Lewis and F.M. Foster. Alcoholism 
and ethnicity: a comparative study of alcohol use 
patterns across ethnic groups. 
International journal of the addictions, 13e jrg., 
nr. 8, 1978, blz. 1245-1262. 

Dit onderzoek betreft de samenhang tussen het ge-
bruik van alcohol en sociale klasse bij groepen alco-
holisten van Amerikaanse Indianen, zwarten, Spaans 
sprekenden en blanke Engels-sprekenden. Bij socio-
logische variabelen bleken alle groepen in opvallende 
mate moeilijkheden te hebben op sociaal gebied 
en bij hun beroepsvervulling, de Amerikaanse 
Indianen bleken op sociaal-economisch gebied pro-
blemen te hebben. Gegevens werden verstrekt door 
de afdeling voor alcoholisme van het Fort Logan 
Mental Health Center. Er werd gebruik gemaakt van 
de socio-economische vragenlijst en van de alcohol-
gebruik vragenlijst. Voorts variabelen als geslacht, 
leeftijd, opleiding, gehuwd/ongehuwd, gezinsinkomen 
en eigen inkomen en arbeidsverleden. Er blijken ver-
schillen te bestaan tussen de groepen in drinkgewoon-
te, alcoholgebruik bij mannen en vrouwen, enz. dus 
er is duidelijk per groep een andere behandelings-
strategie nodig. 
Met literatuuropgave. 
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