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Voorwoord 

In deze aflevering van Justitiële Verkenningen 
— die uit vier afzonderlijke artikelen bestaat — 
als eerste een artikel van Henig en Maxfield 
waarin het verschijnsel van de angst voor mis-
daad besproken wordt als onderwerp van be-
leid. Hiertoe worden een aantal strategieën 
naar voren gebracht ter vermindering van de 
`fear of crime'. 
In het tweede artikel van C.R. Jeffery wordt 
na bespreking en kritisering van de klassieke 
criminologische opvattingen gepleit voor een 
nieuw — en zoals bekend zeer omstreden — 
criminologisch model: de biosociale crimino-
logie. 
In het artikel van E.H. Warren — 'de econo-
mische benadering van criminaliteit' — wordt 
uiteengezet hoe economische analyses toege-
past kunnen worden op problemen die met 
criminaliteit te maken hebben. 
In het laatste artikel — van Susan E. Martin 
— zien we welke gevolgen de komst van de 
vrouwelijke politieagent heeft gehad voor de 
beroepsopvatting van haar mannelijke collega's. 



Strategieën ter 
vermindering van de 
angst voor misdaad* 

door J. Henig en M.G. Maxfield 

Inleiding 
Wanneer men denkt aan de gevolgen van ge-
weldsmisdrijven dan denkt men meestal aan 
de directe gevolgen voor degenen die daarvan 
het slachtoffer zijn geworden. De indirecte 
gevolgen voor de commerciële sector zijn 
echter niet minder ernstig. Eigenaars van win-
kels, theaters, restaurants e.d. verliezen klan-
ten en ook het openbaar vervoer wordt niet 
voldoende gebruikt omdat men zich veiliger 
voelt in zijn eigen auto. 
Er is echter relatief weinig aandacht besteed 

4 	aan de angst voor criminaliteit zelf als onder- 
werp van beleid. Bestuurders en sociale weten-
schappers hebben altijd het grootste deel van 
hun energie en vindingrijkheid besteed aan de 
problemen die direct door een misdaad veroor-
zaakt worden. De criminaliteit zelf is echter 
maar een deel van het probleem. Terwijl 
officiële cijfers aantonen dat het aantal 
ernstige misdrijven in de grote steden afneemt, 
blijft de angst even groot. Men begint zich te 
realiseren, dat het verminderen van criminali-
teit niet automatisch het verminderen van de 
angst daarvoor met zich brengt, terwijl het 
stijgen van de criminaliteit wel een verhoging 
van de angst veroorzaakt. Beleid gericht op 
het verminderen van de criminaliteit is van 
vitaal belang voor de leefbaarheid in de steden, 
maar de gevolgen van de angst voor criminali-
teit moeten ook bekeken worden. 
Dit artikel is een poging om de kloof te over-
bruggen tussen de theoretische en empirische 
literatuur over dit onderwerp en de behoeften 
van stadsbestuurders dienaangaande voor hun 
beleid. 

* Dit is een verkorte weergave van: Reducing fear 
of crime: strategies for intervention. 
Uit: Victimology: an international journal, 3e jrg., 
nummer 3/4, 1978, blz. 297-313. 



Er zijn vier typen benadering mogelijk van 
het probleem. Deze worden hieronder bespro-
ken. Op basis van ieder type benadering 
worden een aantal specifieke strategieën ont-
wildceld om de 'angst voor criminaliteit te ver-
minderen. Hieraan zijn soms zeer hoge kosten 
verbonden. Een andere kostenfactor betreft 
de mogelijke schadelijke bijwerkingen. De 
mogelijkheid bestaat dat sommige maatregelen 
averechts werken en juist de angst doen toe-
nemen, of, belangrijker nog, het aantal slacht-
offers doen stijgen. 
De kosten en eventuele schadelijke bijwerkin-
gen worden derhalve bij iedere soort maat-
regelen besproken. 

Vier benaderingswijzen van de angst voor 
criminaliteit 
De literatuur op dit terrein kan men in vier 
benaderingswijzen verdelen: 1. het werkelijk 
slachtoffer zijn van een misdrijf of de objec- 

5 	tieve waarschijnlijkheid om slachtoffer te 
worden 2. psychologische kenmerken en 
verkeerde informatie 3. sociale desintegratie 
4. fysieke kenmerken van de stedelijke omge-
ving. 

De waarschijnlijkheid om slachtoffer te wor-
den: de directe benadering 
Volgens deze benadering kan men de angst ver-
minderen, door de kans om slachtoffer te 
worden terug te dringen. Gewoonlijk wordt 
aangenomen dat dit het beste bereikt kan 
worden door versterking van politie en justitie. 
Het is bewezen dat het direct slachtoffer ge-
worden zijn bijdraagt tot angstgevoelens bij 
de slachtoffers. Recent onderzoek heeft aange-
toond, dat degenen die het slachtoffer gewor-
den zijn van verkrachting, roof, diefstal of 
inbraak zich onveiliger voelen dan niet-slacht-
offers. Slachtoffers van bedreiging met geweld, 
autodiefstal en kleine diefstal hadden echter 
niet meer angst dan niet-slachtoffers. De groep 
van slachtoffers is echter maar een gedeelte 
van de gehele populatie van mensen die angst 
hebben voor criminaliteit. Onderzoekingen 
hebben aangetoond, dat degenen die het 
meest gevaar lopen, niet noodzakelijkerwijs 
ook het bangste zijn. Veel van de angst voor 
criminaliteit is overdreven en staat niet in ver- 



houding tot de criminaliteit in hun omgeving. 
De mensen die het minst gevaar lopen zijn het 
bangste. Vrouwen en bejaarden zijn twee 
groepen waarbij de discrepantie tussen de 
objectieve waarschijnlijkheid en de angst om 
slachtoffer te worden bijzonder groot is. 
Er kleven twee bezwaren aan de directe bena-
dering. Ten eerste weten we niet goed hoe we 
de criminaliteit werkelijk kunnen verminderen. 
Ten tweede, als de angst niet in verhouding 
staat met het feitelijke risico, dan zal vermin-
dering van de criminaliteit niet noodzakelijk 
vermindering van angst teweeg brengen. Het 
lijkt er dus op, dat de directe benadering niet 
de meest effectieve is. 

Psychologische kenmerken van angst 
In verschillende studies wordt het fenomeen 
angst uitgelegd als neurose of als veroorzaakt 
door verkeerde informatie. Om de angst te 
verminderen zou men dan de verkeerde infor- 

6 	matie moeten corrigeren. Psychologische bena- 
deringen leggen de nadruk op het belang van 
symbolische geruststelling van degenen die bang 
zijn. Een voorbeeld van deze benadering is de 
symbolische rol van de politie. De politie zou 
op vaste punten zeer duidelijk door de hele 
stad te zien moeten zijn, constant en voorspel-
baar aanwezig. In deze benaderingswijze neemt 
men niet aan, dat de toegenomen politie-aan-
wezigheid de criminaliteit zal doen afnemen, 
maar uitsluitend de angstgevoelens. Een verge-
lijkbare methode is het verminderen van de 
zichtbaarheid van bepaalde activiteiten of 
personen, die terecht of ten onrechte geasso-
cieerd worden met gevaar. 

Sociale desintegratie 
De derde benadering gaat uit van de sociale 
banden van het individu met de gemeenschap 
waarin hij leeft. Deze visie vestigt de aandacht 
op de rol van het individu in de gemeenschap 
als een geheel. Veel symptomen van angst, 
spanning en crisis zouden zijn terug te voeren 
op het ontbreken van gemeenschapszin. Waar 
het sociale netwerk sterk is, komen misdrijven 
en gevoelens van onveiligheid minder vaak 
voor. Uit onderzoek is gebleken, dat de angst 
voor criminaliteit minder is, indien men kan 
vertrouwen op een betrokkenheid van de 



omgeving. Het vertrouwen dat anderen je te 
hulp zullen komen helpt ook de angst te ver-
minderen. 

De fysieke omgeving 
De vierde benadering wijst op de invloed van 
de fysieke omgeving op het menselijk gedrag. 
Fysieke veranderingen kunnen de mogelijk-
heden voor criminaliteit verminderen en indi-
rect leiden tot vermindering van angst. Slechte 
verlichting, donkere plaatsen, zuilen waar 
achter een aanvaller zich kan verschuilen, zijn 
factoren die de kans vergroten om slachtoffer 
te worden van een misdrijf en ook angst ver-
oorzaken. Onderzoek toont aan dat goed ver-
lichte straten gevoelens van veiligheid oproe-
pen, terwijl gebieden met veel bomen en strui-
ken waar achter men zich gemakkelijk kan ver- 
bergen, gevoelens van angst oproepen. 

Strategieën ter vermindering van de angst voor 
7 	criminaliteit in stedelijke gebieden 

Aan elk van de vier hierboven geschetste bena-
deringswijzen zijn strategieën verbonden ter 
vermindering van de angst voor criminaliteit 
in stedelijke gebieden. De benadering die direct 
verband legt tussen het risico om slachtoffer 
te worden van een misdrijf en de angst daar-
voor, stelt dat de misdaad zelf terug gedrongen 
moet worden. De andere drie benaderingen 
kunnen op dezelfde manier omgezet worden in 
specifieke strategieën. De psychologische 
aspecten van de angst kunnen beinvloed wor-
den door strategieën die het vertrouwen doen 
toenemen. Strategieën om een gemeenschap 
op te bouwen richten zich op het probleem 
van de sociale desintegratie. De kenmerken van 
de fysieke omgeving kunnen veranderd wor-
den door renovatie. Omdat dit artikel uitslui-
tend gewijd is aan het verminderen van de 
angst voor criminaliteit, beperken wij ons tot 
de laatste drie benaderingswijzen. 

Strategieën om het vertrouwen te doen toe-
nemen 
Als de angst voor criminaliteit voornamelijk 
wordt veroorzaakt door persoonlijke neuroses 
of verkeerde informatie die het werkelijke 
risico overdrijft, dan zou de angst verminderd 



kunnen worden door het vertrouwen te doen 
toenemen. Hiertoe worden vijf strategieën be-
sproken: 1. de waarheid vertellen 2. de media 
matigen 3. vergroten van de zichtbaarheid van 
de politie 4. rolmodellen 5. schadevergoe-
ding voor slachtoffers. 

— De waarheid vertellen. Het vertellen van de 
waarheid over het misdaadprobleem zou een 
meer realistische kijk op de zaak kunnen geven 
en daarmee een vermindering van de angst 
kunnen bewerkstelligen. 
— Het matigen van de media. De media zijn 
verantwoordelijk voor de presentatie en de 
hoeveelheid van hun reportages over misdaad 
en geweld. Nagegaan zou moeten worden in 
welke mate de media een overdreven voorstel-
ling van zaken geven. Heeft het ene tv-station 
meer (lugubere) misdaadverhalen dan het 
andere? Krijgt de misdaad in de binnenstad 
meer aandacht dan vergelijkbare misdaden in 

8 	andere wijken? 
— Grotere zichtbaarheid. Ondanks onvoldoen-
de bewijs, blijven politie en justitie er van over-
tuigd, dat de beste manier om de misdaad 
terug te dringen en een gevoel van veiligheid 
op te wekken is: het opvoeren van het aantal 
surveillerende politieagenten en het vergroten 
van de zichtbaarheid van de politie in het alge-
meen. Er zijn verschillende manieren om de 
zichtbaarheid van de politie op te voeren: een-
manssurveillance-wagens; meer surveilleren te 
voet; burgerpersoneel inhuren voor admini-
stratief en semi-politie-werk. Hierdoor kunnen 
politiemensen die deze werkzaamheden ver-
richten ingezet worden voor surveillance. 
Een en ander kan ook uitgaan van het 
particulier initiatief, zoals het huren van parti-
culiere bewakingsdiensten, het installeren van 
televisiecamera's en andere alarmsystemen. 
— Rolmodellen. Gevoelens van veiligheid 
nemen toe, indien men het idee heeft dat er 
iemand in de buurt is om te hulp te komen in 
bedreigende situaties. Er zijn twee manieren 
om dat te bereiken. Allereerst door het aan-
stellen van opvallend maar ongebruikelijk 
veiligheidspersoneel: vrouwen van middelbare 
leeftijd of gepensioneerde mannen bijvoor-
beeld. Deze mensen behoren namelijk tot de 
groepen waarvan wordt aangenomen dat zij 



het kwetsbaarst zijn voor bepaalde misdrijven. 
Hun aanwezigheid als behulpzaam veiligheids-
personeel vol zelfvertrouwen, kan helpen de 
mensen de indruk te geven, dat iedereen veilig 
in de binnenstad kan winkelen. 
De tweede manier is een vorm van straatthea-
ter, waarbij door zogenaamde slachtoffers en 
hun helpers een 'drama' wordt gespeeld terwijl 
het publiek niet weet dat het maar spel is. Het 
doel van deze strategie is tweeledig: 1. het idee 
versterken bij het publiek dat mensen hun te 
hulp zullen komen in een crisissituatie; 2. het 
aankweken van hulpvaardigheid bij de mensen 
die het toneelstukje zien. 
— Schadevergoeding voor slachtoffers. Een 
door de overheid gesubsidieerde verzekering 
voor slachtoffers van een misdrijf is een 
methode om de angst voor criminaliteit te be-
strijden, die op het ogenblik in de belangstel-
ling staat. De achterliggende gedachte hiervan 
is dat als de kans om slachtoffer te worden 

9 niet gemakkelijk verminderd kan worden, dat 
dan tenminste de kosten verbonden aan het 
slachtoffer zijn, verminderd moeten kunnen 
worden. Er is geen bewijs dat zo'n verzeke-
ring ook de angst zal verminderen en het is 
waarschijnlijk dat het effect bij geweldsmis-
drijven gering zal zijn. 

Kosten 
Strategieën om het vertrouwen te doen toene-
men, brengen kosten met zich mee en de 
mogelijkheid van onvoorziene negatieve gevol-
gen. Het vergroten van de zichtbaarheid van 
de politie op grote schaal en het geven van 
schadevergoeding voor slachtoffers is waar-
schijnlijk zeer kostbaar. In gevallen waar zeer 
veel wordt gedaan om de angst voor criminali-
teit te verminderen, bestaat het reële gevaar 
dat het tegenovergestelde zal gebeuren. Het 
publiek zou zich kunnen afvragen of er niet 
werkelijk een crirninaliteitsprobleem zou zijn. 
Agressieve advertentiecampagnes met de juiste 
criminaliteitscijfers zouden ook averechts kun-
nen werken. Het opvoeren van het aantal 
politieagenten is ook niet zonder gevaar. Het 
vaak horen van sirenes en het zien van politie-
agenten die 'verdacht uitziende' mensen aan-
houden kan een gespannen atmosfeer veroor-
zaken. De directe benadering, het vergroten 



van het potentieel en campagnes om de waar-
heid te vertellen hebben de grootste kans om 
averechts te werken en juist de angst te doen 
toenemen, maar andere methoden kunnen ook 
verkeerd uitpakken. Het aan banden leggen 
van de pers in haar misdaadverslaggeving is in 
strijd met de persvrijheid. Rolmodellen die 
hulpvaardigheid laten zien kunnen juist de 
angst aanscherpen bij mensen die nog nooit 
een misdaad gezien hebben. Het gevaar is dus 
dat het overtuigen van mensen, dat er geen 
reden is om bang te zijn, hen juist de overtui-
ging geeft dat hun angst gerechtvaardigd is. 

Strategieën om een gemeenschap op te 
bouwen 
Als sociale interactie tussen mensen een ge-
voel van veiligheid opwekt, dan zouden min-
der hechte gemeenschappen zoals bijvoorbeeld 
in de binnenstad, er voordeel bij hebben als 
de interactie toenam. De strategieën om een 

10 	gemeenschap op te bouwen zouden zich 
richten op verschillende groepen; 1. interactie 
tussen degenen die werken en winkelen in 
de binnenstad en de daar levende woongemeen-
schap; 2. interactie tussen afzonderlijke woon-
gemeenschappen en de politie. 
— Grotere interactie tussen de groep gebruikers 

• en de bewoners van de binnenstad. 
De anonimiteit in de binnenstad veroorzaakt 
angst omdat het vertrouwen dat anderen te 
hulp zullen komen in geval van nood, afneemt. 
Dit vertrouwen kan hersteld worden door het 
kweken van gemeenschapszin door bijvoor- 
beeld mensen te stimuleren om door hen 
gesignaleerde criminaliteit aan te geven. Het 
zakenleven in de binnenstad zou een campagne 
kunnen starten om de mensen de beste manie-
ren te wijzen om tussen beide te komen in 
bedreigende situaties en om hulp te halen. Als 
de activiteit 's avonds op straat toe zou nemen, 
dan zou ook de angst die donkere lege straten 
veroorzaken, weggenomen worden. Verschil-
lende activiteiten gericht op verschillende soor-
ten mensen zou het beeld van een verlaten 
stad kunnen wijzigen. 
Musea en theaters zouden langer open kunnen 
blijven. Men zou de entreeprijzen kunnen ver-
lagen om meer publiek te trekken. Straat-
theater en straatmuzikanten — gewoonlijk 



opgejaagd door de politie en gehaat door de 
middenstand — zouden een positieve functie 
kunnen vervullen omdat zij mensen aantrek-
ken en een gemeenschapsatmosfeer creëren. 
— Grotere interactie met de politie. 
Wanneer de mensen de politie kennen en ver-
trouwen, voelen zij zich veiliger. Onderzoek 
heeft aangetoond, dat slachtoffers die naar 
wens door de politie geholpen werden, minder 
angst vertonen als gevolg van hun ervaring. Het 
gezamenlijk door de politie optreden en het 
opvoeren van het surveilleren te voet, kunnen 
ook helpen de angst te verminderen. Hoewel 
de effectiviteit van deze technieken nog aange-
toond moet worden, gelooft de politie dat zij 
kan helpen om de interactie tussen politie en 
burgers te vergroten. 
In dit systeem krijgen de agenten een eigen 
wijk zodat de burgers hun kunnen leren kennen. 

Kosten 
11 	Sommige van de strategieën om een gemeen- 

schap op te bouwen kunnen met geringe kosten 
opgezet worden, en tamelijk snel. Ook deze 
strategieën kunnen averechts werken. De ver-
schillen tussen klasse, ras en cultuur kunnen 
onoverbrugbaar zijn, zodat het opvoeren van 
interactie de tegenstellingen erger maakt en 
de reeds bestaande angsten doet toenemen. 
Als de integratie van de omgeving waarin het 
zakenleven zich afspeelt met de woonomgeving 
mislukt, is er nog het alternatief om de kan-
toor- en winkelcomplexen af te scheiden van 
de hun omgevende binnenstad. Dit betekent 
dat deze winkelgebieden aangeduid worden 
als veilig, temidden van een onveilige stad. Deze 
keuze zal ten koste gaan van de burgerlijke vrij-
heid en de persoonlijke bewegingsvrijheid. 

Strategieën om de omgeving te herbouwen 
Deze strategieën kunnen gegroepeerd worden 
naar hun algemene doelen: 1. een grotere 
doorstroming van verschillende mensen; 2. ver-
betering van de natuurlijke controle of toe-
zicht; 3. betere verlichting en verbetering van 
de aanblik in het algemeen. 

— Verbetering van de doorstroming. 
De bedoeling hiervan is het verkleinen van de 
hoeveelheid ongebruikte ruimte. Hierdoor ont- 



staat minder angst bij het lopen door een lege 
straat. Een alternatief voor het sluiten van on-
gebruikte gedeelten van grote openbare gebou-
wen, is dat men daaraan een nieuwe aantrekke-
lijke functie geeft. Mobiele broodjeswagens 
tijdens de lunchpauze zijn bijzonder handig 
omdat zij gemakkelijk ergens neergezet kunnen 
worden om niet alleen werkende maar ook 
winkelende mensen te trekken, waardoor de 
mobiliteit van de voetgangers 's-middags 
wordt vergroot. Muziekgroepen zouden voor 
entertainment kunnen zorgen gedurende de 
lunch en avondverkoopuren. 
— Het verbeteren van het 'natuurlijk toezicht'. 
Professionele bewakingsdiensten en politie 
kunnen het noodzakelijke 'natuurlijke toezicht' 
niet vervangen. Structuren van gebouwen die 
dit toezicht verhinderen en de effectiviteit van 
veiligheidssurveillances verminderen, kunnen 
ook de angst doen toenemen. In veel gangen 
van moderne kantoorgebouwen ontbreekt de 

12 mogelijkheid van toezicht door het ontbreken 
van ramen in de deuren. Door deze als schuil-
plaatsen aandoende plaatsen te verwijderen, 
neemt het gevoel van veiligheid toe. 
— Betere verlichting. 
Mensen voelen zich in het algemeen veiliger 
wanneer straten en portieken goed verlicht 
zijn. Daarbij is het wel noodzakelijk dat men 
de zekerheid heeft dat er mensen in de buurt 
zijn die kunnen zien wat er gebeurt. 
Verbetering van het onderhoud van huizen in 
de binnenstad kan ook helpen de angst te ver-
minderen. De etalages van lege winkels kun-
nen verhuurd worden of aangeboden worden 
voor advertentiedoeleinden; zij zouden gebruikt 
kunnen worden als tentoonstellingsruimte of 
als informatiebronnen voor het publiek. 

Kosten 
De strategieën om de omgeving te veranderen 
kunnen zeer kostbaar zijn. Sommige verande-
ringen echter kunnen worden opgenomen in 
renovatieplannen van de binnenstad. Hoewel 
de begin-investeringen hoog kunnen zijn, zijn 
deze eenmalig; de lopende kosten kunnen veel 
lager zijn, dan bijvoorbeeld bij het vergroten 
van het politiecorps. Zoals de andere strate-
gieën om de angst voor criminaliteit te vermin-
deren, kunnen ook deze strategieën verkeerd 



uitpakken. Veel mensen vinden felle verlich-
ting onaangenaam. In een lege straat kan ver-
betering van de verlichting het gevoel van 
kwetsbaarheid en onbeschut zijn doen toe-
nemen. 

Conclusie 
Er zijn geen oplossingen voor het probleem 
van de angst voor criminaliteit die zonder kos-
ten gepaard gaan. Niet alleen zijn de oplossin-
gen kostbaar, maar ze zijn ook gevaarlijk. Som-
mige benaderingswijzen kunnen zelfs de angst 
doen toenemen in plaats van deze te verminde- 
ren, terwijl andere de criminaliteit op zich kun-
nen doen stijgen. . Dit kan op twee manieren 
gebeuren: beleid gericht op aantrekken van 
mensen naar de binnenstad lokt ook criminelen 
aan; een toegenomen gevoel van veiligheid als 
gevolg van campagnes ter vermindering van 
angst, kan meer potentiële slachtoffers aan- 
trekken en achteloosheid veroorzaken. 

13 	Geen van boven beschreven strategieën kan be- 
schouwd worden als een compleet antwoord 
op het angstprobleem in de grote steden. Er is 
nog maar weinig bekend over de angst voor 
criminaliteit als zodanig. Bovendien is onze 
beperkte kennis nog nauwelijks gericht op 

, beleidsontwerpen ter vermindering van de 
angst voor de misdaad. Men moet daarom niet 
te snel de mogelijkheid verwerpen, dat degenen 
die bang zijn voor criminaliteit het risico goed 
inschatten. Deze strategieën om de angst voor 
criminaliteit te verminderen moeten dan ook 
niet beschouwd worden als een wondermiddel. 
Zij zijn slechts mogelijke oplossingen voor het 
probleem dat zich voordoet in de grote steden. 



Criminologie als een 
interdisciplinaire 
gedragswetenschap* 

door C.R. Jeffery 

Wanneer, zoals Sutherland beweert, criminolo-
gie betrekking heeft op het maken van wetten, 
het schenden van wetten en de reacties op 
die schendingen, dan zijn alle criminologische 
veronderstellingen, veronderstellingen met be-
trekking tot gedrag. Men kan afwijkingen van 
de wet of de sociale reacties met betrekking 
tot normschendingen pas begrijpen, als men 
de beschikking heeft over een fundamentele 
gedragsleer. Als gedrag aangeleerd wordt, het-
geen de mening van Sutherland is, dan moet 
men zijn aandacht binnen de criminologie 

14 	concentreren op biologische en psycholo- 
gische leertheorieën. 
Als men de criminologie gaat beschouwen als 
een gedragswetenschap dan rijzen echter on-
middellijk twee grote problemen. In de eerste 
plaats beschikt de criminologische wetenschap 
niet over een gedragsleer. In de tweede plaats 
wordt de criminologie vereenzelvigd met het 
strafrecht en met de achttiende-eeuwse juri-
dische benadering van de mens in termen van 
afschrilcking, vergelding en rechtvaardigheid. 
Strafrecht betekent politie, rechtbanken en 
gevangenissen. Men beweert dat dit de enige 
juiste manier is waarop het misdaadprobleem 
benaderd kan worden. 
De criminologie wordt overheerst door het 
negentiende-eeuwse denken over de psycho-
sociale aard van de mens. Het strafrecht wordt 
overheerst door het achttiende-eeuwse den-
ken. De veronderstellingen die we hebben over 
de aard van de mens, vragen om overdenking. 

Basisveronderstellingen van de klassieke 
criminologie 
De volgende stellingen vertegenwoordigen de 

* Dit is een verkorte weergave van: 'Criminology 
as an interdisciplinary behavioral science'. In: Crimi-
nology an interdisciplinary journal, 16e jrg., augustus 
1978, blz. 149-169. 



klassieke benadering van de misdaadbestrij-
ding. 
1. Een strafbaar feit is datgene wat in de wet 
als zodanig staat omschreven. 
2. Het voornaamste wapen tegen misdaad is 
straf Bestraffing heeft (speciaal en generaal) 
preventieve werking en het fungeert als een 
vergelding voor degenen die straffen. 
3. Van criminelen kan men betere burgers 
maken door ze bloot te stellen aan de wreed-
heden van onze gevangenissen. 
4. Men kan de misdaad beheersen door te 
wachten tot delicten gepleegd worden en 
daarna in actie te komen. 
5. Men kan de misdaad beheersen zonder dat 
men zich behoeft te bemoeien met de omge-
ving waarin de criminaliteit zich voordoet. 
6. Men kan de misdaad beheersen zonder dat 
men zich behoeft te bemoeien met de persoon-
lijkheidsstructuur van de crimineel. 
7. Criminelen behoeven niet behandeld te 

15 	worden. Zij hebben vrijwillig en gewetenloos 
de strafwet geschonden en verdienen straf. 
8. We hebben geen wettelijke waarborgen voor 
personen die van een misdrijf beschuldigd 
worden. We kennen slechts een 'due process' 
voor de bestraffing van verdachten die schul-
dig bevonden zijn. 
9. Men beschikt over genoeg kennis over het 
menselijk gedrag om het strafrechtelijk sy-
steem te kunnen laten functioneren. Het is 
biologen, psychologen en sociologen niet toe-
gestaan te rapporteren over de oorzaken van 
crimineel gedrag, noch is het toegestaan dat 
de federale overheid fundamenteel onderzoek 
naar misdadig gedrag aanmoedigt. 

Basisveronderstellingen van de positivistische 
criminologie 
1. Misdadigheid kan genezen worden door 
behandeling. Bestraffing van het misdrijf 
moet vervangen worden door behandeling van 
de dader. Bij de veroordeling en het opleggen 
van eventuele maatregelen moet men rekening 
houden met individuele verschillen. 
2. Men behoeft zich geen zorgen te maken 
over de juridische en ethische aspecten van een 
behandelingsmodel. 
3. Men behoeft zich geen zorgen te maken 
over het ontbreken van een fundamentele 



psychologische of sociologische gedragsleer. 
4. Men behoeft zich niet te bemoeien met de 
omgeving waarin de criminaliteit zich voor-
doet om het misdaadcijfer te doen dalen. 
5. Men behoeft het crimineel gedrag niet te 
veranderen om de misdadiger te bekeren. Men 
kan zijn aard veranderen door middel van 
psycho-analyse, of men verbetert zijn opleiding, 
vakkundigheid, of sociaal-economische positie. 
6. Men kan biologische, psychologische en 
sociologische gedragstheorieën geheel onafhan-
kelijk van elkaar ontwikkelen, terwijl men toch 
gebruik maakt van de criminologische theorie. 
7. Het beste moment om criminelen te behan-
delen is als zij volwassen en al crimineel zijn. 
Men behoeft zich niet in een vroeg stadium zor-
gen te maken over preventietechnieken. 

Het falen van criminologie en strafrecht 
Radzinowicz (1977) herinnert ons eraan dat 
het falen van criminologie en strafrecht gelegen 

16 	is in de volgende feiten: 
(a) In de Verenigde Staten zijn er meer mensen 
in detentie dan in welk ander rapporterend 
land ook, (b) Nooit zijn er in de geschiedenis 
zoveel gedetineerden geweest als in deze tijd, 
(c) Er is momenteel een recidivecijfer van 60 
70%, (d) Er is geen bewijs dat bestraffing en 
afschrikking oplossingen zijn voor het misdaad-
probleem, en (e) We hebben geen gedragsleer 
in de criminologie die erg steekhoudend is. 
De ontwikkeling van een psychologisch behan-
delingsmodel â la Freud heeft er niet toe kun-
nen bijdragen dat de psychologische en psy-
chiatrische wetenschap het misdaadprobleem 
konden oplossen. Deze mislukking in de perio-
de 1920-1950 werd gevolgd door het falen 
van het sociologische model zoals dit gehan-
teerd werd in de strijd tegen de armoede rond 
1960. Het idee de kansen van de bevolking te 
vergroten door een betere opleiding en vakbe-
kwaamheid, en zodoende de armoede en mis-
daad te bestrijden, was een totaal fiasco. 
Ook het instellen van de `Law Enforcement 
Assistance Administration' (LEAA) heeft niet 
kunnen leiden tot een daling van de criminali-
teitscijfers. Het LEAA stopte aanvankelijk geld 
in technologie en materialen voor de politie. 
Toen dit geen effect had, verschoof zij haar 
aandacht naar het verbeteren van de werking 



van het strafrechtelijk systeem. Fundamentele 
vragen met betrekking tot de kennis over mis-
daad en misdadig gedrag werden vermeden. 
Een V.N.-rapport uit 1977, gebaseerd op een 
wereldwijd onderzoek, constateert dat de in de 
loop der tijden ontwikkelde traditionele metho-
den om de misdaad te bestrijden, niet bewezen 
hebben succesvol te zijn, en in sommige geval-
len de situatie zelfs verslechterd hebben. Het 
rapport concludeert dat men reeds bij het ont-
staan van criminaliteit relevante factoren zal 
moeten identificeren alvorens een beleid ten 
aanzien van misdaadbestrijding vastgesteld kan 

. worden. 
Het falen van het strafrechtelijk systeem heeft 
geleid tot de opkomst van bewegingen die plei-
ten voor gemeenschapsgerichte behandelingen, 
`diversion'-programma's, deinstitutionalisering 
en decriminalisering. Iets doen is beter dan 
niets doen. Dergelijke tactieken hebben echter 
vaak geleid tot 'alternatieve inkapseling' in 
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	andere systemen, maar dan meestal wel zonder 
het voordeel van een `due process'. 
Het falen van het behandelingsmodel in de 
criminologie — d.w.z. het falen van de crimino-
logie — heeft geleid tot het LEAA-programma 
van de zeventiger jaren dat de nadruk legt op 
law and order', bestraffing en grotere en betere 
gevangenissen. Men zegt dat de oorzaken van 
misdadig gedrag niet opgespoord kunnen wor-
den en dat criminaliteit niet te voorkomen valt 
('nothing works'). Wilson, Morris, Fogel en 
Von Hirsch bepleiten het instellen van vastge-
stelde straffen. De straftoemeting zal weer ge-
baseerd moeten worden op de ernst van het 
gepleegde delict en niet op de persoon van de 
delinquent. In deze visie zal de oplossing van 
het misdaadprobleem gezocht moeten worden 
in het vergroten van het politieapparaat en 
meer gevangenissen. De juridische gedachte dat 
de mens niet behandeld maar gestraft moet 
worden, komt weer tot volle bloei. 
Men schaft het behandelingsmodel af in een tijd 
waarin de gedragswetenschappen op het punt 
staan om een voorname bijdrage te leveren aan 
onze kennis van het menselijk gedrag. Het is 
ironisch dat men terugkeert tot achttiende-
eeuwse bestraffingsmodellen, juist nu zich een 
doorbraak in het doorgronden van menselijk 
gedrag voordoet. 



Het falen van de oude gedragstheorieën 
In het verleden hadden de psychologische en 
sociologische wetenschappen bepaalde veron-
derstellingen omtrent het menselijk gedrag, 
hetgeen ons vermogen om gedrag te begrijpen 
en die kennis toe te passen op de behandeling 
van geesteszieken en criminelen heeft vermin-
derd. 
1. Er wordt van uitgegaan dat de mens over 
rede, wil en emoties beschikt, maar deze pro-
cessen kunnen nooit direct geobserveerd wor-
den. Een stimulus bereikt een `black box' en 
een response komt eruit. Teneinde te verkla-
ren wat eruit komt, neemt men zijn toevlucht 
tot de opvatting dat de geest het gedrag bepaalt. 
De methode om de geest te bestuderen is 
introspectie. Door middel van introspectie kan 
men bepaald gedrag verklaren uit attitudes, 
zelfbeelden of percepties van de omgeving. 
2. Directe observaties van het menselijk ge-
drag vinden zelden of nooit plaats. Indirecte 

18 	observaties zoals men die vindt in psychia- 
trische therapieën, verbale rapporten, attitude-
onderzoeken en dergelijke, behoren tot het 
vaste patroon. 
3. De theorie van equipotentionaliteit over-
heerst een groot deel van het psychologische 
en sociologische denken. Deze leer ontkent 
het bestaan van genetische verschillen tussen 
de mensen en stelt dat ieder individu dezelfde 
mogelijkheden heeft om in een gegeven om-
geving bepaald gedrag te leren. 
4. Van de omgevingsvariabelen zijn het de 
sociale en niet de fysieke veriabelen die over-
heersen. 
5. Biologie, psychologie en sociologie worden 
beschouwd als afzonderlijke disciplines. Een 
geintegreerde gedragsleer, zoals bepleit door 
de systeemtheorie, moet ontwikkeld worden. 
De sociologische doctrine is dit model van 
gedragsanalyse nagevolgd. Gedrag wordt ver-
klaard uit de wens om zich te conformeren 
aan normen of verwachtingen van anderen 
(internalisatie). Sociologen werken met leef-
tijd, sexe, ethnische achtergrond en urbanisa-
tiegraad als de voornaamste correlanten van 
misdaadcijfers. Deze worden als sociale varia-
belen aangemerkt, terwijl enige reflectie tot 
de conclusie moet leiden dat zij zowel biolo-
gische als sociale variabelen zijn. Sociale 



variabelen op zich bestaan niet; er zijn slechts 
biosociale variabelen. 
Het behaviorisme zoals we dat vinden bij 
Pavlov, Watson en Skinner, heeft dezelfde 
methodologische problemen ondervonden als 
de introspectieve psychologie; dat wil zeggen, 
behavioristen gingen over tot directe obser-
vaties van het menselijk gedrag, terwijl zij de 
genetische en biologische variabelen die van 
invloed zijn op het leerproces over het hoofd 
zagen (Jeffery, 1977). 

Een nieuw model: biosociale criminologie 
In vergelijking met de huidige criminologie 
zal een nieuw model de volgende basiselemen-
ten moeten bevatten: (1) het zal zijn aandacht 
moeten verplaatsen van afschrikking, bestraf-
fmg en behandeling naar preventie. (2) Het zal 
zich meer op de fysieke omgeving in plaats 
van op de sociale omgeving moeten richten. 
(3) Het zal een sociaal model moeten ruilen 

19 	voor een biosociaal leermodel. 

Misdaadpreventie 
Het huidige strafrechtelijke systeem wacht af 
tot het delict zich voltrokken heeft, alvorens 
in actie te komen. Het LEAA en de federale 
overheid hebben de capaciteit van het systeem 
vergroot. Hoe meer politie er is, des te meer 
arrestaties er plaatsvinden; hoe meer arresta-
ties, des te meer rechtbanken en juristen er 
nodig zijn; hoe meer rechtbanken, des te 
meer gevangenissen er gebouwd moeten wor-
den; en hoe meer gevangenissen, des te meer 
personen die opnieuw in de gevangenis zullen 
komen. 
Gedrag is de resultante van twee soorten 
variabelen: een fysieke omgeving en een 
fysiek organisme waartussen een interactie 
plaatsvindt. Misdaadpreventie moet gebaseerd 
zijn op een sociale ecologie die de interactie 
van mens en omgeving erkent als aanvullende 
fysieke systemen in interactie. 

De fysieke omgeving 
Criminaliteitscijfers correleren in sterke mate 
met de fysieke eigenschappen van de omge-
ving, zoals gebouwen, straten, parken, auto's 
en snelwegen. Het grootste gedeelte van een 
stad is vrij van criminaliteit; men is zeer selec- 



tief wat betreft de plaats van handeling. Mis-
daadpreventie heeft te maken met ruimtelijke 
ordening. Hiertoe dienen stadsontwikkeling, 
omgevingspsychologie en sociale ecologie 
goed op elkaar afgestemd te zijn. 

Biosociale criminologie 
De nieuwe criminologie zal moeten bestaan 
uit een samensmelting van biologie, psycholo-
gie en sociologie. 
Gedrag is een weerspiegeling van zowel gene-
tische als omgevingsvariabelen. De theorie van 
equipotentionaliteit uit het verleden zal ver-
vangen moeten worden door een model dat 
duidelijk stelt dat ieder individu genetisch 
verschillend is (behalve misschien bepaalde 
tweelingen). 
Door sociologen en criminologen wordt vaak 
verondersteld dat als gedrag aangeleerd wordt, 
dat leerproces op geen enkele wijze te maken 
heeft met biologie of psychologie. Men ziet 

20 	dan over het hoofd dat het leren een psycho- 
biologisch proces is waarbij veranderingen op-
treden in de biochemische toestand en cel-
structuur van de hersenen. Dit proces kan het 
beste begrepen worden als een systeem met 
een informatiestroom van de omgeving naar 
het organisme: 

Genetische Cerebrale x Omgeving = 	x Omgeving = GEDRAG 
code 	 code 

Genetische en cerebrale (de hersens betreffen-
de) codes zijn van een biochemische aard, 
waarbij resp. de biochemische structuur van de 
genen en die van de neurale overdracht in de 
hersenen een rol spelen. Het type gedrag dat 
een organisme vertoont hangt af van de aard 
van de omgeving (stimulus) en de manier waar-
op de stimulus gecodeerd, overgebracht en 
gedecodeerd wordt door de hersenen en het 
zenuwstelsel. Dit is wat men bedoelt met de 
biologische beperkingen met betrekking tot 
het leerproces. 
Gedrag is in dezelfde mate erfelijk als lengte 
of intelligentie. Men erft een bepaalde ont-
vankelijkheid voor interacties met de omge-
ving. Sociopathie en alcoholisme zijn bijvoor-
beeld niet erfelijk, maar een biochemische ont- 
vankelijkheid voor dergelijke gedragingen is aan-
wezig in de hersenen die, gegeven een bepaald 



soort omgeving, tot sociopathie of alcoholism-  e 
zal leiden. 
Het begrip sociale controle is verwaarloosd in 
de criminologie. De biosociale leertheorie zoals 
die hier voorgesteld wordt, is duidelijk een 
controletheorie. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de 
biosociale controletheorie ervan uit gaat dat 
gedrag door de hersenen gecontroleerd wordt. 
Gedrag heeft te maken met biochemische ver-
anderingen in de neuronen die dan spieren en 
klieren activeren. Sociaal gedrag, zowel con-
formerend als deviant, moet verwerkt worden 
door de hersenen. Voor G. H. Mead was dit een 
fundamenteel onderdeel van zijn sociaal 
behaviorisme, maar dit is door de symbolisch 
interactionisten volledig over het hoofd gezien. 

Nieuwe issues in de criminologie 
Als men gedrag beschouwt als het produkt 
van de interactie van een fysiek organisme met 

21 een fysieke omgeving, dan kan men verwach-
ten dat in de criminologie nieuwe issues naar 
voren zullen treden. 
Door verscheidene auteurs wordt een verband 
gelegd tussen een lage intelligentie en het ple-
gen van misdrijven. Intelligentie wordt gerela-
teerd aan genetische en omgevingsvariabelen 
(Oliverio, 1977; Halsey, 1977; Stine, 1977). 
Dit betekent dat de invloed van armoede en 
sociale klasse op de misdaadcijfers opnieuw 
bekeken zal moeten worden. Opleiding en 
sociale klasse worden door intelligentie beih-
vloed, terwijl ook zij weer hun invloed hebben 
op intelligentie. Proteihe is bijvoorbeeld een 
stof die van essentieel belang is bij de ontwik-
keling van de hersenen en dus bij de intelligen-
tie. De opname van eiwitten is echter ook sterk 
afhankelijk van de opleiding en sociaal-econo-
mische achtergrond van de ouders. Het verband 
tussen armoede en criminaliteit moet gezocht 
worden in factoren als intelligentie en de op-
name van eiwitten, in ieder geval in één van 
deze twee verschillende variabelen. 
Het nieuwe behandelingsmodel in de biolo-
gische psychiatrie is zich gaan richten op de 
biochemische toestand van de hersenen. Het 
belang van genetische factoren bij het ont-
staan van geestesziekten wordt heden ten dage 
erkend. De aanwezigheid van een bepaalde 



hoeveelheid dopamine en norepinefrine in de 
hersenen wordt in verband gebracht met 
gedragsmoeilijkheden; hoe meer norepinefrine, 
des te hoger is het niveau van spanning, zoals 
bij schizofrenie; hoe minder norepinefrine, 
des te lager is dit niveau zoals bij sociopathie 
en depressies. 

Een particulier strafrechtelijk systeem 
De toekomst van de misdaadbestrijding zal 
afhangen van de ontwikkeling van een pro-
gramma voor misdaadpreventie dat zowel het 
fysieke organisme als de fysieke omgeving zal 
omvatten. Het ontwerpen van de beste fysieke 
omgeving ten aanzien van misdaadpreventie zal 
overgelaten moeten worden aan de federale 
overheid in het kader van de ruimtelijke orde-
ning, stadsontwikkeling e.d. Meer cruciaal is, 
wat de toepassing van het beleid betreft, de 
kwestie van de individuele dader. 
Teneinde een biosociale benadering toe te 

22 	kunnen passen bij de bestrijding van de crimina- 
liteit, moet men beschikken over vroege dia-
gnoses en behandelingen van neurologische af-
wijkingen. Dit betekent experimenteren en 
onderzoeken. Dit zal hersen- en bloedonder-
zoeken met zich meebrengen, evenals onder-
zoek naar leerproblemen en hypoglykemie. 
Dit alles zal leiden tot inbreuken op de privacy 
van het individu en controversiële en experi-
mentele operaties en/of medicinale therapieën. 
Onder deze omstandigheden, en met de weer-
stand die heden ten dage bestaat tegen het 
controleren van menselijk gedrag door de staat, 
zal het moeilijk zo niet onmogelijk zijn om 
biomedisch onderzoek in te voeren bij de 
federale overheid. 
Vanwege de tekortkomingen van de federale 
overheid op gebieden als gezondheidszorg, 
onderwijs en welzijnswerk, en criminaliteits-
bestrijding, en vanwege de grote gevaren die 
schuilen in het systematisch controleren van 
menselijk gedrag door de overheid, wordt hier 
een particulier behandelingssysteem voorge-
steld naast of in plaats van het huidige straf- 
rechtelijke systeem. De behandeling van 
deviant gedrag, waaronder misdaad, moet van 
het politieke toneel verdwijnen! De jurist en 
de politicus hechten zo sterk aan een bepaald 
mensbeeld dat er een onmogelijke kloof is 



ontstaan tussen de gedragswetenschappen en 
het strafrechtelijk systeem. 
Een particulier behandelingssysteem zou geves-
tigd moeten worden door middel van twee of 
drie grote onderzoekscentra, die hopelijk zul-
len samenwerken met de grote medische onder-
zoeksinstellingen. In een dergelijke kliniek zal 
van het individu zowel een volledige medische 
als een gedragsstaat vastgesteld worden, aan de 
hand waarvan dan overgegaan kan worden tot 
een (vrijwillige) behandeling. 
Omdat dergelijke klinieken kostbaar zullen 
zijn, zal financiële hulp van particuliere instel-
lingen gezocht moeten worden. Een nieuw 
beleid zal ontwikkeld moeten worden waarbij 
aan de klinieken overheidssteun gegeven zal 
worden, wanneer zij gevallen over zullen ne-
men van het huidige strafrechtelijke systeem. 
Voor de verdachten zou een 'voucher-systeem' 
overwogen kunnen worden, waarbij zij een 
behandeling kunnen ondergaan in een door 

23 	henzelf gekozen instelling. 

Besluit 
Het behoeft geen nadere toelichting dat een 
grote onderzoeksinspanning vereist is om 
wetenschappen als biologie, medicijnen, psy-
chologie, criminologie en strafrecht samen te 
brengen in een nieuw programma van misdaad-
preventie. Men zal het misdaadprobleem moe-
ten benaderen als een probleem van gedrag 
en niet als een politieke kwestie. Beseft zal 
moeten worden dat de politie, de rechtbanken 
en de gevangenissen net zo min in staat zijn 
om genetische afwijkingen, hypoglykemie of 
leerproblemen te verhelpen als kanker of hart-
afwijkingen. 
Het hier gedane voorstel om te komen tot een 
biosociale criminologie wordt gedaan in een 
tijdperk waarin de neiging bestaat om weer 
strenger te straffen. Onlangs is een reorganisa-
tieplan verschenen voor het LEAA met als 
gevolg dat aanzienlijke overheidssteun zal 
worden gegeven aan locale politie-eenheden 
en andere misdaadbestrijders, zonder dat geld 
beschikbaar wordt gesteld voor enkele funda-
mentele onderzoekscentra. 
Men blijft vertrouwen houden in het huidige 
strafrechtelijke systeem en blijft de criminolo-
gie en andere gedragswetenschappen negeren. 



De economische 
benadering van 
criminaliteit* 

door E.H. Warren 

Inleiding 
De economie heeft sinds lange tijd een 
belangrijke rol gespeeld bij het analyseren van 
criminaliteit. Tot voor kort stond daarbij 
echter voorop het bepalen en schatten van de 
kosten van criminaliteit. Hoewel o.a. Adam 
Smith, Jeremy Bentham en Karl Marx de 
economische analyse toepasten op criminali-
teit en de daarmee samenhangende problemen, 
bleef het een grotendeels onontwikkeld gebied 
van toegepaste economie. Dit begon in 1968 
radicaal te veranderen met de publicatie van 

24 	een artikel van Gary Becker. Zijn artikel kan 
gezien worden als de eerste serieuze poging 
van een moderne econoom om economische 
analyses toe te passen op problemen die met 
criminaliteit te maken hadden en het was het 
begin van een aanhoudende stroom van belang-
rijke onderzoeken naar deze problemen, die 
gebruik maakten van economische analyses. 
Hoewel deze benadering niet zonder kritiek 
is gebleven, deze zou te naief en te weinig 
realistisch zijn, werd zij door anderen gezien 
als een belangrijke vooruitgang in de bestude-
ring van criminaliteit. Om de economische be-
nadering van criminaliteit objectief te kunnen 
beoordelen, moet men wel enig inzicht hebben 
in enkele van de grondslagen van de econo-
mische theorie waarop die benadering geba-
seerd is. Een van de gebreken van de bestaande 
verhandelingen over de economie van de mis-
daad is dat zij een dergelijk inzicht vooronder-
stellen. Het is de bedoeling van dit artikel om 
die grondslagen van de economische theorie 
te bespreken, die betrekking hebben op de 
economische benadering van de criminaliteit 
en om de betekenis ervan te bekijken. 

* Dit is een verkorte weergave van: 'The economic 
approach to crime'. 
In: Canadian journal of criminology, 20e jrg., nr. 4, 
oktober 1978, blz. 437-449. 



De meest voorkomende kritiek op de econo-
mische analyse van de misdaad kan in essentie 
worden teruggebracht tot kritiek op de econo-
mische benadering. Deze kritiek houdt in dat 
zij voorbijgaat aan de meeste niet-economische 
determinanten van individueel gedrag en dat 
de gevolgtrekkingen die eruit worden afgeleid 
te specifiek zijn. De meeste economen zullen 
het ermee eens zijn dat niet-economische fac-
toren bij het bepalen van economisch gedrag 

. niet irrelevant zijn, maar aangezien een model 
slechts een benadering en een idealisering is 
van de werkelijkheid, kan er maar een deel 
van alle relevante factoren in worden verwerkt. 
Het is daarom vrij natuurlijk dat, wanneer men 
gebruik maakt van economische analyses ter 
bestudering van criminaliteit, er in de eerste 
plaats economische factoren in het model 
worden opgenomen met uitsluiting van psy-
chologische en sociologische factoren. Boven-
dien is het zo dat economen de neiging heb- 

25 ben zich bezig te houden met de mogelijkheid 
om de factoren binnen een model te meten 
en economische factoren zijn gewoonlijk vrij 
gemakkelijk te meten in termen van geld, ter-
wijl dat bij niet-economische factoren vaak 
niet het geval is. Daar komt nog bij dat de 
gevolgtrekkingen van economische analyses 
alleen daarom specifiek zijn, omdat de hypo-
theses van het economisch model expliciet 
en duidelijk omschreven zijn en omdat de 
methode van analyseren gebaseerd is op de 
algemeen aanvaarde grondbeginselen van de 
economische theorie. Als de hypotheses van 
het model worden veranderd, kan dat heel 
goed tot gevolg hebben dat de gevolgtrekkin-
gen van het model anders zijn. 

Voordelen economische benadering 
De economie en de andere sociale wetenschap-
pen trachten echter niet verschillende proble-
men die allen 'misdaad' genoemd worden te 
analyseren. Zij gebruiken eerder verschillende 
benaderingen bij de analyse van hetzelfde 
probleem. Hoewel iedere benadering zijn eigen 
voordelen heeft, zijn er toch twee elementaire 
voordelen verbonden aan de economische bena-
dering. In de eerste plaats zijn de hypotheses 
wat betreft de factoren die het individuele 
gedrag bepalen, in economische modellen ex- 



pliciet. Als men het niet eens is met een of 
meer van deze hypotheses, kan het twistpunt 
duidelijk worden gemaakt en kunnen de ver-
anderingen in de gevolgtrekkingen vanuit ver-
schillende hypotheses worden geanalyseerd. 
Dit is niet altijd mogelijk met modellen van de 
andere sociale wetenschappen, aangezien de 
hypotheses van die modellen vaak impliciet 
zijn en daardoor verborgen. In de tweede plaats 
zijn de voornaamste factoren in een economisch 
model economische factoren en daarom duide-
lijk in geld te meten. Niet-economische factoren 
zijn vaak niet of heel moeilijk op zinvolle wijze 
te meten. Daardoor kan de geldigheid van de 
beleidsimplicaties van een niet-economisch 
model in een bepaalde werkelijkheidssituatie 
worden betwist of aangetast door fouten in de 
meting van niet-economische factoren. 
Het is gebruikelijk om economische analyses 
in twee types onder te verdelen: positieve eco-
nomie en normatieve economie. Dit is van be- 

26 	lang omdat iedere bespreking van de econo- 
mische benadering van de criminaliteit langs 
diezelfde lijnen plaatsvindt. Positieve economie 
kan gezien worden als betrekking hebbend op 
wat is; het tracht uit te leggen waarom econo-
misch handelende personen in een gegeven 
situatie reageren zoals zij doen. De economische 
analyse van crimineel gedrag maakt van deze 
benadering gebruik. Zij tracht in economische 
termen uit te leggen waarom een misdadiger 
zich gedraagt zoals hij doet en hoe crimineel 
gedrag kan worden gemodificeerd om een be-
paald beleidsdoel te bereiken. Hierop zal in het 
volgende hoofdstuk dieper worden ingegaan. 
Normatieve economie kan worden gezien als 
betrekking hebbend op wat zou moeten zijn; 
het tracht de voorwaarden vast te stellen voor 
optimale economische situaties in een waarde-
vrije context. De economische analyse van 
criminele activiteit in het algemeen en van het 
bepalen van een optimaal niveau van criminele 
activiteit in het bijzonder, maakt van deze 
benadering gebruik. De normatieve benadering 
wordt gebruikt om vast te stellen wat de doel-
stellingen van het beleid zouden moeten zijn. 
De grondslagen hiervan zullen in het derde 
hoofdstuk worden besproken. 



De economische benadering van crimineel 
gedrag 
Economie kan worden gedefinieerd als de be-
studering van de menselijke keuze in een wereld 
waarin de middelen in verhouding tot de men-
selijke behoeften beperkt zijn. De economische 
benadering van crimineel gedrag is gebaseerd 
op de hypothese dat individuen kiezen voor 
het plegen van misdrijven. In de economische 
analyse van criminaliteit wordt dan ook uitge-
gaan van het beslissingsproces van het individu 
om al of niet een delict te plegen, waarna indi-
vidueel crimineel gedrag volgt. Deze benade-
ring verschilt dus aanzienlijk van de gebruike-
lijke benadering van de andere sociale weten-
schappen, die beginnen met een analyse van 
de patronen van crimineel gedrag in een samen-
leving en vervolgens trachten individueel ge-
drag daarvan af te leiden. 
De economische analyse van individueel keuze-
gedrag in het algemeen en van individueel keu- 

27 	zegedrag in het bijzonder, begint met de ver- 
onderstelling dat de mens zijn behoeften op 
rationele wijze maximaal zal trachten te bevre-
digen. De economische benadering van rationa-
liteit die gebruikt wordt in economische model-
len van crimineel gedrag is echter niet de ge-
bruikelijke niet-economische benadering van 
rationaliteit. Een individu kan aan de hypo-
these van economische rationaliteit voldoen als 
de keuze van zijn gedrag consequent is, hoe 
onlogisch de keuzen voor ieder ander ook 
mogen lijken. Zolang een individu consequent 
is in zijn keuzen, hoeft zijn keuze niet in over-
eenstemming te zijn met die van ieder ander of 
met de 'normale' keuze om als rationeel te 
worden beschouwd. In de opvatting van de 
economische rationaliteit kan crimineel gedrag 
dus als rationeel worden beschouwd als het 
consequent is. 

Utiliteitsfunctie 
De noodzaak van de veronderstelling van eco-
nomische rationaliteit is duidelijk; zonder deze 
is het niet mogelijk om individueel gedrag te 
voorspellen of te analyseren. Daarvoor is het 
namelijk noodzakelijk dat het individu altijd 
dezelfde keuze maakt als hij met dezelfde 
alternatieven wordt geconfronteerd. Als het 
gedrag van een individu dus rationeel is, is 



het voorspelbaar en kan het worden geanaly-
seerd. We zijn ervan uitgegaan dat de mens op 
rationele wijze zal trachten zijn behoeften 
maximaal te bevredigen. Hieruit volgt dat hij, 
wanneer hij het ene alternatief boven het ande-
re verkiest, dit doet omdat het gekozen alter-
natief hem een grotere bevrediging geeft. Het is 
nuttig gebleken om de bevrediging te meten 
die een individu verkrijgt van een bepaald al-
ternatief. De traditionele maat daarvan is het 
nut (utiliteit). Een utiliteitsfunctie is een func-
tie die de alternatieven ordent door er getals-
waarden aan te geven. Als dus U gebruikt 
wordt om de utiliteitsfunctie van een individu 
aan te duiden en het rationele individu ver-
kiest alternatief A boven alternatief B en B 
boven C, dan volgt daaruit dat 
U(A)>U(B)>U(C). 
Het is duidelijk dat de bevrediging die een 
individu van een alternatief verkrijgt subjectief 
is. Dat wil zeggen dat de utiliteitsfunctie van 

28 	een individu subjectief is. De getallen die aan 
de alternatieven gegeven zijn door de utiliteits-
functie van het ene individu, zijn dus in het 
geheel niet vergelijkbaar met de getallen 
die toegewezen zijn aan de alternatieven door 
de utiliteitsfunctie van een ander individu. Het 
is ook niet nodig dat de toegewezen getallen 
onderling vergelijkbaar zijn, wanneer men zich 
bezighoudt met de analyse van individueel 
keuzegedrag. 

Economisch model 
Aan de economische hypothese dat de mens 
op rationele wijze zal trachten zijn behoeften 
maximaal te bevredigen, zit de veronderstelling 
vast dat de mens reageert op zijn omgeving. 
Van een rationeel individu dat alternatief A 
verkiest boven alternatief B kan worden ver-
wacht dat hij dat steeds zal blijven doen zolang 
zijn omgeving onveranderd blijft. Als zijn om-
geving verandert kan dat heel goed zijn keuze 
veranderen en bijgevolg zijn gedrag. Op dit 
laatste zijn de voordelen van deze benadering 
van crimineel gedrag gebaseerd. Economen 
delen individuen niet a priori in twee groepen 
in: criminelen en ordelievende personen. Zij 
gaan er meer vanuit dat ieder individu de keus 
heeft om al of niet deel te nemen aan een on-
wettige activiteit. Als een individu de beslis- 



sing neemt om aan een dergelijke activiteit 
mee te doen, kan die beslissing worden veran- 
derd door de factoren te veranderen die op zijn 
beslissing van invloed zijn. 

Het bovenstaande kan worden geillustreerd aan 
de hand van een zeer elementair model van een 
beslissing van een individu over het al of niet 
deelnemen aan een criminele activiteit. Stel 
dat X het inkomen is dat iemand zou verdienen 
wanneer hij bezig zou zijn met zijn meest 
favoriete en voor hem meest geschikte legale 
activiteit. Stel dat Y het inkomen is dat hij 
zou verkrijgen door deel te nemen aan een 
illegale activiteit. En stel dat p de kans is dat 
hij gepakt en veroordeeld wordt. Stel verder 
dat Z het in geld uitgedrukte equivalent is van 
zijn te verwachten straf wanneer hij gepakt en 
veroordeeld wordt. De utiliteit van zijn deel-
name aan een legale activiteit is U(X). We kun-
nen aannemen dat hierover bij hem zekerheid 

29 	bestaat. Hij weet echter niet zeker wat de 
utiliteit is die hij verkrijgt door deel te nemen 
aan een onwettige handeling. Dat zal afhangen 
van het feit of hij wordt gepakt en veroordeeld. 
De verwachte utiliteit van het individu van 
deelname aan een onwettige handeling is U(Y) 
vermenigvuldigd met de kans om niet gestraft 
te worden, (1—p), plus U(Y—Z) vermenigvul-
digd met de kans om gestraft te worden, p. 
Als EU de verwachte utiliteit van deelname 
aan de illegale activiteit aangeeft, dan is het 
volgende duidelijk: 

EU = (1-p) X U(Y) + p X U(Y-Z). 
Het individu zal besluiten niet deel te nemen 
aan een illegale activiteit als U(X)>EU en hij 
zal besluiten dat wel te doen wanneer 
U(X) < EU. 

• Beleidsimplicaties 
Het bovenstaande model is qua vorm gelijk aan 
de meeste economische modellen van indivi-
dueel crimineel gedrag. Het kan daarom de 
moeite waard zijn om enkele beleidsimplica-
ties ervan te bekijken. De structuur van dit 
model is voor alle individuen in een samen-
leving gelijk. Het enige verschil dat het maakt 
tussen de individuen ligt in de waarden van 
X, Y, Z en p. Daarom hoeft alleen het beleid 



dat op deze variabelen betrekking heeft te 
worden beschouwd. 
Als het doel van het beleid is om de deelname 
aan de onwettige activiteit te verminderen, 
hoeft alleen het geval EU > U(X) te worden 
bekeken. In dat geval is er sprake van een 
juist beleid, wanneer het U(X) doet toenemen 
of EU doet afnemen of beide. U(X) kan 
alleen worden vergroot door X te vergroten, 
dat wil zeggen het inkomen uit een wettige 
activiteit. Een manier om deelname aan een 
onwettige activiteit te verminderen zou dus 
kunnen zijn om opleidings- of omscholings-
programma's op te stellen om het inkomen 
van mensen met een laag inkomen te vergro-
ten. Anderzijds kan EU worden verminderd 
door Y te verminderen of door Z of p te ver-
groten. Omdat Y, het inkomen uit de onwet-
tige handeling, meestal buiten de controle van 
het beleid valt, hoeven alleen p en Z te wor-
den beschouwd bij de poging om EU te ver- 

30 	minderen. Een toename van p kan worden 
bereikt door de politie-activiteiten te vermeer-
deren of het aantal veroordelingen te vergro-
ten. 

Gedragsimplicaties 
Aan dit model zitten ook enkele interessante 
gedragsimplicaties vast. Ten eerste geeft het 
aan dat de lagere sociaal-economische klassen 
een groter aandeel in criminele activiteiten 
zullen hebben. De reden daarvan is dat hun 
inkomen, X, laag is en waarschijnlijk laag zal 
blijven. Daarom zullen relatief meer indivi- 
duen met lage inkomens een geringere 
utiliteit verbonden aan dat inkomen hebben 
dan bij deelname aan een onwettige hande-
ling, EU. De tweede gedragsimplicatie is dat 
de recidive vermoedelijk hoog zal zijn, omdat 
zij die in de gevangenis zitten al eens de keuze 
gemaakt hebben om deel te nemen aan een 
onwettige handeling en dat waarschijnlijk 
weer zullen doen, tenzij er verandering komt 
in hun situatie. Dat betekent dat X, p of Z 
zodanig zouden moeten worden vergroót dat 
U(X) groter wordt dan EU. Nu zal X na een 
verblijf in de gevangenis eerder kleiner dan 
groter worden, terwijl ook p waarschijnlijk 
zal verminderen, omdat een individu in de 
gevangenis dikwijls leert een betere misdadiger 



te worden, waardoor de kans dat hij gepakt 
en veroordeeld zal worden kleiner wordt. Het 
lijkt dan ook twijfelachtig dat EU belangrijk 
zal verminderen als gevolg van een verblijf in 
de gevangenis. Zonder een programma dat 
erop gericht is om de waarden van de varia-
belen van dit model voor het individu te ver-
anderen, zal zijn beslissing om deel te nemen 
aan een onwettige handeling door het opleg-
gen van straf niet veranderen. 

Niemand zal willen zeggen dat een individu, 
dat deelname aan een onwettige activiteit 
overweegt, zo expliciet de waarden bepaalt 
van de alternatieven als in dit model wordt 
gedaan. Economische modellen zijn meer be-
doeld om het impliciete beslissingsproces van 
een individu weer te geven. Daarom zullen 
zij beter het beslissingsproces van vermogens-
delicten kunnen weergeven dan dat van de 
zogenaamde emotioneel gepleegde delicten. 

31 	Hoewel dit een tekortkoming is van econo- 
mische modellen, lijkt het niet waarschijnlijk 
dat het individuele beslissingsproces voor 
dergelijke misdrijven in eedmodel kan wor-
den geplaatst of geanalyseerd, aangezien er 
daarbij sprake zal zijn van een irrationeel 
beslissingsproces. 

De economische benadering van criminele 
activiteit 
Het beleidsdoel van de economische analyse 
van criminele activiteit is het vaststellen van 
het optimale niveau van criminele activiteit 
van een samenleving. De fundamentele vraag 
met betrekking tot de economische benade-
ring is, welke criteria er moeten worden ge- 
bruikt om dat optimale niveau te bepalen. Aan-
gezien de economische benadering de crimi-
nele activiteit ziet als het totaal van indivi-
dueel crimineel gedrag, zal, wanneer eenmaal 
de passende criteria zijn vastgesteld, het opti-
male niveau daaruit volgen. En wanneer het 
optimale niveau is vastgesteld kan er een mo-
del van individueel crimineel gedrag worden 
gebruikt om te bepalen hoe dit niveau het 
best te bereiken is. 
Er zijn verschillende criteria mogelijk die 
kunnen worden gebruikt waarbij echter altijd 
twee belangrijke elementen van de econo- 



mische benadering een rol spelen. Het eerste 
is dat de economie probeert gebruik te maken 
van waardevrije criteria. Vandaar dat er in de 
economische benadering niet van wordt uitge-
gaan dat criminele activiteit economisch onge-
wenst is. Het kan moreel zeer wel ongewenst 
zijn, maar de economische benadering tracht 
dergelijke morele overwegingen uit te sluiten. 

Het tweede element is dat ieder criterium reke-
ning moet houden met de utiliteit van alle 
leden van een samenleving, ook van degenen 
die criminele handelingen plegen. Dit is van 
belang omdat, terwijl criminele activiteit over 
het algemeen een negatieve uitwerking heeft 
op de utiliteit van die leden van de samenleving 
die niet deelnemen aan een onwettige activiteit, 
het meestal een positief effect heeft op de 
utiliteit van hen die dat wel doen. Als gevolg 
van deze twee elementen kan een nul-niveau 
van criminele activiteit, dat wil zeggen in het 
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	geheel geen criminaliteit, als het optimale 
niveau worden uitgesloten. 

'External economy' 
Het criterium dat naast enkele andere, waar-
aan echter zekere bezwaren kleven, gebruikt 
wordt in de economische benadering om het 
optimale niveau van criminele activiteit te 
bepalen, is het tot een minimum terugbrengen 
van de sociale kosten. Dit criterium is geba-
seerd op het concept van sociale kosten, dat 
weer afhankelijk is van het concept van de 
'extemal economy'. Economen zeggen dat 
hiervan sprake is wanneer de utiliteit van een 
individu niet alleen van zijn eigen gedrag af-
hangt maar ook van het gedrag van anderen, 
waarop hij geen invloed heeft. Dit doet zich 
dus voor als de utiliteit van een individu 
wordt vergroot door het gedrag van een ander 
(external economy). Hiervan is bijvoorbeeld 
sprake wanneer een individu bevrediging 
ondervindt van het feit dat hij in een goed 
onderhouden buurt woont, en zijn buren hun 
grasgazons regelmatig maaien. Van het omge- 
keerde is sprake `external diseconomy' 
wanneer de utiliteit van een individu wordt 
verminderd door het gedrag van een ander. 
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand 
wordt beroofd. De economische benadering 



van criminele activiteit houdt zich bijna uit-
sluitend met dit laatste bezig. 

Een belangrijk aspect van deze `extemal 
diseconomy' is de wederkerige aard ervan: als 
het plaatsvindt dan betekent dat een voordeel 
voor tenminste één individu en een verlies voor 
tenminste één ander individu. De geldelijke 
waarde van het voordeel van het veroorzakende 
individu worden de persoonlijke baten van de 
`external economy' genoemd. Die van het ver-
lies, de persoonlijke kosten. De persoonlijke 
kosten minus de persoonlijke baten zijn de 
sociale kosten van de `external economy'. Hoe-
wel die kosten en baten subjectief kunnen 
zijn, kunnen zij gemeten worden in termen 
van geld en zijn zij daarom vergelijkbaar tussen 
de verschillende individuen. Door de sociale 
kosten wordt dus het netto verlies gemeten, 
in geld uitgedrukt, van de handeling die de 
`external diseconomy' veroorzaakt. Aan iedere 

33 	criminele handeling zijn op deze wijze meet- 
bare sociale kosten verbonden. Deze kunnen 
positief, nul of negatief zijn, afhankelijk van 
de relatieve omvang van de kosten en baten die 
eruit gevolgd zijn. Het is niet moeilijk om in te 
zien dat de sociale kosten van een criminele 
handeling positief kunnen zijn (duidend op een 
netto verlies voor de samenleving). Moeilijker 
kan het zijn om in te zien dat de sociale kosten 
negatief kunnen zijn (duidend op een netto 
winst voor de samenleving). 
Een voorbeeld hiervan: Een kok bakt een aan-
tal cakes waarvan slechts een gedeelte wordt 
opgegeten. In plaats van de cakes bij het afval 
— dat gewoonlijk aan een varkenshouder ver-
kocht wordt — te gooien, neemt hij ze mee 
voor zijn gezin. De kok wordt veroordeeld we-
gens diefstal. 
Het is duidelijk dat hier een misdrijf plaats-
vindt. Het voordeel/nut van dit misdrijf is de 
waarde die de cake heeft voor de kok en zijn 
gezin. Hoewel deze waarde niet precies aange-
geven kan worden, kan hij wel benaderd wor-
den op grond van de winkelwaarde van een-
zelfde soort cake. De persoonlijke kosten van 
het misdrijf zijn de inkomsten die de zaak 
waar de kok werkt, kwijt is. En dit is het ge-
volg van het feit dat de gestolen cake niet op 
de afval gestort is die normaal door de varkens- 



hoeder opgekocht wordt. In dit geval zijn de 
persoonlijke voordelen van het misdrijf vrijwel 
zeker groter dan de persoonlijke kosten. Dus 
de sociale kosten van de daad zijn negatief. 
Het zou van een juist beleid getuigen wanneer 
het alleen die criminele handelingen zou trach-
ten te voorkomen of te straffen die niet-nega- 
tieve sociale kosten tot gevolg hebben. 

Marginale persoonlijke kosten en baten 
De juiste beleidsdoelstelling houdt zich bezig 
met het optimale niveau van criminaliteit. In 
het onderstaande zal worden aangetoond, dat 
in het optimale niveau enige criminele hande-
lingen met positieve sociale kosten inbegrepen 
zijn. 
De persoonlijke baten, de persoonlijke kosten 
en de sociale kosten verbonden aan een niveau 
van criminaliteit, zijn de som van respectieve-
lijk de persoonlijke kosten, de persoonlijke 
baten en de sociale kosten van de individuele 

34 , criminele handelingen die dat niveau van crimi-
nele activiteit vormen. De marginale persoon-
lijke kosten van een gegeven niveau van crimi-
nele activiteit zijn de extra persoonlijke kosten 
van een kleine verhoging of verlaging van het 
niveau van criminele activiteit vanuit het gege-
ven niveau. Evenzo zijn de marginale persoon-
lijke baten van een gegeven niveau van crimi-
naliteit de extra persoonlijke baten voort-
vloeiend uit een kleine verhoging of verlaging 
in het niveau van criminele activiteit vanuit 
het gegeven niveau. Het is duidelijk dat wan-
neer het niveau van criminaliteit stijgt, de mar-
ginale persoonlijke kosten stijgen en de margi-
nale persoonlijke baten dalen, zoals figuur 1 
laat zien. 
De sociale kosten zullen tot het minimum 
worden beperkt op dat niveau van criminele 
activiteit waar de marginale persoonlijke kos-
ten gelijk zijn aan de marginale persoonlijke 
baten. Dit komt omdat wanneer de marginale 
persoonlijke kosten minder waren dan de 
marginale persoonlijke baten, een verhoging 
van het niveau van criminaliteit zou resulteren 
in extra persoonlijke kosten die minder zijn 
dan de extra persoonlijke baten en dan zouden 
tengevolge daarvan de sociale kosten dalen. 
Anderzijds, wanneer de marginale persoonlijke 
kosten de marginale persoonlijke baten te 
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in een kleinere vermindering in de persoonlijke 

35 	baten dan de vermindering, in de persoonlijke 
kosten en dan zouden de sociale kosten ten 
gevolge daarvan dalen. De sociale kosten heb-
bén dus alleen een minimum wanneer de mar-
ginale persoonlijke baten gelijk zijn aan de 
marginale persoonlijke kosten. Het niveau van 
criminele activiteit verbonden aan de minimum 
sociale kosten is het optimale niveau van cri-
minaliteit. 

Persoonlijke kosten en baten 
De sociale kosten hoeven niet noodzakelijker-
wijs niet-positief te zijn wanneer ze minimaal 
zijn. De totale persoonlijke kosten van crimi-
nele activiteit kunnen de totale persoonlijke 
baten altijd zodanig te boven gaan dat de 
sociale kosten positief zijn. Die situatie is 
afgebeeld in figuur 2. De verticale afstand tus-
sen de curve van de persoonlijke baten en die 
van de persoonlijke kosten geeft de sociale 
kosten aan van dat niveau van criminaliteit. 
Alleen in een ideale wereld waar geen extenn-
teit bestaat, zou het minimum van de sociale 
kosten altijd nul zijn. 
Het voordeel van deze benadering is dat kosten 
gemakkelijk te meten zijn in geld en vergelijk-
baar tussen individuen. Er kleven echter ook 
bezwaren aan. Het niveau van criminaliteit 
moet worden gemeten aan de hand van het 



Figuur 2 

optimaal 
niveau 

s C \e,  ,tif0  
0 y 

persoonlijke kosten 

oste:rt  

persoonlijke 
baten 

niveau 
van 
criminaliteit 

aantal gepleegde delicten, maar het ene type 
delict is niet vanzelfsprekend te vergelijken 

36 	met het andere. Moord zal bijvoorbeeld als 
een ernstiger delict worden gezien dan oplich-
ting. Bovendien zijn de persoonlijke kosten en 
baten van misdrijven als moord en verkrachting 
moeilijk te meten. De toepasbaarheid van deze 
benadering zal dus waarschijnlijk beperkt blij-
ven tot de vermogensdelicten, die globaal ver-
gelijkbaar zijn en waarvan de kosten relatief 
gemakkelijk zijn te meten. 

Conclusie 
De economische benadering van criminaliteit 
verschilt dikwijls sterk van de benaderingswijzen 
van de andere sociale wetenschappen, zoals 
criminologie, psychologie en sociologie. De ver-
schillen zijn vooral van methodologische aard; 
elk van deze wetenschappen benadert hetzelf-
de probleem vanuit een ander perspectief en 
komt daarom soms tot totaal verschillende 
conclusies. 
Men kan zich daarom afvragen — vanwege deze 
uiteenlopende conclusies — welke nu de juiste 
benadering is. Dit is echter geen juiste vraag. 
Beide benaderingen zijn correct, ieder in zijn 
eigen context. Men zou de vraag anders moeten 
stellen: 'Welke benadering leidt tot de meest 
zinvolle conclusies?'. Hierop kan evenwel geen 
definitief antwoord gegeven worden. Hoewel 
de economische benadering van criminaliteit 
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een snelle ontwikkeling doormaakt, staat zij 
nog in haar kinderschoenen. 
Op bepaalde terreinen zijn de resultaten van 
de economische benadering veelbelovend. De 
economische benadering zal bijvoorbeeld zeer 
goed toegepast kunnen worden bij vermogens-
misdrijven. Dit zal echter minder het geval 
zijn bij geweldsmisdrijven. Eigenlijk gaat het 
hier om twee uitersten: de economische bena-
dering van criminaliteit enerzijds en de crimi-
nologische, psychologische, en sociologische 
benadering anderzijds. 
De beste aanpak van een bepaald criminolo-
gisch probleem zou in dit geval een bepaalde 
combinatie van beide benaderingen zijn. Men 
moet zich van te voren echter wel bewust 
zijn van de voor- en nadelen van elk van deze 
benaderingen. 



De integratie van de 
vrouwelijke agent in het 
politiecorps* 

door Susan E. Martin 

Uit verschillende studies is gebleken dat vrou-
wen uitstekend als politie-agent kunnen func-
tioneren. Toch is het pas na een intensieve 
en openlijk gevoerde strijd zover gekomen, 
dat vrouwen als surveillance-agenten worden 
geaccepteerd. 
Mannelijke agenten hebben altijd weerstand 
geboden tegen een seksuele integratie. De 
oorzaak hiervan is, dat deze integratie het 
beeld van politieman dat hij van zichzelf heeft, 
negatief beitivloedt. 
Hetgeen in dit paper wordt gepresenteerd, is 

38 	voornamelijk gebaseerd op participerende ob- 
servatie en op interviews met politie-agenten 
in een politiedistrict in Washington. In de 
periode oktober 1975 tot juni 1976 trad ik 
daar op als reserve-agent en ondervroeg ik 
27 politiemannen, 28 politievrouwen en 15 
andere politiefunctionarissen in het genoemde 
district. 

Het effect van politievrouwen op het werk en 
de normen van de politie 
Om de gevolgen van seksuele integratie bij de 
politie te kunnen begrijpen, is het noodzake-
lijk dat we eerst de aard en de organisatie van 
het werk onderzoeken; deze geven vorm aan 
de werknormen. Verder staan we in het kort 
stil bij de betekenis van mannelijkheid, zoals 
die wordt gedefinieerd door politiemannen, 
teneinde de nauwe band aan te duiden tussen 
werkrol en seksrol. 

De aard van het politiewerk 
Bij het grote publiek heerst de onjuiste opvat- 

* Dit is een verkorte weergave van: The sexual 
integration of policepatrol; implications for police 
work. 
Paper gepresenteerd op de 74e jaarbijeenkomst van 
de American sociological association; Boston, 
27-31 augustus 1979. 



ting, dat politiewerk voornamelijk bestaat uit 
het bestrijden van criminaliteit. In werkelijk-
heid echter besteedt de politieman een groot 
deel van zijn tijd aan surveillance-werkzaam-
heden. Zodoende laat hij zich zien aan de ge-
meenschap terwijl hij wacht op telefoontjes, 
bekeuringen uitdeelt, met mensen praat, oplet 
of er niets ongeregelds gebeurt, etc. De meeste 
telefoontjes die een politie-agent krijgt, betref-
fen vragen om dienstverlening of ordehand-
having. 
Niettemin is het een feit dat eventueel gebruik 
van geweld steeds op de achtergrond aanwezig 
is, en daarmee de noodzaak en het recht om 
tegengeweld te gebruiken. Dat politiemensen 
als vertegenwoordigers van de staat gelegiti-
meerd zijn om geweld toe te passen, verklaart 
niet alleen de tegenstelling die er bestaat tussen 
de realiteit van het politiewerk en de voorstel-
ling die het publiek ervan heeft, maar verklaart 
bovendien een aantal houdingen en gedragingen 

39 	die karakteristiek zijn voor de politie zelf. 
Criminaliteitsbestrijding is een in het oog 
lopende bezigheid en wordt beloond met 
medailles en bevorderingen. Politiemannen zijn 
geneigd het als het meest bevredigende deel 
van hun werk te beschouwen. De associatie 
van het grijpen van misdadigers met gevaar, 
moed en heldendom leidt ertoe dat de politie-
man zijn functie gaat zien als echt 'mannen-
werk' en dit verstevigt zijn beroepsmatige en 
persoonlijke zelfbeeld. 
De unieke combinatie van werktaken heeft 
van de politie een gesloten groep mensen ge-
maakt met collectieve normen, doelen en 
sancties voor degenen die zich niet aanpassen. 
Centraal bij het vormen van de beroepsmatige 
persoonlijkheid van de agent staat de combina-
tie van gevaar en autoriteit. Gevaar leidt tot 
een algemeen wantrouwen ten aanzien van 
anderen en isoleert de agent van zijn medemen-
sen. Ook autoriteit draagt bij tot isolatie van 
de politie. Dit leidt er weer toe, dat de agenten 
veel steun bij elkaar zoeken, en een zeer homo-
gene groep worden die een duidelijke subcul-
tuur vormt. 

De betekenis van mannelijkheid 
Van een man wordt in Amerika verwacht dat 
hij niets vrouwelijks heeft, dat hij succes be- 



haalt en zich een hoge sociale status verwerft, 
dat hij vertrouwen en zelfverzekerdheid uit-
straalt en dat hij iets agressiefs en heldhaftigs 
over zich heeft. 
Omdat politie-agenten geen hoge sociale status 
hebben, worden de andere aspecten van het 
werk des te belangrijker voor het bevestigen van 
hun seksuele identiteit. Niet voor niets voelen 
zij zich daarom aangetrokken tot de spanning, 
het gevaar, het af en toe krachtdadig optreden 
en de informele kameraadschap die binnen de 
groep heerst. Om dit echte 'mannenwerk' te 
kunnen verrichten, nemen ze het middelmatige 
inkomen en de sociale isolatie die met het 
beroep gepaard gaan, gemakkelijk op de koop 
toe. 

Politievrouwen en politienormen 
De komst van vrouwen bij de politie heeft de 
traditionele verdeling tussen de seksen veran-
derd en vormt een bedreiging voor de normen 

40 	die het gedrag van de politie-agent bepalen. 
Vroeger mochten vrouwen hoogstens admini-
stratieve taken vervullen of kregen ze — in een 
apart gebouw — een taak op het gebied van de 
kinderbescherming, terwijl het 'echte' politie-
werk (surveilleren in de wijk en het opsporen 
van misdrijven) voor mannen gereserveerd 
bleef. 
Tengevolge van een aantal belangrijke wetswij-
zigingen in de afgelopen tien jaar is het nu mo-
gelijk geworden dat ook vrouwen surveillance-
agent worden. De mannen protesteren hier- 
tegen, met het argument dat vrouwen fysiek, 
emotioneel en mentaal ongeschikt zijn voor dit 
werk. 
Het voornaamste bezwaar tegen vrouwelijke 
agenten berust op fysieke verschillen tussen 
mannen en vrouwen: uit het toedelen van vrou-
wen aan politie-patrouilles kan men immers - 
afleiden dat èf de lichamelijke superioriteit van 
de man onbelangrijk voor het politiewerk is, 
èf dat de man, als hij met een vrouwelijke part-
ner samenwerkt, in een nadelige positie ver-
keert wanneer het op een fysieke confrontatie 
aankomt. Wat dit laatste betreft, hebben veel 
politiemannen het gevoel dat ze niet kunnen 
voorspellen hoe een vrouwelijke partner zich 
zal gedragen. Als gevolg daarvan veranderen 
zij hun eigen gedrag. Er was één politieman die 



zich gunstig uitsprak over het samenwerken 
met vrouwelijke partners; hij had erdoor geleerd 
om in bepaalde situaties liever met mensen te 
praten dan met ze te vechten. 
De afhankelijkheid van de agent van zijn part-
ner leidt tot een vervelend dilemma voor man-
nen die met een vrouwelijke agent samenwerken. 
Afhankelijkheid van een andere man wordt 
gezien als 'mannelijke kameraadschap'. Afhan-
kelijkheid van een vrouw daarentegen wordt als 
vernederend opgevat. Mannen verwachten dat 
zij vrouwen zullen moeten beschermen, en niet 
omgekeerd. De traditionele hoffelijkheid jegens 
vrouwen brengt een zichzelf vervullende profe-
tie teweeg: de politieman behandelt zijn vrou-
welijke partner als een 'koningin' en zij ge-
draagt zich ook zo, daarmee haar politietaak 
onvoldoende ten uitvoering brengend en hem 
er eens te meer van overtuigend dat het zo 
anders is om met een vrouw samen te werken. 
De vrouwelijke agent echter die zich niet als 

41 	een koningin gedraagt, levert weer een ander 
probleem op want zij brengt het gevoel van 
mannelijkheid bij haar partner aan het wanke-
len. Voor veel mannen is er voor dit probleem 
maar één oplossing: Geen vrouwen bij de 
politie. 
Omdat ze hen niet via legale wegen van dit 
werk kunnen uitsluiten, doen ze het op ver-
schillende andere manieren. Zo drukken ze 
vrouwelijke agenten opzettelijk in de stereotype 
vrouwelijke rol en meten ze zichzelf tegengestel-
de rollen aan; ook trekken ze de informele 
groepsband strakker aan, daarbij elk contact 
met de vrouwen vermijdend; 'goed politiewerk' 
wordt opnieuw gedefinieerd overeenkomstig 
hun feitelijke taakvervulling; een vrouwelijke 
partner wordt 'herschapen' tot een gunstige 
uitzondering als iemand die in dit typische 
mannenwerk teich functioneert; en hun defini-
tie van mannelijkheid wordt zodanig gewijzigd 
dat deze meer met het werkgedrag overeen-
stemt. 
Niet alleen de norm van wederzijdse bescher-
ming, ook die van het in stand houden van 
respect voor de politie wordt verondersteld 
door politievrouwen te worden ondermijnd. 
Hoewel vrouwen in een zeker aantal sociale 
rollen (zoals die van 'dame', echtgenote en 
moeder) met hoffelijke eerbied worden beje- 



gend, zijn veel politiemannen geneigd om 
vrouwen eerder te zien als ondergeschikten dan 
als gevreesde autoriteitsfiguren. Zo ontstaat er 
ook een emotioneel probleem: enerzijds wil 
de politieman zijn vrouwelijke collega niet als 
autoriteit zien, anderzijds is hij bang dat als de 
burger dat evenmin wil, ook zijn eigen activiteit 
op het spel komt te staan. Een minder vaak 
benadrukt punt van bezorgdheid is, dat de 
politieman gelooft dat vrouwelijke agenten de 
nadruk op criminaliteitsbestrijding en het 
mannelijke imago dat daarbij hoort, zullen 
teniet doen. De indiensttreding van vrouwen 
betekent een pijnlijke herinnering aan de 
'vrouwelijke' onderdelen van het surveilleren, 
zoals het ordehandhaven en de dienstverlening. 
Taken die de politieman liever aan het oog van 
het publiek zou willen onttrekken. . . en aan 
zijn eigen bewustzijn. 
Bovendien arresteren vrouwelijke agenten min-
der mensen en dat 'bevestigt' het geloof van 

42 	veel mannelijke agenten, dat vrouwen zich niet 
aan de groepsnormen (kunnen) aanpassen. Eén 
ondervraagde politieman riep uit: 'Maar ik ben 
geen sociaal werker!' Ook anderen spraken 
hun minachting uit voor de dienstverlenende 
aspecten van de politietaak. 

Politievrouwen en groepssolidariteit 
De aanwezigheid van politievrouwen beïn-
vloedt ook de relatiepatronen tussen manne-
lijke agenten en de groepssolidariteit die hen 
bijeenhoudt in een hecht broederschap. Door 
de komst van vrouwen veranderen er groeps-
regels en komt de groepscohesie in gevaar. Zo 
zijn de mannen bijv. gewend om bij onenig-
heden te dreigen met lichamelijk geweld of 
elkaar in die zin uit te dagen. Ook de regels 
voor mannen m.b.t. het beheersen van emoties 
en het uiten van afhankelijkheid en genegen-
heid leveren moeilijkheden op, zodra er vrou-
wen bijkomen. Politiemannen onderling heb-
ben een sterke band met elkaar. Sommigen 
geven zelfs toe dat ze niet alleen meer tijd 
met hun collega dan met hun vrouw doorbren-
gen, maar ook dat ze tot deze in een nauwere 
relatie staan dan tot hun vrouw. Omdat de 
mannelijkheid het eist, maskeren ze hun ge-
voelens van affectie en afhankelijkheid, wape-
nen ze zich tegen emotionele situaties met 



kreten als 'Laat je niet op je kop zitten' en 
zoeken ze acceptabele mannelijke manieren 
om de spanning die het beroep met zich brengt, 
af te reageren (zoals overmatig drankgebruik, 
seksuele uitspattingen en atletische activitei-
ten). Zij doen dit vaak in het gezelschap van 
andere agenten uit de groep. Als er nu vrouwen 
bij komen die getuige zijn van emotionele 
tekortkomingen en sentimentaliteit bij de man-
nen, worden ze danig in verwarring gebracht. 
De conversaties van de mannen hebben tot 
onderwerp sport, vrouwen en seks. Aangezien 
van vrouwen niet verwacht wordt dat zij 
dergelijke interesses hebben, vragen de manne-
lijke agenten zich af, waarover ze dan wel 
moeten praten met een vrouwelijke partner. 
De weerstand tegen vrouwen bij de politie 
kan voor een groot deel ook worden verklaard 
uit een dubbele seksuele moraal, volgens wel-
ke tussen een man en een vrouw geen vriend-
schap kan bestaan. 

43 	Er rust bij de politiemannen een zwaar taboe 
op homoseksualiteit. Dit dwingt hen ertoe om 
gevoelens die ze voor elkaar koesteren, om te 
buigen in de richting van een aanvaardbaar 
broederschap, gebaseerd op gedeelde manne-
lijke interesses en activiteiten en een grote 
loyaliteit jegens de (tot voorkort) geheel uit 
mannen bestaande groep. Voor de relaties 
tussen een mannelijke en een vrouwelijke 
partner evenwel bestaan er geen duidelijke 
regels t.a.v. sociale controle of taboes, en de 
komst van de vrouwen brengt daarom een 
normloze situatie teweeg. Geen enkel bestaand 
model van omgangsvormen tussen de seksen 
kan hier zonder meer worden toegepast; het 
meest voor de hand liggende alternatieve mo-
del is nog dat van een broer-zus relatie. Deze 
is aseksueel, berust op gelijkheid en wederzijds 
respect, en is een voor de meeste agenten 
vertrouwde omgangsvorm. Niettemin leidt de 
aanwezigheid van vrouwen in de groep ertoe, 
dat de mannen in een competitiesfeer probe-
ren haar aandacht te trekken. Zo ontstaat er 
een seksueel geladen situatie waarin geflirt de 
aandacht afleidt van het werk. 

Wanneer een ambitieuze politievrouw een in-
teressante opdracht krijgt, voelt een politie-
man zich soms gepasseerd en ontmand. Zo'n 
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vrouw wordt tot onderwerp' van roddel en 
kwaadsprekerij. 
Aangezien seksuele en romantische aangelegen-
heden zich nu eenmaal overal kunnen voordoen 
waar mannen en vrouwen met elkaar samen-
werken, vormen deze een speciaal soort drei-
ging voor de politiewereld en leiden ze daarom 
tot een extra sterke negatieve reactie bij de 
mannen. Hier is de groepssolidariteit dermate 
essentieel voor de overleving van de individuele 
agent, dat iedere ongeregeldheid vermeden 
dient te worden. 
Een andere factor die voorheen de groepssoli-
dariteit onder de mannen versterkte was, dat 
ze elkaar sterke verhalen vertelden en zeer 
grof in de mond konden zijn. De aanwezigheid 
van vrouwen doet hen dit gedrag vermijden, 
hoewel sommigen vinden dat de vrouwen er 
maar aan moeten wennen. Toch kunnen ze het 
omgekeerd niet hebben, als vrouwen 'mannen-
taal' gebruiken, die immers hfin eigendom is! 

Politievrouwen en de sociale status van de 
politieman 
De status-onzekerheid van politiemannen ver-
scherpt hun tegenstand tegen seksuele integra-
tie. Beroepen die van oudsher voor mannen 
waren gereserveerd dalen toch al in aanzien 
wanneer ook vrouwen ze gaan uitoefenen, maar 
vooral in de 'blue collar'-wereld is de strijd 
tussen de seksen zeer fel. Politiemannen ver-
klaarden dan ook dat de plaats der vrouw 
thuis is en dat een werkkring nadelig is voor 
haar kinderen, voor het zelfrespect van haar 
echtgenoot en dat deelname van vrouwen aan 
het arbeidsproces mannen van hun natuurlijke 
werkrollen afhoudt. 
Politiemannen zijn er niet zeker van of ze tot 
de werkende of tot de middenklasse behoren, 
maar willen graag door de laatste geaccepteerd 
worden. Toch wordt de politie-agent volgens 
verschillende auteurs in het algemeen beschouwd 
als iemand die het vuile werk van de samen-
leving opknapt. Deze onzekerheid omtrent de 
status wordt nog verergerd doordat de politie-
agenten veronderstellen dat het respect voor 
orde en gezag bij het publiek de laatste jaren 
toch al is afgenomen. Hoewel velen inzien dat 
ze het publieke aanzien kunnen verbeteren 
door hun taken te verrichten op een profes- 



sionele, eerlijke, intelligente manier, zonder 
rasvooroordelen en met vermijding van zucht 
naar avontuur en glamour, verzetten zij zich 
er emotioneel tegen, hun optreden te verande-
ren. Hoewel ze enerzijds wel onderkennen dat 
de komst van vrouwelijke collega's hun imago 
goed kan doen, zijn ze op een ander niveau 
bang dat het mannelijke imago van de politie 
erdoor zal worden geschaad. 
Veel van de mannen spraken nostalgisch over 
de 'goede oude tijd', toen de politieman in elk 
geval nog werd gezien als een te vrezen iemand 
en als een man die je in de gaten moest houden. 

Conclusie 
De aanwezigheid van politievrouwen bij de 
surveillance-diensten heeft gevolgen voor de 
beroepsrol en de werknormen van de politie-
mannen, voor het zelfbeeld van de man in het 
algemeen en tenslotte ook voor opvattingen 
omtrent seksrollen in de samenleving als geheel. 

45 	De komst van de politievrouw betekent een 
verstrekkende uitdaging: de basis van de sociale 
orde en de culturele waarden waarop die be-
rust, komen erdoor ter discussie te staan. 
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Algemeen 

1 
Brand-Kooien, M. J. M., A. Coster en L. C. M. Tigges. 
Tijdschrijven. Ervaringen met een onderzoek naar de 
besteding van (werk)tijd. 
Intermediair, 15e jrg., nr. 31, augustus 1979, blz. 39— 
47 (N). 

De auteurs die waren betrokken bij een onderzoek ten 
behoeve van de beleidsvorming bij de reclassering, 
beschrijven in dit artikel hun ervaringen opgedaan in 
dat deel van het onderzoek dat tot doel had de tijds-
besteding van de in het kader van de Vereniging van 
ReclasseringsinsteWngen (VvRI) werkzame reclasse-
ringsmedewerkers te inventariseren. Aangegeven wordt 
wat de belangrijkste praktische en methodologische 
problemen waren. Beschreven wordt hoe met twee 
verschillende methoden werd geëxperimenteerd en 
tenslotte een derde methode werd ontwikkeld die 
de voordelen van de voorafgegane experimenten zoveel 
mogelijk verenigde met uitsluiting van de gebleken 
nadelen. De auteurs besluiten hun artikel met aan-
bevelingen die van belang zijn bij het opzetten van 
een tij dsbestedingsonderzoek van welke aard ook. 
Hierbij wordt op vele details uitvoerig ingegaan. 
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2 
Carson, W. G. Conventionalization of early factory 
crime. 
International journal of the sociology of law, 7e jrg., 
nr. 1, februari 1979, blz. 37-61. 

De auteur beschrijft in dit artikel de historische ont-
wikkeling van de industriewetgeving. De eerste aanzet 
tot het maken van voorschriften vond plaats in 1836 
in Engeland. Daar de wettelijke basis van deze voor-
schriften in het strafrecht lag verankerd, ontstonden 
er tal van problemen. Bedrijfscriminaliteit wordt nl. 
zelden als een echte misdaad beschouwd. Er wordt 
dan ook zelden tot vervolging overgegaan. Er ont-
staat zo een vicieuze cirkel. De bedrijfscriminaliteit 
blijft gebruikelijk daar er zelden een vervolging voor-
komt en er wordt zelden tot vervolging overgegaan, 
omdat deze misdaad zo ingeburgerd is. Zo gaat 
deze opvatting een eigen leven leiden bij de hand-
havers van de industriële wetgeving. De auteur geeft • 
aan dat de commissie Robens uit 1972 en de wet 
betreffende Health and Safety at Work uit 1974 
slechts heeft bijgedragen aan de conventionalisering 
van de bedrijfscriminaliteit. De auteur hoopt dit te 
doorbreken d.m.v. dit artikel. Hij geeft aan dat er 
verband bestaat tussen de huidige opvatting en die 
uit de vroegindustriële periode. Reeds in de 19e 
eeuw waren de marktverhoudingen zodanig, dat met 
de bedrijfscriminaliteit de hand werd gelicht. Ook 
belicht de auteur de criminele relatie tussen overheid 
en ondernemer in het 19e eeuwse Engeland. Hij 
haalt in dit verband Taylor, Walton en Young (1973) 
aan. Deze stellen dat de arbeiders gebonden zijn aan 
het strafrecht met zijn sancties, maar dat voor de 
ondernemers slechts het civielrecht geldt, dat de mede-
dinging tussen hen regelt. 
Met literatuuropgave. 

3 
Erlanger, H. S., and D. A. Klegon. Socialization effects 
of professional school. 
Law and society review, 13e jrg., nr. 1, herfst 1978, 
blz. 11-35 (USA). 

Men veronderstelt dat studenten gedurende hun op-
leiding een attitude-verandering ondervinden en de 
normen van hun toekomstige beroep internaliseren. 
Bij juridische studenten vermoedt men een verande-
ring in meer conservatieve richting, een oriëntatie op 
het zakenleven en een geringe motivatie om sociaal 
werk te doen. De auteurs hebben deze veronderstel-
lingen onderzocht aan de hand van vragenlijsten die 
in 1973 en 1975 werden ingevuld door 136 studen-
ten aan de University of Wisconsin-Madison Law 
School. Deze steekproef was niet aselect en er was 
ook geen controlegroep. De politieke mening van 
de respondenten bleek na twee jaar enigszimin 
conservatieve richting verschoven te zijn, maar het 
merendeel der studenten bleef er een links-liberale 
visie op na houden. Verder werd de respondenten 
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gevraagd naar hun instelling t.o.v. sociaal en commer-
cieel werk, de mate waarin voor bepaalde beroepen 
specifieke juridische vaardigheden vereist zijn, en de 
gedachten van de studenten over hun latere beroeps-
uitoefening. Meer dan de helft van de respondenten 
wil later tien procent of meer van hun tijd besteden 
aan 'pro bono-werk'. Bij de tweede ondervraging in 
1975 was iets minder te merken van een sociale 
instelling bij de studenten. De auteurs concluderen 
dat de invloed van de juridische opleiding op de 
studenten enigszins wordt overdreven. Verder onder-
zoek zal zich o.m. moeten richten op de invloed die 
van de arbeidsmarktuitgaat. 
Met literatuuropgave. 

4 
Fernhout, R. Arob, uitlevering en non-Refoulement. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 21, 26 mei 
1979, blz. 413-418. 

De auteur constateert dat de uitleveringsbeschikking 
ten aanzien van de vraag, of uitlevering van de op-
geëiste persoon geweigerd moet worden in verband 
met te vrezen discriminatoire behandeling in de 
verzoekende staat, adequate rechterlijke toetsing 
mist. De poging van het RAF-lid Wackernagel om 
op grond van de Wet AROB ook de uitleverings-
beschikking te laten toetsen door de Afdeling Recht-
spraak leed schipbreuk omdat 'krachtens wettelijk 
voorschrift de rechterlijke macht was gehoord' 

, (art. 30 lid 2 Uitleveringswet). De criteria, die (na 
de toelaatbaarverklaring door de rechtbank) door 
de Minister van Justitie worden gehanteerd, bevatten 
evenwel meer bestuursrechtelijke dan strafrechtelijke 
elementen. Advisering hieromtrent door de gewone 
rechter ligt volgens de auteur dan ook niet zonder 
meer voor de hand. Door het tweede lid van art. 30 
UW eenvoudigweg te schrappen, wordt de Afdeling 
Rechtspraak bevoegd de uitleveringsbeschikking 
aan het non-refoulementbeginsel te toetsen, en 
daarmee wordt het ook mogelijk schorsing o.g.v. 
art. 80 Wet op de Raad van State aan de voorzitter 
van de Afdeling te vragen. Het scheppen van deze 
mogelijkheden is ook van groot belang voor de vraag 
naar de aanvaardbaarheid van het Europees Verdrag 
tot bestrijding van terrorisme. 
Met literatuuropgave. 

5 
Fleers, J. B. Surinaamse onderdanen en artikel 34, 
lid 1, sub b Vreemdelingenwet. 
Proces, 58e jrg., nr. 5, mei 1979, blz. 130-136 (N). 

Surinamers krijgen bij een verzoek om een verblijfs-
vergunning voorrang op basis van de overeenkomst 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Repu-
bliek Suriname van 25 november 1975 (Trb. 1975 
nr. 133). De toestemming tot vestiging staat in 
afwijking van art. 13 Vreemdelingenwet geheel los 



van de toestemming tot verblijf. De auteur stelt 
vast dat de regering er vanuit is gegaan, dat het voor 
vreemdelingen geldende systeem voor rechtsbescher-
ming, ook van toepassing is op Surinamers die toe-
lating vragen tot Nederland o.g.v. de overeenkomst. 
Hij vraagt zich af of dit wel voldoende doordacht is. 
Zo kunnen de uitzettingen tijdens een beroeps-
procedure niet anders worden gezien dan als een 
schending van de overeenkomst. De auteur vindt 
het opmerkelijk dat in negen van de veertien gevallen, 
de uitzetting hangende een herzieningsprocedure 
toelaatbaar werd geacht. In geen enkel geval heeft 
de eiser betoogd dat een uitzetting op zijn minst 
genomen op gespannen voet staat met art. 10 van 
de overeenkomst. Tot slot stelt de auteur een drietal 
overbruggingsmethoden voor, die hij echter geen 
van allen, uit systematisch oogpunt bezien, geheel 
bevredigend acht. 
Met literatuuropgave. 

6 
Hongerstaking (themanummer). Met bijdragen van 
C. Kelk, W. J. van Bennekom, H. A. van Geuns, 
J. de Cler en A. Achterath. 
Proces, 58e jrg., nr. 9, september 1979, blz. 194— 

49 	230 (N). 

Dit themanummer is gewijd aan een verschijnsel dat 
zich als een dreigend en vrij onbekend probleem op 
de meest onverwachte momenten en plaatsen kan 
voordoen. De redactie Wil hiermee een aanzet geven 
tot verdere bezinning op en ontwikkeling van een 
beleid voor de bejegening van de hongerstaker. 
C. Kelk behandelt het juridisch aspect van de menig-
vuldige en complexe moeilijkheden die aan het ver-
schijnsel hongerstaking zijn verbonden en gaat in 
dit verband in op de rechtspositie van gedetineerden 
waarbij hij een tweeledig perspectief aanbrengt, nl. 
de interne rechtspositie wanneer de gedetineerde 
hongerstaker zich richt tegen de bejegening en 
materiële omstandigheden van zijn detentie, en de 
externe rechtspositie wanneer de inzet van zijn 
protest wordt gevormd door de redenen van zijn 
gedetineerd zijn op zich. De rol die de advocaat van 
een gedetineerde hongerstaker vervult en voor welke 
dilemma's dit hem plaatst, wordt vanuit eigen 
ervaring beschreven door W. J. van Bennekom, die 
ook het politieke aspect aanstipt. 
Het medisch-ethische aspect wordt besproken door 
H. A. van Geuns. Hij doet aanbevelingen voor de arts 
die ambtshalve met het verschijnsel wordt geconfron-
teerd. J. de Cler bespreekt hongerstaking vanuit de 
visie van een gestichtsarts. Psychologische en psychia-
trische aspecten komen sterk naar voren in de 
politiek geladen zienswijze van A. Achterath die 
deze illustreert met vele citaten van zowel honger-
stakers als ambtshalve of anderzins betrokkenen. 
Met literatuuropgave. 
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7 
Kummerer, H. en L. Meyer. Buitenlanders en justitie. 
Proces, 58e jrg., nr. 5, mei 1979, blz. 123-130 (N). 

De auteurs beogen een aantal problemen betreffende 
de confrontatie van vreemdeling en justitie aan te 
stippen en aan de oplossing hiervan een bijdrage te 
leveren. Problemen zijn o.a. de taalbarrière, de beeld-
vorming van justitie door de buitenlander en de stereo-
typering van de buitenlander op de onbekendheid 
met de cultuurpatronen van deze. Zo kan een ver-
keerd begrepen zin zeer ernstige gevolgen hebben. 
Daarbij komt dat men in verschillende culturen ook 
verschillende spreekstijlen heeft. De vraag van de 
rechter of de dader het feit heeft gepleegd kan door 
iemand uit een ander cultuur vaak niet alleen 
met la' worden beantwoord. Ook is het niet overal 
zo, dat bij afwezigheid van een ontkenning, een 
bevestiging wordt bedoeld. Een Arabier wil bijvoor-
beeld niet iemand voor het hoofd stoten en zal daar-
om zelden expliciet ontkennen. De auteurs beslui-
ten hun artikel met het advies meer personen en 
instellingen bij het justitiegebeuren in te schakelen, 
die bekend zijn met buitenlanders. Ook zou ten aan-
zien van de voorlichtingsrapportage een aparte toe-
lichting op de culturele achtergrond te overwegen 
zijn. 
Met literatuuropgave. 

8 
Liefferink, B. De opsporing en sanctionering van 
milieudelicten. 
Ars aequi, 28e jrg., nr. 5, mei 1979, blz. 250-255 
(N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op twee aan 
de Tweede Kamer aangeboden rapporten. Het 
betreft hier een rapport over de coördinatie van de 
opsporing van milieudelicten en een rapport over 
de verhouding justitie en bestuur. Hierbij zal vooral 
aan de orde komen of de Wet economische delicten 
een oplossing biedt. Volgens de auteur is kenmerkend 
voor het milieurecht de sectorale benadering. Er 
bestaan, naast de Hinderwet voor de meeste milieu-
componenten afzonderlijke wetten. Deze aparte 
wetten vertonen een grote diversiteit aan opsporings-
middelen en sanctiemogelijkheden. De auteur 
bespreekt een aantal van de handhavingsmiddelen 
en schenkt,daarbij vooral aandacht aan de mogelijk-
heden die de Wet Economische Delicten biedt. Bij 
de bespreking van het coördinatierapport komt 
de auteur tot de conclusie dat een daadwerkelijke 
handhaving van de milieuwetten alleen mogelijk is 
op basis van gescheiden functies van het O.M. en het 
bestuur. Het bestuur heeft naar zijn mening de preven-
tieve zorg en het O.M. de repressieve zorg. Tot slot 
spreekt hij de hoop uit dat regering en parlement zich 
meer bezig gaan houden met fundamentele aanpas-
singen van het milieurecht. 
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9 
Maarseveen, H. van Wetgeving. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 22, 2 juni 1979, 
blz. 433-438. 

Dient verandering gebracht te worden in de wijze van 
voorbereiding en totstandkoming van wetten? Dat is 
het onderwerp van de preadviezen van J. M. Polak 
en M. Scheltema voor de vergadering van de Nederland-
se Juristen Vereniging. De auteur geeft een bespreking 
van beide preadviezen. Hij constateert dat Polak 
voor fundamentele veranderingen geen aanleiding 
ziet. Opdeling van de Raad van State in drie aparte 
afdelingen voor wetgeving, bestuursgeschillen en 
administratieve rechtspraak, de mogelijkheid om 
buitenstaanders tot lid van kamercommissies te 
benoemen en versterking van de bijstand aan kamer-
leden, acht Polak voldoende. Scheltema gaat uit van 
vier aspecten, die hij aan wetgeving ontwaart, te 
weten de aspecten van democratie, rechtszekerheid, 
coördinatie en effectiviteit. De zwakte van deze vier 
kijkinstrumenten is volgens de schrijver dat zij eigen-
lijk niet anders dan normatieve uitspraken vormen. 
Ook staat de auteur ambivalent tegenover Scheltema's 
suggestie om veel meer beslissingen volgens de parle-
mentaire wetgevingsproceudre tot stand te brengen 
('stop de wetgever'). Scheltema pleit verder voor 
de oprichting van een Raad voor de Wetgeving met een 
adviserende taak, voor de oprichting van een parlemen-
taire afdeling of commissie voor de wetgeving, en voor 
vereenvoudigde wetgeving. Tenslotte vermeldt de 
auteur de vraagpunten, behorend bij de beide pre-
adviezen. 

10 
Mourik, M. J. A. van Het wetsontwerp 'Onderbewind-
stelling ter bescherming van meerderjarigen'. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 24, 16 juni 1979, 
blz. 477-482. 

Voor de bescherming van vermogensrechtelijke belan-
gen van meerderjarige personen heeft de wetgever 
zich in Boek 1 BW weinig uitgesloofd. In de praktijk 
behelpt men zich thans vooral met de figuren vol-
macht en zaakwaarneming. Het huwelijksvermogens-
recht biedt verder nog oplossingen in de vorm van 
de bestuursovereenkomst, de bestuursopdracht door 
de rechter en het overlaten van het bestuur. Een 
leemte is duidelijk aanwezig. Bij KB van 24 oktober 
1978 is het wetsontwerp 'Onderbewindstelling van 
meerderjarigen' aangeboden, dat zich richt op de 
problematiek van het inkomens- en vermogensbeheer 
van meerderjarige personen die wegens hun lichame-
lijke of geestelijke toestand zelf niet (meer) tot een 
behoorlijk beheer in staat zijn. Het ontwerp, dat 
grotendeels ontleend is aan titel 3.6 van het gewijzig-
de ontwerp nieuw BW, wordt door de auteur gede-
tailleerd besproken. De conclusie luidt dat weinig 
de aanvaarding van het ontwerp in de weg staat. 
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11 
Nijsten, M. Het abortusvraagstuk in de Verenigde 
Staten en in Nederland. 
Ars aequi, 28e jrg., nr. 6, juni 1979, blz. 290-297 (N). 

De auteur bespreekt de discussie rond het abortus-
vraagstuk, die zich tussen twee principiële standpunten 
blijkt af te spelen: moet de macht van de overheid 
gebruikt worden ter bescherming van het ongeboren 
leven of brengt het recht op privacy van de vrouw 
met zich mee dat zij de beslissing tot abortus neemt 
zonder dat de Nederlandse overheid hierop enige 
invloed heeft? Allereerst wordt de ontwikkeling van 
het vraagstuk van abortusvrijheid in de Verenigde 
Staten geschetst. Daarbij komt het standpunt van 
het Amerikaanse Hooggerechtshof aan de orde. De 
auteur geeft commentaar op de beslissingen van het 
Hooggerechtshof en wijst op de consequenties van 
het recht op abortus met betrekkking tot de abortus-
procedure. Daarna wordt de situatie in Nederland 
besproken. De auteur constateert dat er zich buiten 
de wet om een abortuspraktijk heeft ontwikkeld. 
Zij acht de twee hiervoor genoemde principiële uit-
gangspunten onverenigbaar en trekt hieruit conclu-
sies ten aanzien van het wetsontwerp Ginjaar/De Rui-
ter.. Als laatste geeft de schrijfster conclusies betreffen-
de de toetsing van het bewustzijn van de vrouw, de 
medisch en sociaal verantwoorde hulp aan een vrouw 
die abortus wenst, de vraag wanneer er sprake is van 
menselijk leven en de eventuele vergoeding van de 
abortus door het ziekenfonds. 
Met literatuuropgave. 

12 
O'Malley, P. Class conflict, land and social banditry: 
bushranging in nineteenth century Australia. 
Social problems, 26e jrg., nr. 3, februari 1979, 
blz. 271-284 (USA). 

De sociologie van het afwijkend gedrag is er, hoofd-
zakelijk door haar microsociologische orientatie, 
niet in geslaagd om verklarende constructies te 
vinden om het vóórkomen, de herhaling en het 
verdwijnen van deviant gedrag te begrijpen. In dit 
artikel wordt het begrip 'voorwaarde voor het vóór-
komen' besproken als een constructie die star 
determinisme vermijdt maar rekening houdt met 
structurele analyse. Het wordt vervolgens gebruikt 
om het herhaald voorkomen en het niet meer 
voorkomen van banditisme in het 19e eeuwse 
Australië te verklaren. Als vorm van sociaal banditis-
me hing struikroverij voor haar bestaan van twee 
voorwaarden af: het klasseconflict dat plaatselijke 
eenheid in landelijke gebieden voortbracht, en de 
specifieke afwezigheid van politiek geihstitutiona-
liseerde en effectieve middelen om dit conflict 
te structureren. Een historische analyse van 
struikroverij in Australië toont aan dat het abrupte 
verdwijnen van dit verschijnsel in de tachtiger jaren, 
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onmiddellijk na het hoogtepunt in het Kelly oproer, 
verklaart kan worden vanuit het verdwijnen van deze 
twee voorwaarden van bestaan. 
Met literatuuropgave. 

13 
Rosenthal, U. Terreurbestrijding in Nederland: vijf 
thema's ter discussie gesteld. 
Het tijdschrift voor de politie, 41e jrg., nr. 5, mei 
1979, blz. 251-265 (N). 

Allereerst wordt door de auteur ingegaan op de 
begripsbepaling en typering van terreur. Vervolgens 
worden enige punten van politiek-bestuurlijke aard 
behandeld. Daarbij gaat het in het bijzonder om de 
verhouding tussen de zogeheten justitiële en de 
bestuurlijke lijn in de terreurbestrijding. De auteur 
bepleit een meer evenwichtige benadering — meer 
evenwichtig dan de door het justitiële primaat 
gekenmerkte aanpak welke in Nederland vigeert. 
Hierbij sluiten opmerkingen over de organisatie van 
de terreurbestrijding aan. Die thematiek betreft 
onder meer de voor- en nadelen van de neiging tot 
centralisatie van de terreurbestijding, de bepaling 
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en 
de rol van adviseurs. De auteur constateert dat het 
voorhanden onderzoeksmateriaal noch case studies 
conclusies wettigen als zou geweld geweld oproepen, 
of als zou de harde hand het gebruik van geweld 
indammen. Een belangrijk onderwerp is voorts het 
procesmatige karakter van terreur. Bij de besluit-
vorming terzake van (toekomstige) terreuracties 
bestaat er een neiging ontbrekende informatie aan 
te vullen met informatie omtrent voorgaande 
gevallen. Deze context vormt een vruchtbare voedings-
bodem voor 'idée-fixes, dominante doel-middel 
schema's en starre draaiboeken. De beschouwing 
wordt afgesloten met een pleidooi voor meer open-
heid bij het denken en handelen van overheidswege. 
De terreurbestrijding vergt steun vanuit de politieke 
gemeenschap — vanuit het publieke debat. 
Met literatuuropgave. 

14 	• 
Rupprecht, R. Entwickelt sich in der Bundesrepublik 
ein rechtsextremistischer Terrorismus? 
Kriminalistik, 33e jrg., nr. 6, juni 1979, blz. 285— 
290 (BRD). 

Neo-nazistische groeperingen waarvan de aanslagen 
een terroristisch actiepatroon vertonen, zijn de 
laatste tijd in toenemende mate actief geworden. 
De niet meer dan tweehonderd activisten zijn al 
lang over het stadium van roofzuchtige aanschaffing 
van wapens en geld heen. Toch vormen zij geen 
bedreigend potentieel voor de binnenlandse veilig- 
heid. Het risico voor het aanzien van onze staat mag 
echter niet over het hoofd gezien worden. Aan de 
andere kant moet men zich ook bewust zijn van het 



geringe aantal, de structurele primitiviteit en de irratio-
naliteit van neo-nazistische terroristische verenigingen, 
wanneer men de meestal door inhechtenisneming beëin-
digde activiteiten als rechts terrorisme bestempelt. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

15 
Dautricourt, J. Y. Probation et politique correctionelle. 
Revue de droit penal et de criminologie, 59e jrg., 
nr. 3, maart 1979, blz. 215-249 (B). 

De auteur beschijft na een korte bespreking van de 
klassieke repressieve justitie hoe een criminele poli-
tiek vorm krijgt In april 1978 heeft de Belgische 
commissie voor herziening van het strafrecht zich 
georiënteerd op het Engelse 'probation' systeem. 
De auteur beschrijft hoe dit systeem werkt in Enge- 
land. Hij vergelijkt dit tevens met de Belgische 'proba-
tion', zoals die sinds 1964 bestaat. Bij een evaluatie 
van de "probation' komt de auteur tot de conclusie 
dat de kosten van deze maatregel, ondanks de hoge 

54 	begeleidingskosten, slechts één tiende deel bedraagt 
van die van een dag gevangenisstraf. Hij acht het nood-
zakelijk voor een adequate toepassing van de 'proba-
tion' om een onderscheid te maken tussen anti-sociale 
en a-sociale delinquenten. Bij beiden onderscheidt hij 
nog enige subcategorieën. Met name voor de a-sociale 
delinquenten bespreekt de auteur de mogelijkheden 
van de 'probation'. Tot slot concludeert de auteur dat 
aan een aantal nader genoemde voorwaarden moet 
worden voldaan, wil men kunnen spreken van een 
adequaat correctioneel beleid in de vorm van 
'probation'. 

16 
Doleschal, E. Social forces and crime. 
Criminal justice abstracts, 10e jrg., nr. 3, september 
1979, blz. 395-410 (USA). 

In dit artikel worden de gegevens bekeken, die leiden 
tot de stelling, dat misdaad en straf sociaal in balans 
zijn, in een evenwicht, waarin de misdaad niet aan-
zienlijk kan worden teruggedrongen en de straffen 
niet veel strenger kunnen worden. Dit 'homeostati-
sche proces' zorgt er voor, dat de criminaliteit op 
het zelfde niveau blijft en dat fluctuatie slechts 
binnen nauwe grenzen mogelijk is. Het zorgt er ook 
voor, dat de straffen niet veel strenger kunnen 
worden zonder tegenkrachten in het leven te roepen, 
die heLevenwicht herstellen én de straffen tot hun 
vorige niveau terugbrengen. De ontdekking van dit 
evenwicht dient ons niet af te schrikken of in slaap 
te sussen onder het motto 'dat er toch niets aan te 
doen is'. Door het proces van homeostase te onder-
kennen kunnen wij de grenzen zien waarbinnen de 
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maatschappij kan opereren en de doelen van het 
strafrecht, die redelijkerwijs haalbaar zijn. 
Met literatuuropgave. 

17 
Kingsnorth, R. and L. Rizzo. Decision -making in the 
criminal courts: Con tinuities and discontinuities. 
Criminology', 17e jrg., nr. 1, mei 1979, blz. 3-14 
(USA). 

Dit artikel probeert een analyse te geven van de 
relatie tussen enerzijds `guilty-plea bargaining' (het 
onderhandelingsproces waarbij de beklaagde vooruit-
lopend op het vonnis zich schuldig verklaart) en 
anderzijds het advies van de `probation offreer'. 
Voor het onderzoek werd uitgegaan van 375 misdaad-
zaken welke tussen 1 maart en 1 september 1972 
gerechtelijk vervolgd werden door superior courts 
in Western Country, waarvan er 302 bruikbaar 
bleken te zijn. Men vond een hoge graad van over-
eenkomst tussen adviezen van probation officers 
en de rechterlijke beslissingen wanneer men alleen 
deze verhouding onderzocht. De probation officers 
worden echter bij het opstellen van hun advies 
beinvloed door bepaalde afspraken van de aanklager 
en de verdediger waarin steeds meer het uit te 
spreken vonnis betrokken wordt. De probation 
officers worden hierdoor beperkt in hun beslissings-
autonomie. Zij ontvangen in deze moeilijke situatie 
weinig steun van de rechters die, gebonden aan 
efficiency-normen, de voorkeur geven aan de 'pica-
bargain' overeenkomst, wanneer probation officers 
weigeren de eerder tot stand gekomen afspraken 
met betrekking tot de straf te bekrachtigen in hun 
advies. Tot slot behandelen de auteurs de beleids-
implicaties hiervan voor het strafrechtelijk systeem. 

18 
Kunkel, E., und E. Menken. Zur Notwendigkeit 
neuer MassnEhmen gegen die Trunkenheit im Strassen-
verkehr. 
Blutalkohol, 15e jrg., nr. 6, november 1978, blz. 
431-450 (BRD). 

In dit artikel laten de auteurs aan de hand van statis-
tische gegevens en diverse onderzoeksresultaten 
zien, dat de wettelijke maatregelen tegen het rijden 
onder invloed van alcohol vrijwel geen effect hebben 
gehad. Er wordt ingegaan op de mogelijkheid van 
selectieve en naar categorieën gespecificeerde straf-
vervolging van de rijders onder invloed. Vervolgens 
wordt een psychologische grond voor de geringe werk-
zaamheid van de tot nu toe gebruikte maatregelen 
gegeven. De auteurs ontwikkelen op basis van leer-
theoretische inzichten een model dat deze ineffec-
tiviteit verklaart. Zij wijzen op de noodzaak van 
nieuwe maatregelen. Zij menen dat het noodzake- 
lijk en zinvol is om als aanvulling op de bestaande 
wettelijke maatregelen, psychologische maatregelen 



in te voeren teneinde de houdingen en het gedrag van 
de rijders onder invloed te veranderen. De mogelijk-
heid van naar categorieën gespecificeerde strafver-
volging moet nog verder onderzocht worden. 
Met literatuuropgave. 

19 
Rombach, J. Voorlopige hechtenis tenuitvoerleggen, 
een dubbelzinnig begrip.. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 25, juni 1979, 
blz. 515-518. 

Het wetboek van strafvordering bepaalt in art. 64 (1), 
dat een bevel tot bewaring van kracht is gedurende 
een door de Rechter-Commissaris te bepalen termijn 
van ten hoogste zes dagen, welke ingaat op het 
ogenblik der teniiitvoerlegging. En volgens art. 66 (1) 
is een bevel tot gevangenneming of gevangenhouding 
van kracht gedurende een door de rechtbank te 
bepalen termijn van ten hoogste dertig dagen, welke 
ingaat op het ogenblik der tenuitvoerlegging. Wat 
betekent tenuitvoerlegging hier? De vraag heeft 
groot praktisch belang. Niet alleen, uiteraard, voor 
die geldingsduur, maar ook voor het tijdvak van uiter- 

56 	lijk drie dagen na de tenuitvoerlegging van een bevel 
tot gevangenneming of gevangenhouding waarbinnen 
de verdachte volgens art. 71(1) hiertegen in hoger 
beroep kan komen. De schrijver gaat nader op de 
betekenis van het begrip tenuitvoerlegging in. 

20 
Schrier, C. J. Child abuse — An illness or a crime? 
Child welfare, 58e jrg., nr. 4, april 1979, blz. 237— 
245 (USA). 

De auteur geeft aan dat kindermishandeling en/of 
verwaarlozing beschouwd kan worden als een ziekte, 
die ontstaan is als gevolg van een gebrek aan psycholo-
gische en sociologische opvang en zorg. Hij vindt 
het dan ook onjuist om het strafrechtelijke systeem 
in te schakelen. Door opvang en begeleiding in een 
vroeg stadium zou dit te voorkomen zijn. Hij acht 
een civielrechtelijke benadering beter op zijn plaats 
en staaft zijn mening door een vergelijking te maken 
tussen de strafrechtelijke en civielrechtelijke doelstel-
lingen. Hieruit blijkt o.a. dat bij een civielrechtelijke 
benadering het slachtoffer de meeste aandacht krijgt 
en dat er geen negatieve beihvloeding ontstaat.op 
de vertrouwensrelatie ouders/maatschappelijk werker. 
Deze relatie acht de auteur zeer belangrijk, daar de 
therapie alleen dan effect zal hebben als de psycholo-
gische behoeftes van dader, echtegeno(o)t(e), familie 
en kind onderkend worden. Hoewel de instanties in 
de sociale sector overbelast zijn en derhalve vaak 
niet adequaat hulp kunnen verschaffen, acht de 
auteur dit toch geen reden om het strafrechtelijke 
systeem in te schakelen. Het strafrechtelijke systeem 
is volgens hem hiertoe niet voldoene uitgerust. 
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21 
Selih, A. Perception of deviance by different social 
groups. 
International journal of the sociology of law, 
7e jrg., nr. 1, februari 1979, blz. 85-98. 

De auteur geeft hier de resultaten weer van een 
onderzoek naar het percipiëren van afwijkend gedrag 
in Ljubljana (Joegoslavië). Zij tracht na te gaan of 
er hierover verschil in opvatting bestaat tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen. Allereerst verdui-
delijkt de auteur de opzet van het onderzoek. 
Zij geeft de beperkingen aan die zij gemaakt heeft 
en zij geeft een overzicht van de gestelde vragen. 
De uitkomsten van de enquête geeft zij in tabelvorm 
weer. Uit het onderzoek blijkt dat men in het alge-
meen niet zo goed op de hoogte is met het al dan 
niet strafbaar zijn van een bepaalde gedraging. Op-
merkelijk is dat in verhouding tot andere landen 
door de geenquêteerden een laag aantal strafrechte-
lijke sancties wordt geëist. Van degenen die dit 
wel deden, eiste echter vijfenzeventig procent de 
maximum straf en vijfentwintig procent een nog 
zwaardere straf. Vervolgens vergelijkt de auteur 
enkele subgroepen op hun kritische houding, bekend-
heid met wettelijke bepalingen etc. Zij geeft op 
grond van de resultaten van het onderzoek enkele 
praktische voorstellen. Zo is zij van mening dat men 
in zijn algemeenheid bepaalde waarden beschermd 
wil zien door strafrechtelijke bepalingen. Wat betreft 
de bescherming van eigendom is de huidige regeling 
toereikend. Bij belastingfraude acht zij een boete 
wellicht beter op zijn plaats en bij bloedschande 
blijft dezelfde sanctie gewenst als voorheen. Tenslotte 
merkt de auteur op het wenselijk te vinden, dat het 
opkomenwoor algemene sociale waarden geactiveerd 
wordt. 

22 
Sie Dhian Ho, H. T. Akkulturatieproblematiek en 
strafrecht. 
Proces, 58e jrg., nr. 5, mei 1979, blz. 136-140 (N). 

De auteur schetst hier het probleem van recht en 
ethiek aan de hand van cultuurverschillen tussen 
het Middellandse-Zeegebied en Nederland. Een van 
de oudste ethnische groepen die niet-geintegreerd 
in Nederland woont, is de.groep Chinezen. Vooral in 
het verleden hebben zich met deze groep weinig 
problemen voorgedaan. Een betrekkelijk nieuwe 
etnische minderheid vormen de mediterrane gast-
arbeiders en hun gezinnen. 
Vooral de tweede generatie hiervan behoeft sociaal-
pedagogische zorg. In het algemeen vindt de auteur 
het Nederlandse beleid t.a.v. deze culturele minder-
heid even ruimdenkend als t.a.v. de eerder genoem-
de Chinezen. Onderling geweld wordt echter niet 
getolereerd. Bij de mediterrane culturen komt de 
bloedwraak nl. nog voor. Dit hangt samen met het 
feit dat in deze culturen de sociale orde o.a. wordt 



gehandhaafd door het schande- en schaamtegevoel 
van de normschender tegenover de gemeenschap. De 
auteur beschrijft in het kort hoe zo'n bloedwraak 
ontstaat en wie het vonnis voltrekt. 
Tot slot maakt hij een sociologische kanttekening 
bij de statistische conclusie dat onder etnische 
minderheden meer criminaliteit voorkomt. 
Met literatuuropgave. 

23 
Use, The, of civil liability to aid crime victims. Castillo, 
R., T. W. Dressler, R. Foglia, et al. 
The journal of criminal law and criminology, 70e jrg., 
nr. 1, voorjaar 1979, blz. 57-62 (USA). 

De auteurs geven een overzicht van recente Ameri-
kaanse rechtspraak waarin slachtoffers van delicten 
een civiele actie voerden, niet tegen de daders, maar 
tegen een derde-partij. Met name worden gevallen 
besproken waarbij transportondernemingen hun pas-
sagiers onvoldoende bescherming boden tegen crimi-
nele activiteiten van anderen, bijvoorbeeld het 
verkrachten van een vrouw op een slecht verlicht 
perron. Verscheidene uitspraken laten zien dat voor 
de aansprakelijkheid van een transportmaatschappij 

58 	tenminste vereist is dat (1) de onderneming wist of 
behoorde te weten dat een van haar passagiers letsel 
zou kunnen oplopen ten gevolge van een strafbaar 
feit (voorzienbaarheidseis), en (2) dat de onderneming 
genoeg gelegenheid had om preventieve maatregelen te 
treffen om alle passagiers te beschermen maar dat 
had nagelaten. Deze ontwikkeling biedt een oplossing 
voor de behoefte aan adequate hulp voor slacht-
offers van delicten. Helaas zijn de rechtbanken terug-
houdend om aansprakelijkheid van een derde aan 
te nemen wanneer er geen bijzondere overeenkomst 
(zoals de vervoersovereenkomst) tussen de partijen 
aan te wijzen valt. 
Met literatuuropgave. 

24 
Trotha, T. von. Perspektiven der Strafvollzugsreform. 
Kritische J ustiz, 12e jrg., nr. 2,1979, blz. 117-136 
(BRD). 

In de discussie over invoering van vernieuwingen in 
de ten uitvoerlegging van straffen — vooral wanneer 
het om maatregelen gaat die als alternatief voor of als 
verandering van de gesloten strafinrichting dienen — 
zijn altijd twee argumenten van volledig verschillend 
karakter aan elkaar verbonden: het ene is het huma-
nitaire-emancipatoire argument, dat zich tegen de 
onmenselijkheid richt van de degraderende en onder-
drukkende strafpraktijk, het andere is het zgn. 
positivistische argument, dat in de alternatieven en ver 
anderingen van de strafexecutie een bijdrage in de 
bestrijding van de criminaliteit en in het bijzonder de 
recidive ziet. De schrijver vindt bij de huidige stand 
van de wetenschap deze verbinding van twee volstrekt 
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verschillende argumenten ongelukkig en misplaatst, 
omdat het positivistische argument niet houdbaar is 
en daardoor het eigenlijk belangrijke humanitair-
emancipatoire argument een slechte dienst bewezen 
wordt. 
Met literatuuropgave. 

25 
Veen. Th. W. van. Het verzet, een rechtsmiddel dat 
beter gemist kan worden. 
Delikt en delinkwent, 9e jrg., nr. 6, juni 1979, blz. 
372-382 (N). 

De grondgedachte van het rechtsmiddel verzet is dat 
iedere verdachte die niet ter terechtzitting is versche-
nen, er recht op heeft, als hij daarop na het vernemen 
van het vonnis prijs stelt, alsnog zijn verdediging te 
voeren voor de rechter die het vonnis heeft gewezen. 
Dit principe werd door de wetswijziging van 1935 
danig uitgehold. Het verzet werd in de eerste plaats 
beperkt tot bij verstek gegeven vonnissen in eerste 
aanleg en daarnaast werd het verzet tot een aanvul-
lend rechtsmiddel naast het hoger beroep gemaakt. De 
auteur bespreekt daarom de gevallen waarin de 
verdachte niet in hoger beroep kan gaan en de rechts-
gang bij verzet zoals die geregeld is in de artt. 399 t/m 
403 Sv. De vragen die het rechtsmiddel van verzet 
oproept, liggen echter niet in de eerste plaats bij deze 
procedure. Rechtsonzekerheid ontstaat doordat niet 
goed duidelijk meer is wanneer er van een verstek-
vonnis moet worden gesproken. De termijnen waarop 
in verzet kan worden gegaan zijn niet duidelijk aange-
geven. Tenslotte is de verhouding tussen de rechts-
middelen verzet, hoger beroep en cassatie gecompli-
ceerd. De auteur concludeert dat de grootste eenvoud 
en duidelijkheid bereikt zou worden door het verzet 
af te schaffen. De regeling van het hoger beroep zou 
dan dienen te worden uitgebreid. De auteur doet 
hieromtrent enige concrete voorstellen. 

26 
Waldmann, P. Zur Genese von Strafrechtsnornten. 
Kriminologisches J ournal, lle jrg., nr. 2,1979, blz. 
102-123 (BRD). 

In dit artikel worden verschillende theorieën en model-
len besproken, die zich met het ontstaan van strafwet-
ten bezighouden in rechtssociologisch en crimineel-
sociologisch perspectief. In het middelpunt staat de 
overgang van een consensus-model voor maatschappe-
lijke verhoudingen naar een conflict-model, dat de 
normstelling als machtsstrijd ziet tussen elkaar bestrij-
dende groepen. Het conflictmodel is voor het begrij-
pen van het ontstaan van strafrcchtsnormen slechts 
beperkt geschikt; onder meer omdat, voor zover het 
begrensde empirische materiaal te vertrouwen is, 
degenen die de toekomstige norm aangaat nooit als 
conflicterende partijen naar buiten treden. Omdat het 
conflictmodel niet voldoet, ontwikkelt de schrijver 



een alternatief althans aanvullend model: het schep- 
pen van strafrechtsnormen als vorm van machts-
uitoefening door de overheid. 
Met literatuuropgave. 

27 
Werff, C. van der. Recidivisme en speciaal preven-
tief effect. 
Tijdschrift voor criminologie, 21e jrg., nr. 3, mei!-
juni 1979, blz. 97-110 (N). 

Dit artikel geeft de resultaten weer van een onder-
zoek van het speciaal preventieve effect van straffen 
in Nederland. Het onderzoek bestaat uit twee delen. 
In de eerste plaats worden recidivecijfers gepresen-
teerd van in 1966 wegens misdrijf veroordeelden. 
Op de tweede plaats wordt een nadere analyse uitge-
voerd waarbij de recidivecijfers bij de verschillende 
sanctiesoorten met elkaar worden vergeleken. Van 
degenen die in 1966 werden veroordeeld voor een 
misdrijf, kwam 41% binnen zes jaar na veroordeling 
opnieuw voor het plegen van een misdrijf met de 
rechter in aanraking. Het percentage recidivisten van 
degenen die tot geheel of gedeeltelijk onvoorwaarde- 

60 	lijke vrijheidsstraf waren veroordeel was 60. Uit het 
onderzoek blijkt, dat men van het speciale preventie-
ve effect van strafrechtelijke sancties geen al te hoge 
verwachting mag hebben. Het speciaal preventieve 
effect van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is in 
het algemeen niet groter dan van extramurale straf-
fen. De intramurale straffen vergroten eerder de 
kans op recidive dan deze te verkleinen. 
Met literatuuropgave. 

28 
Winkel, F. W. Informele reacties op strafbaar 
gedrag. 
Tijdschrift voor criminologie, 21e jrg., nr. 3, mei!-
juni 1979, blz. 117-128 (N). 

In onderzoek wordt al of niet onder verwijzing 
tiaar zwaarbeladen termen als klassejustitie, nogal 
eens gewezen op de merkwaardige verschillen 
in de kansen op arrestatie, vervolging en zwaardere 
bestraffing tussen verschillende groepen in de bevol-
king. In de strafrechtspleging zijn kennelijk tekenen 
op te merken die wijzen op een verschillende behan-
deling van bepaalde groepen. De vraag is of dit ver-
schil in behandeling nu een bijzonder kenmerk is 
van het functioneren van het strafrechtsapparaat 
of veeleer de uitdrukking van een verschijnsel dat 
zich onder de gehele bevolking voordoet. In dit 
artikel wordt deze globale vraagstelling gedetailleerd 
aan de hand van een verslag van een veldexperiment 
onder een (gestratificeerde aselecte steekproef van 
Amsterdammers. Op basis van de verkregen resul- 
taten neigt de schrijver ertoe de vraag of informele 
reacties van de bevolking op strafbaar gedrag 
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de kenmerken van klassejustitie vertonen, ontken-
nend te beantwoorden. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 
Zie ook excerpt nr. 56 

29 
Baumer, T. L. Research on fear of crime in the 
United States. 
Victimology, an international journal, 3e jrg., nr. 
3/4,1978, blz. 254-264. 

In dit artikel geeft de auteur een beschouwing over 
het onderzoek dat in de Verenigde Staten is ver-
richt naar angst voor misdaad. Veel van deze 
literatuur is descriptief en er zijn weinig eensluiden-
de normen gehanteerd, toch blijken er heel wat 
variabelen constant gerelateerd te zijn aan angst 
voor misdaad. Voorbeelden hiervan zijn o.m.: 
geslacht, leeftijd, grootte van de woonplaats, 
woonwijk, bekendheid met criminele activiteiten. 
De auteur tracht deze literatuur te ordenen door de 
nadruk te leggen op kwetsbaarheid, de wijze waarop 
informatie over misdaad wordt verspreid en omge-
vingskenmerken die verband houden met misdaad. 
Een beter inzicht in de dynamiek van deze verschijn-
selen kan pas worden verworven wanneer een denk-
kader is ontwikkeld en getoetst dat tot doel heeft 
angst voor misdaad te verklaren. 
Met literatuuropgave. 

30 
Block, R. Communiiy, environment, and violent 
crime. 
Criminology, 17e jrg., nr. 1, mei 1979, blz. 46-57 
(USA). 

De auteur analyseert in dit artikel de variatie in de 
verdeling van geweldsmisdrijven over verschillende 
woongebieden. Er wordt gebruik gemaakt van gege-
vens betreffende alle doodslagzaken in 1974 en een 
groot aantal berovingen en gevallen van zware mis-
handeling in 1975, afkomstig uit registers van het 
Chicago Police Department. Het blijkt dat buurten 
waarin de armsten en beter gesitueerden dicht op 
elkaar wonen, de hoogste criminaliteitscijfers betref-
fende de drie genoemde types geweldsmisdrijven 
hebben. Van alle demografische en misdaad-variabe-
len die geanalyseerd worden, is nabijheid de varia-
bele die het sterktst verband houdt met misdaadcij-
fers. De auteur geeft hiervoor enkele verklaringen. 
Het verband tussen de nabijheid variabele en de 
mate waarin misdaad voorkomt, ontzenuwt niet 
de reeds bekende verbanden tussen bijvoorbeeld 
ras of economische omstandigheden en geweld. 
Het hier besproken verband is een andere aanwijzing 
voor de zware last die drukt op de zwanen in de 



noordelijke steden waar een sterke rassenscheiding 
bestaat. 
Met literatuuropgave. 

31 
Cohn, E., L. H. Kidder and J. Harvey. Crime pre-
Ven non vs. victimization prevention: the psycholo-
gy of two different reactions. 
Victimology, an international journal, 3e jrg., nr. 
3/4,1978, blz. 285-296. 

In dit artikel worden de resultaten van twee onder-
zoeken naar de reacties op misdaad beschreven. 
Het eerste onderzoek omvat interviews met 81 in-
woners van een blanke arbeidersbuurt in Philadel-
phia. Mensen die opgaven lid te zijn van de buurt-
vereniging (een voorbeeld van preventie) bleken 
minder angst voor misdaad te hebben en een 
situatie beter te kunnen beheersen dan mensen die 
geen lid waren van een dergelijke organisatie en 
meer overgingen tot vermijdend gedrag om te voor-
komen slachtoffer te worden. Na het lezen van een 
aantal hypothetische reacties op crimineel gedrag 
verklaarden de ondervraagden dat ze uitgaande van 
een misdaad voorkomende attitude minder bang 

62 	zouden zijn en de situatie meer in de hand zouden 
hebben dan vanuit een slachtofferschap voorko-
mende attitude. Het tweede onderzoek vond plaats 
onder 37 vrouwen, deelneemsters aan een cursus 
zelfverdediging. Ze verklaarden zich actiever, 
flinker, zelfstandiger, meer opgewassen, e.d. te 
voelen en waren na de cursus minder bang alleen 
thuis te zijn, of in het donker buiten te verkeren. 
Deze uitkomsten blijken een uitzondering te 
vormen op de victimizatie-preventie resultaten van 
het eerste onderzoek. Het oefenen in zelfverdedi-
ging is een ongewoon voorbeeld van victimizatie-
preventie, omdat men daarmee het gevoel krijgt 
zijn man te kunnen staan en-minder angst voor 
misdaad te hebben. 
Met literatuuropgave. 

32 
Cordner, S. M., C. G. Ainley and M. A. Schneider. 
Rape and rapists in Victoria. 
The Australian and New Zealand Journal of 
criminology, 12e jrg., nr. 1, maart 1979, blz. 41— 
50. 

In dit artikel wordt een onderzoek naar een aantal 
kenmerken van verkrachting in Victoria behan-
deld. De resultaten hiervan worden vergeleken met 
de resultaten van een onderzoek door Hodgens en 
anderen in 1969. De gegevens voor het onderzoek 
werden uit verschillende bronnen verzameld: 
politiestatistieken van Victoria betreffende de 
periode van 1960 tot 1976, politierapporten van 
103 verkrachtingszaken tussen 1 januari en 1 ok-
tober 1976 en gevangenisrapporten van 66 veroor- 
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deelde verkrachters die ten tijde van het onder-
zoek hun straf uitzaten. Uit het onderzoek blijkt, 
naast een stijging van het aantal opgegeven ver-
krachtingen, een significante toename van het 
percentage door één persoon gepleegde verkrach-
tingen. Binnen de door meerdere personen ge-
pleegde verkrachtingen, is er een significante stij-
ging van geweldsgebruik. Het percentage slacht-
offers dat geen alcohol had gebruikt, stijgt signi-
ficant. Verkrachters maken nu een groter deel van 
de gevangenisbevolking uit dan in 1970. Er is nau-
welijks leeftijdsverschil te constateren tussen 
degenen die een verkrachting alleen of in een groep 
pleegden. In vergelijking met de gegevens van Hod-
gens en met een steekproef onder andere gevange-
nen, heeft een significant groter deel van de ver-
krachters eerdere veroordelingen. Tot slot stellen 
de auteurs dat 35 procent van de verkrachters 
enige vorm van psychiatrische hulp had ontvan-
gen. 

33 
Dijk, J. J. M. van. Public attitudes toward crime in 
the Netherlands. 
Victimology, an international journal, 3e jrg., nr. 
3/4,1978, blz. 265-273. 

Uit onderzoek dat in Nederland is verricht blijkt 
dat er nauwelijks verband bestaat tussen de angst 
voor misdaad en werkelijke ervaringen. Het is aan-
getoond dat in verhouding tot het betrekkelijk lage 
misdaadcijfer de angst groot is. De angst blijkt het 
grootst bij vrouwen in de (grote) steden, vooral 
voor verkrachting, de angst is het geringst bij dege-
nen die het grootste gevaar lopen slachtoffer van 
een misdaad te worden: jonge mannen. Mensen van 
middelbare leeftijd, met een laag opleidingsniveau 
en politiek meer behoudend geiirienteerden geven 
het meest uiting aan angst voor misdaad en een 
behoefte aan strenger overheidsoptreden. Het 
schijnt, aldus de schrijver, dat veel angst voor mis-
daad te wijten is aan sensationele berichtgeving in 
de pers en aan een selectieve aandacht voor die 
kranten bij bepaalde bevolkingsgroepen. 
Met literatuuropgave. 

34 
Lance Shotland, R., S. C. Hayward, C. Young et 
al. Fear of crime in residential communities. 
Criminology, 17e jrg., nr. 1, mei 1919, blz. 34— 
45 (USA). 

In dit artikel behandelen de auteurs drie variabelen, 
waarvan verondersteld wordt dat zij angst voor mis-
daad en een mogelijke gedragsverandering veroor-
zaken. Deze variabelen zijn: 1. het type misdaad; 
2. de frequentie waarmee de misdaad voorkomt; 
3. de plaats waar de misdaad begaan wordt. Daar 
vrijwel alle onderzoeken op dit terrein hebben 



uitgewezen dat vrouwen meer angst voor misdaad 
hebben dan mannen en daar mannen minder snel 
hun angsten tonen, heeft men zich in dit onder-
zoek beperkt tot een steekproef van uitsluitend 
vrouwen, verdeeld in 121 vrouwen uit de midden-
klassen en 128 vrouwelijke studenten. Er werden 
hen twee dingen gevraagd: a. het lezen van een 
gefingeerd misdaadverhaal, waarbij vermeld werd 
dat de nieuwsmedia dit niet bekend hadden 
gemaakt en b. het daarna completeren van twee 
schalen die een emotionele reactie op misdaad en 
een mogelijke gedragsmatige reactie op misdaad 
meten. De resultaten geven aan dat lichamelijk 
geweld zowel meer angst als meer mogelijke 
gedragsveranderingen veroorzaakt dali een inbraak. 
Een misdrijf dat achtmaal heeft plaatsgevonden, 
zet mensen eerder aan tot veranderingen in hun 
gedrag dan één dergelijk incident, maar heeft geen 
grotere emotionele reacties tot gevolg. De plaats 
waar en de omstandigheden waaronder het misdrijf 
begaan werd, zijn wel van belang voor de emotio-
nele reactie, maar leiden niet tot verschillen in 
gedragsveranderingen. 

64 	35 
Garofalo, J., en .1. Laub. The fear of crime: broaden-
ing our perspective. 
Victimology, an international journal, 3e jrg., nr. 3/4 
1978, blz. 242-253. 

Een blik op de uitkomsten van onderzoek naar angst 
voor misdaad leert dat het er niet alleen om gaat dat 
men bevreesd is slachtoffer te worden van criminele 
daden of dat de angst zijn grond vindt in een per- 
soonlijk ervaren slachtofferschap. De schrijvers geven 
aan dat als dit niet wordt onderkend, de mogelijkheid 
wordt beperkt er iets tegen te ondernemen. Uitgaan-
de van de verzamelde empirische gegevens plaatsen 
de schrijvers het verschijnsel in een breder kader, nl. 
de kwaliteit van het leven zoals die subjectief wordt 
ervaren. De schrijvers behandelen vervolgens in het 
kort de problemen die samenhangen met het defude-
ren en meten van 'quality of life'. Voorts wordt een 
verband gelegd met wat door Wilson wordt genoemd. 
'concern for community'. De schrijvers bespreken 
tot slot welke implicaties deze verbreding van per-
spectief voor het beleid heeft. Een werkelijk inter-
disciplinaire aanpak van deze problematiek is 
dringend noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 

36 
Gemmer, K. H. Quantitative und qualitative Ent-
wicklung der GewaltIcriminalitdt. 
Kriminalistik, nr. 5, mei 1979, blz. 202-208 (BRD). 

Niet zozeer de statistiek als wel de ervaring leert, dat 
bij terroristische acties van zowel links als rechts de 
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geweldadigheid toeneemt. Andere bedenkelijke ont-
wikkelingen, zoals de internationalisering, het 
vormen van groepen en de organisatie van de mis-
daad zijn in West-Duitsland nog in een pril stadium 
zonder een direkt bedreigend karakter. De schrijver 
laat ontwikkelingstendensen zien van de geweldscri-
minaliteit. Hij stelt dat, zolang de criminaliteit door 
gebrek aan kennis over haar ontstaan niet aan de 
wortel aangepakt kan worden, preventie zowel door 
overheid als particulieren de meest effectieve bestrij-
ding is ter voorkoming van slachtoffers. 
Met literatuuropgave. 

37 
Henig J., and M. G. Maxfield. Reducing fear of 
crime: strategies for intervention. 
Victimology, an international journal, 3e jrg., nr. 3/4 
1978, blz. 297-313. 

Angst voor misdaad kan het individuele gedrag beïn-
vloeden, ook als men niet persoonlijk slachtoffer of 
getuige van een criminele handeling is geweest. De in-
vloed die er van angst uitgaat kan de samenleving 
evenzeer schaden als misdaad zelf. 
Toch is er tot op heden betrekkelijk weinig aandacht 
besteed aan angst voor misdaad als een beleidspro-
bleem. De schrijvers trachten in dit artikel uit de be-
staande theoretische en empirische literatuur op het 
gebied van angst voor misdaad ideeën te destilleren 
waarop de overheid zijn beleid zou kunnen baseren. 
In de eerste plaats gaat het erom deze angst te be-
grijpen. Factoren die samenhangen met angst voor 
misdaad zijn o.m. onjuiste schatting van de dreigen-
de criminaliteit, sociale desintegratie in de grote 
steden en de fysieke kenmerken van het woon- en 
leefmilieu. De schrijvers bespreken vier benaderings-
wijzen om deze angst op te sporen en te begrijpen. 
Uitgaande van elk van deze benaderingswijzen ont-
wikkelen zij bepaalde strategieën gericht op vermin-
dering van de angst in grote steden. Zij geven daarbij 
de nadelen aan: sommige kunnen een averechts 
effect hebben doordat juist de aandacht op misdaad 
wordt gevestigd; andere kunnen de mensen tot zorge-
loosheid verleiden, waardoor men nalaat dat te doen 
wat een preventieve werking heeft. 

38 
Lewis, E. B., and T. T. Sullivan. Combating crime 
and citizen attitudes: a study of the corresponding 
reality. 
Journal of criminal justice, 7e jrg., nr. 1, voorjaar 
1979, blz. 71-79 (USA). 

De effectiviteit van projecten, opgezet om misdadig-
heid af te schrikken, zoals verhoogde straatverlich-
ting in ghettobuurten, wordt in twijfel getrokken. 
In het onderzoek wordt niet alleen bekeken of ver-
hoogde straatverlichting de feitelijke misdadigheid 
doet verminderen, maar worden ook de opvattingen 
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van de burgers die in die buurt wonen t.o.v. het 
plaatselijke bestuur gepeild. Vlak voor de installatie 
van de verlichting werden 111 personen ouder dan 
16 jaar ondervraagd. Onder dezelfde omstandighe-
den werden zeven maanden later 118 personen 
ondervraagd. De steekproef vormde een aardige 
afspiegeling van de vele stabiele, traditionele gebie-
den waar minderheidsgroeperingen wonen, maar was 
niet geheel overeenkomstig het type grotere, stede-
lijke ghetto's van tegenwoordig, waar men meer een 
wat jongere en meer mobiele bevolking aantreft. 
De bevindingen tonen aan dat men bestuurders moet 
adviseren zich meer bezig te houden met de opvat-
tingen van de burgers alvorens aan bepaalde projec-
ten ter voorkoming van misdadigheid te beginnen. 
Met literatuuropgave. 

39 
Meier, R. F. Correlates of deterrence: pro blems of 
theory and method. 
Journal of criminal justice, 7e jrg., nr. 1, voorjaar 
1979, blz. 11-20 (USA). 

Het centrale methodologische probleem waarop men 
steeds weer stuit wanneer men de correlaten van af-
schrikking wil bepalen is, dat er geen methode be-
staat waarbij met zekerheid kan worden vastgesteld 
wie er eigenlijk worden afgeschrikt. Er van uitgaande 
dat er van afschrikking sprake is wanneer personen 
die zich conformerend gedragen opgeven door een 
sanctiedreiging te zijn beïnvloed, verrichtte de auteur 
een onderzoek waarmee hij trachtte na te gaan of 
afgeschrikte en niet-afgeschrikte personen op grond 
van een aantal demografische variabelen zijn te onder-
scheiden. De gegevens voor deze analyses zijn ver-
zameld als onderdeel van een nationaal onderzoek 
naar patronen van druggebruik, uitgevoerd door de 
`National commission on marijuana and drug abuse 
(1972)'. 1689 personen ouder dan 18 jaar werden 
ondervraagd. Zij zijn verdeeld in personen die nooit 
marihuana gebruikt hebben, personen die ooit marihuana 
gebruikt hebben, maar ermee zijn opgehouden, en 
personen die op het moment van onderzoek marihuana 
gebruikten. De resultaten tonen aan dat personen 
die door wettelijke dreiging afgeschrikt werden van 
het gebruik van marihuana niet van degenen, die zich 
om andere redenen onthielden van marihuanagebruik, 
te onderscheiden zijn op grond van leeftijd, geslacht, 
ras, burgerlijke staat of beroep. Het zou echter voor-
barig zijn hieraan zonder meer de conclusie te verbin-
den dat er geen correlaten bestaan. 
Met literatuuropgave. 

40 
Philips, D. P. Suicide, motor vehicle fatalities, and 
the mars media: evidence toward a theory of sugges-
tion. 
American journal of sociology, 84e jrg., nr. 5, maart 
1979, blz. 1150-1175. 
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Tarde en andere klassieke sociologen hebben veel 
aandacht besteed aan de begrippen imitatie en sugges-
tie. In de moderne sociologie worden deze begrippen 
practisch genegeerd. De auteur komt in dit artikel 
met bevindingen waaruit blijkt dat imitatie en sugges-
tie van veel belang zijn voor het sociale gedrag. Hij 
bestudeerde de tabel van dagelijkse dodelijke auto-
ongevallen tussen 1966 en 1973 in Californië en de 
belangrijke berichtgevingen van zelfmoorden door 
een aantal Californische kranten. Het aantal doden 
na een bepaald zelfmoord-verhaal in'cle experimen-
tele periode werd vergeleken met het aantal doden in 
controle-perioden in andere jaren. Controle-perioden 
en experimentele waren gelijkgeschakeld op een aan-
tal kenmerken nl.: maand van het jaar, dag van de 
week en of het wel of niet een vakantieweekend 
betrof. Drie dagen na een gepubliceerde zelfmoord 
nemen de dodelijke auto-ongevallen toe met 31%. 
Hoe vaker over een zelfmoord geval wordt gepubli-
ceerd, hoe meer de dodelijke auto-ongevallen toene-
men. De leeftijd van de bestuurders vertoont een 
significant verband met de leeftijd van de beschreven 
persoon die zelfmoord pleegde. Ongelukken waarbij 
één auto betrokken is nemen vlak na de gepubliceerde 
geschiedenis meer toe dan andere typen ongevallen. 
Aan het slot van het artikel worden manieren bespro-
ken waarop de begrippen suggestie en imitatie in de 
sociologische theorie geliworporeerd kunnen worden. 
Met literatuuropgave. 

41 
Riger, S., M. T. Gordon and R. le Bailly. Women's fear 
of crime: frotn blaming to restricting the victim. 
Victimology, an international journal, 3e jrg., nr. 3/4, 
1978, blz. 274-284. 

Hoewel vrouwen minder kans lopen slachtoffer van 
een misdaad te worden dan mannen, vertonen zij, 
aldus de auteurs, een grotere angst dan mannen. Twee 
verschillende typen verklaringen voor deze omstandig-
heid worden onderzocht: a) verklaringen die zich 
toespitsen op eigenschappen die aan vrouwen worden 
toegeschreven, karaktertrekken als passiviteit en 
afhankelijkheid of het fysieke onvermogen zich te 
verdedigen, b) verklaringen die zich toespitsen op de 
kenmerken van misdaden die voornamelijk vrouwen 
treffen zoals verkrachting. Deze verklaringen worden 
onderzocht aan de hand van gegevens van de National 
Crime Survey, en met behulp van telefonische en 
mondelinge interviews in drie Amerikaanse steden. 
De auteurs komen tot de conclusie dat verklaringen 
die zich richten op het fysieke onvermogen van vrou-
wen zich te verdedigen bruikbaarder zijn dan verkla-
ringen die de nadruk leggen op karaktereigenschappen. 
Onderzoek naar verkrachting is nodig om de grotere 
angst van vrouwen te begrijpen. Zij bespreken ten-
slotte de invloed van deze angst op het dagelijkse 
leven van de vrouw, vooral daar deze beperkingen op-
legt aan haar vrijheid. 
Met literatuuropgave. 
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42 
Dine, S. van, J. P. Conrad and S. Dinitz. The incapac-
itation of the chronic thug. 
The journal of criminal law and criminology, 70e jrg., 
nr. 1, voorjaar 1979, blz. 125-135 (USA). 

Vaak wordt beweerd dat een kleine groep van ge-
woontemisdadigers verantwoordelijk is voor een 
onevenredig hoog aantal misdrijven. In dit artikel 
willen de auteurs nagaan in hoeverre deze gedachte 
juist is. Hun vraagstelling luidt: hoeveel misdaad kan 
voorkomen worden wanneer chronische criminelen 
voor langere tijd opgesloten worden? Vooreerst wor-
den de resultaten gememoreerd van een door hen 
reeds in 1977 gepubliceerd onderzoek onder 342 
meerderjarige verdachten in Franklin County, Ohio. 
Zij constateerden toen dat door lange opsluiting van 
recidiverende delinquenten slechts een zeer geringe 
daling van de misdaad bereikt kon worden. Kritieken 
van anderen op deze onderzoeksresultaten worden 
besproken. De belangrijkste vraag die in 1977 niet 
beantwoord is, is in hoeverre het misdaadcijfer zal dalen 
wanneer ook jeugdige gewoontemisdadigers voor drie 
tot vijf jaar gedetineerd worden. De auteurs onder-
zochten bij 126 jeugdige verdachten uit Columbus, 
Ohio, hoeveel delicten voorkomen hadden kunnen 
worden bij zeven alternatieve straftoemetingsmodel-
len. Bij het strengste model, d.w.z. vijf jaar gevange-
nisstraf wanneer iemand voor de tweede of meerdere 
keer veroordeeld wordt, zou slechts 3,7% van de 
2892 door jeugdigen en volwassenen gepleegde delic-
ten voorkomen kunnen worden. De sociale en econo-
mische kosten wegen niet op tegen zo een geringe 
daling van de criminaliteit, is de conclusie van de 
auteurs. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

43 
Dauber, E., and D. Shichor. A comparative exploration 
of prison discipline. 
loumal of criminal justice, 7e jrg., nr. 1, voorjaar 
1979, blz. 21-36 (USA). 

Het is een belangrijk organisatorisch probleem hoe 
men een voldoende niveau van discipline in gevange-
nissen kan handhaven zonder het principe van een be-
hoorlijk proces geweld aan te doen. In een beschrij-
vend onderzoek werden de formele disciplinaire pro-
cedures van de Ramle gevangenis in Israël vergeleken 
met die van de staatsgevangenis van Rhode Island. Er 
werd i.h.a. gevonden dat het disciplinaire proces van 
Ramle van meer flexibiliteit en gematigdheid getuigde 
dan het vergelijkende proces in Rhode Island. Het 
lijkt mogelijk te zijn dat men uitgaat van een relatief 
eerlijk en effectief disciplinair proces zonder dat het 
noodzakelijk is om starre procedures voor te schrijven. 
Dit kan bovendien bereikt worden zonder dat men ge- 
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bruik maakt van gerechtvaardigde strafmaatregelen, 
als de staf van de gevangenis maar een zorgvuldig be-
leid voert, gebruik maakt van aansporingen voor goed 
gedrag en positieve relaties ontwikkelt tussen de ge-
vangenen en de staf. De mogelijke voor- en nadelen 
van beide systemen worden besproken. 
Met literatuuropgave. 

44 
Frid, A., en P. Ippel. Speldeprik of speerpuntfunctie? 
Over rechtshulp in totale instituten. 
Proces, 58e jrg., nr. 6, juni 1979, blz. 141-147 (N). 

In inrichtingen, tehuizen e.d. verblijven mensen, die 
voor het merendeel moeten worden gerekend tot de 
zeer zwakken in de samenleving. Hun sociale en juri-
dische redzaamheid is gering. Hun levenssituatie ver-
toont een dwangkarakter. De schrijvers van dit artikel 
hebben enige ervaring met het opzetten van rechts-
hulp in een huis van bewaring en een psychiatrische 
inrichting. Zij willen noodzaak en beperkingen be-
lichten van dit soort projecten, met inbegrip van de 
vraag inzake de mogelijkheden tot veranderbaarheid 
van totale instituten. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

45 
Klarreich, S. H. Proposing an alternative group method 
of treatment for pro bationers. 
Corrective and social psychiatry, jrg. 25, 1979, nr. 2, 
blz. 47-55 (USA). 

In de Verenigde Staten wordt in het kader van resocia-
lisatie en reclassering veel met groepen gewerkt. Dit is 
ten dele een gevolg van de hoge kosten die individuele 
behandeling met zich meebrengt en van personeels-
tekort. De schrijver bespreekt aan de hand van citaten 
uit de literatuur de traditionele `group counselling', 
en gaat daarna in op de vraag of deze methode werke-
lijk zo effectief is als men doorgaans meent. Hij be-
spreekt vervolgens een aantal alternatieven, waarbij hij 
de voorkeur geeft aan een geheel gestructureerde 
groepstraining die gericht is op het bijbrengen van 
vaardigheid in het oplossen van problemen en con-
flicten. De delinquenten krijgen een positiever beeld 
van zichzelf, worden zelfstandiger, krijgen meer zelf-
vertrouwen en leren omgaan met hun deviante neigin-
gen doordat ze nu in staat zijn gedragsalternatieven te 
kiezen die niet afwijkend zijn. 
Met literatuuropgave. 

46 
Snel, G. De reclassering in de 80er jaren. 
Proces, 58e jrg., nr. 5, mei 1979, blz. 113-123 (N). 
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Dit artikel is een vervolg op een door de auteur in 
1973 gepubliceerde beschouwing over de toekomst 
van de reclassering, waarin hij zich verzette tegen de 
toen op handen zijnde fusie van de verschillende 
reclasseringsverenigingen tot de overkoepelende Alge-
mene Reclasserings Vereniging (ARV). In dat artikel 
kwam de auteur tot de conclusie dat de reclassering in 
deze vorm geen toekomst meer had. Ten aanzien van 
deze nieuwe organisatie merkt de auteur nu op dat zij 
op een onjuiste manier aan de verschillende afzonder-
lijk opererende verenigingen is opgelegd. Naar zijn 
oordeel is met de reorganisatie niets veranderd aan de 
tweeledigheid of het dilemma van de onverenigbare 
doelstellingen van de reclassering — helpen van de 
cliënt en dienstverlening aan justitie. De koppeling 
van de hulp- en dienstverlening van de reclassering aan 
het 'arbeidsveld' van de strafrechtspleging maakt een 
echt vrije opstelling van de maatschappelijke werker 
tegenover zijn cliënt (en andersom) niet mogelijk. Het 
is volgens de auteur voor een adequate voorlichting 
aan justitie niet nodig dat justitiè de subsidiekraan 
voor de reclassering beheerst. Het is, zo concludeert 
hij, vooral nodig dat de hulpverleners een meer met de 
realiteit overeenstemmend beeld hebben van wat zij 
met hun cliënten kunnen bereiken. 

Psychiatrische zorg 
zie ook excerpt nr. 44 

47 
Hubben, J.H. De rechtspositie van de psychiatrische 
patiënt en het belang van de behandeling. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 22, 2 juni 1979, 
blz. 442-446. 

In de vele discussies over de rechten van de psychia-
trische patiënt keert één fundamenteel thema regel-
matig terug. Dit thema behelst de vraag of een ver-
sterking van de rechtspositie van de patiënt zich wel 
verdraagt met het belang van de behandeling. De in 
1978 ingevoerde beroepscode van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychotherapie wordt vergeleken 
met de standpunten van de Commissie-Van Dijk. De 
auteur concludeert dat, wanneer een verbetering van 
de rechtspositie zijn neerslag vindt in procedures die 
een waarborg vormen voor de zorgvuldigheid van be-
sluiten en handelingen, hiervan mede een gunstig 
effect kan uitgaan op de kwaliteit van de geestelijke 
gezondheidszorg. Naast de inmiddels bekende voor-
stellen van de Commissie-Van Dijk biedt binnen het 
strafrecht de zg. juridiseringsbeweging goede aan-
knopingspunten voor de ontwikkeling van dergelijke 
procedures. Tot slot stelt de schrijver dat het voor de 
rechtspositie van de psychiatrische patiënt van belang 
is dat een wettelijk tuchtrecht tot stand komt dat 
— opgezet als technisch tuchtrecht — van toepassing 
is op het merendeel der beroepsbeoefenaren op het 
terrein der geestelijke gezondheidszorg. 
Met literatuuropgave. 



Kinderbescherming 
Zie ook excerpt nr. 20 

48 
Colago Belmonte, J.A.F. Het kind in de kinder-
psychiatrie. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 34e jrg., nr. 5, 
mei 1979, blz. 342-349 (N). 

De auteur is van mening dat de toenemende invloed 
van de systeemtheorie in het denken en handelen in 
de hulpverlening, evenals de opkomst van de gezins-
therapie ertoe hebben bijgedragen dat de kinder- 
psychiatrie steeds minder exclusief op het kind is 
gericht. Het kind kan hierdoor als individu in som-
mige gevallen gemakkelijk in de verdrukking komen. 
De auteur geeft een korte toelichting op de Ontwikke-
ling van de systeemtheorie. Vervolgens laat zij zien 
dat bij de therapeutische aandacht voor het kind 
steeds meer andere subsystemen worden betrokken. 
In veel gevallen betreft het hierbij de ouders. De 
auteur benadrukt dat een ouderbegeleiding in zo'n 
geval niet tot een paren-relatietherapie mag uitgroei-
en. Het kind moet centraal staan. De auteur beschrijft 
de gezinsstoornissen als oorzaak van de problemen 

71 van het kind en wijst vervolgens op de neuroses die 
hiervan het gevolg kunnen zijn. Deze vormen dan een 
zelfstandig probleem voor de hulpverlener. Tot slot 
geeft de auteur, na een afzonderlijke bespreking van 
de benadering van ouders en kind, een beschrijving 
van de werkwijze bij een gezinstherapie. Zij komt 
hierbij tot de conclusie dat, hoewel gezinsfactoren 
altijd belangrijk zijn, gezinstherapie niet in alle geval-
len op zijn plaats is. 

49 
Elwell, M.E. Sexually assaulted children and their 
families. 
Social Casework, 60e jrg., nr. 4, april 1979, 
blz. 227-235. 

Ontucht met kinderen krijgt steeds meer belangstel-
ling van professionele hulpverleners. De auteur be-
spreekt in dit artikel recente onderzoeken op dit ter-
rein om vast te stellen wat bekend is over kinderen 
die er het slachtoffer van zijn geworden en hun fami-
lies. De auteur geeft hierbij ook de leemten in de 
bestaande kennis aan. Er komen diverse onderwerpen 
aan de orde. Het is o.a. gebleken dat ieder kind op 
zijn eigen wijze reageert op de gebeurtenis en dat 
over de emotionele gevolgen ervan geen algemene 
uitspraak kan worden gedaan. Betreffende de relatie 
tussen de dader en het slachtoffer is gevonden dat 
slechts 25 procent van de daders een onbekende is 
van het slachtoffer. De gezinnen waarvan het kind 
deel uitmaakt, worden gekenmerkt door een veelheid 
van sociale, financiële en emotionele problemen. Ver-
der wordt er op gewezen dat de reactie van de naaste 
familie van het slachtoffer zeer belangrijk is voor het 
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verwerkingsproces. Tot slot geeft de auteur enige be-
leidsaanbevelingen en wijst ze op het belang van 
verder onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

50. 
Harten-Oudijk, J. van, De intake bi/de hulpverlening; 
een werkmodel van een voogdij-instelling. 
Welzijnsmaandblad, 33e jrg., nr. 6, juni 1979, 
blz. 226-235 (N). 

In dit artikel diept de auteur een van de eerste fasen 
van een eerder door haar beschreven Pedagogisch 
Begeleidingsmodel inzake Pleeggezinnen, uit. De 
eerste fase betreft de 'intake' die ze aan de hand van 
een reeks aandachtspunten de revue laat passeren. Er 
moet eerst worden nagegaan of de cliënten de voog-
dij-instelling willen accepteren. In het licht van deze 
vraag moet worden bezien of het houden van een 
gesprek in dit kader nuttig is. Hierbij moet worden 
nagegaan wat het doel is van de hulpverlening in deze 
fase. Zij bespreekt verschillende situaties waarbij de 
verschillende doelstellingen bij de hulpverlening in 
deze eerste fase zijn te onderscheiden. Hetzelfde 
geldt voor de houding van de cliënt tegenover de 
voogdij. Ook hier geeft de auteur verschillende voor-
beelden met alle hun eigen moeilijkheden. Aan het 
slot van haar artikel komt zij tot de conclusie dat een 
ongelukkige of onzorgvuldige start van het begelei-
dingsproces door een voogdij-instelling lange tijd 
nadelige gevolgen kan hebben. 

51 
Hermans, H. E. G. M. De raad voor de kinderbescher-
ming in een nieuw perspectief. 
Proces, 58e jrg., nr. 6, juni 1979, blz. 153-158 (N). 

In dit artikel worden de belangrijkste ontwikkelingen 
beschreven bij de raad voor de kinderbescherming, de 
overheidsinstantie die een centrale rol op het terrein 
van de justitiële jeugdbescherming speelt. De laatste 
jaren is de discussie rond het functioneren van de raad 
en de toekomstige plaats van de raad in het geheel van 
de welzijnszorg in een stroomversnelling geraakt. Deze 
discussie is ondermeer op gang gebracht door een 
groot aantal rapporten en nota's, die vanaf het begin 
van de jaren zeventig over jeugdbescherming en jeugd-
welzijn zijn uitgebracht. Daarnaast hebben de raden 
zich ook intern over hun eigen positie beraden. Dit 
was noodzakelijk omdat er spanningen onstonden 
tussen de raad en het publiek en tussen medewerkers 
van de raad onderling. Ook de achtergrond van deze 
spanningen wordt in dit artikel besproken; verder 
wordt bekeken welke andere inhoud de taken van de 
raad in de loop der tijd hebben gekregen. 
Met literatuuropgave. 



73 

Politie 

52 
Goedendorp, A., en P. A. Struijk. Politie en pressie-
groepen. 
Tijdschrift voor de politie, 40e jrg., nr. 12, december 
1978, blz. 581-589 (N). 

Pressiegroepen zijn belangengroepèringen die er naar 
streven direct of indirect deel te nemen aan het be-
sluitvormingsproces van de burgerlijke overheden in 
onze samenleving. Een bespreking van dergelijke groe-
peringen en de rol die de politie inneemt ten aanzien 
van door hen gevoerde acties kan dan ook plaats vin-
den in het kader van de politieke participatie. Acties 
van deze groeperingen houden veelal deelneming aan 
een machtsstrijd in met betrekking tot te stellen 
prioriteiten door de overheid. Soms worden deze 
acties op straat uitgevoerd, hetgeen consequenties 
kan hebben voor de openbare orde. Dan verschijnt 
veelal ook de politie in beeld. In dit artikel wordt 
door de auteurs aandacht besteed aan het verschijnsel 
pressiegroep, haar ontstaansgronden en de door haar 
gebezigde pressietechnieken; daarnaast wordt aange-
geven welke functies aan pressiegroepen kunnen wor-
den toegeschreven. Besloten wordt met een analyse 
van de rol van de politie en de ontwikkeling van haar 
taakopvatting betreffende door dergelijke groeperin-
gen gevoerde acties. 
Met literatuuropgave. 

53 
Junger -Tas, J. Fijn dat er politie is? De meningen van 
Nederlanders over het politiewerk. 
Intermediair, 15e jrg., nr. 29, 20 juli 1979, blz. 1-9 
(N). 

In dit artikel behandelt de auteur aan de hand van 
enkele onderzoeken, het beeld dat de Nederlandse 
burgers van de politie hebben. Aan de orde komen de 
beeldvorming over de taken van de politie en de uit-
voering daarvan, de contacten met agenten, de ervarin-
gen met het politieoptreden, geweldpleging door de 
politie en de samenwerking tussen politie en publiek. 
De auteur komt tot de volgende conclusies. De kennis 
die het publiek heeft van het feitelijke politiewerk is 
klein. De contacten die de Nederlandse bevolking met 
de politie heeft worden over het algemeen positief 
gewaardeerd. Er is onvrede over de aandacht die de 
politie schenkt aan zaken die door de burgers zelf 
worden aangebracht. De bereidheid van de bevolking 
om met de politie samen te werken is over het alge-
meen vrij gering. Tot slot gaat de auteur in op de ge-
voelens van onveiligheid en van een gebrek aan 
adequate politiebescherming. 

54 
Stimper, A. Die Polizei auf dem Weg in das Jahr 2000. 
Sicherheitslage, Prognose und Konsequenzen. 



74 

Kriminalistik, 33e jrg., nr. 6, juni 1979, blz. 254-258 
(BRD). 

De laatste 10 tot 15 jaren hebben zich op het gebied 
van de veiligheid ingrijpende veranderingen yoorge-
daan: het is niet meer alleen de kwestie of de politie 
in staat is allerlei op zichzelf staande problemen het 
hoofd te bieden, maar het gaat er uiteindelijk om of 
de veiligheidsorganen van de staat in staat zijn de bin-
nenlandse veiligheid en orde als zodanig in de Duitse 
Bondsrepubliek te garanderen. Deze algemene taak 
vereist een alles omvattende aanpak. Voor het zover 
is dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan. 
Ten eerste moet er op systematische wijze criminolo-
gisch onderzoek worden gepleegd, waarvan de resulta-
ten in de praktijk benut worden, en ten tweede dient 
er permanent een situatieoverzicht van de binnenland-
se veiligheid te worden bijgehouden. Hierbij dient ook 
in sterke mate rekening te worden gehouden met 
buitenlandse factoren aangezien er verreikende beslis-
singen op moeten kunnen worden gebaseerd. Omdat 
de tendenzen, die het beeld van de situatie verslech-
terd hebben voortduren, moet het veiligheidsprobleem 
door de politieke en politionele top grondig worden 
overdacht en moeten tegenmaatregelen strategisch en 
tactisch verder worden uitgewerkt. Naast het omvang-
rijke opbouw- en organisatorische werk dat er aan ver-
bonden is komt het er tenslotte toch op aan of we het 
innerlijke en ook morele vermogen opbrengen om ons 
met succes tegen negatieve krachten teweer te stellen. 

Drugs 

55 
Cotton, N. S. The familial incidence of alcoholism; 
a review. 
Journal of studies on alcohol, 40e jrg., nr. 1, januari 
1979, blz. 89-116 (USA). 

De schrijfster bespreekt en vergelijkt 39 zich over de 
laatste 40 jaar uitstrekkende onderzoeken naar het 
voorkomen van alcoholisme bij familierelaties. Om-
trent het verband tussen alcoholisme en geestesziekte 
blijkt dat in de familie van een alcoholist vaker alco-
holisme voorkomt dan geestesziekte. Voorts blijkt 
ouderlijk alcoholisme een specifiek kenmerk te zijn 
van een steekproef van alcoholisten. Hoewel de uit-
komsten het algemeen verbreide inzicht steunen dat 
alcoholisme een familieziekte kan zijn, benadrukt de 
schrijfster dat het niet mogelijk is op grond hiervan in 
milieu of erfelijkheid een oorzaak voor alcoholisme te 
vinden. Voordat op de vraag hoe alcoholisme in de 
familie wordt overgedragen kan worden ingegaan, is 
er meer onderzoek nodig zoals dat van Goodwin c.s. 
die biologische en milieufactoren isoleren. Alcoholis-
me vertoont lang niet altijd een familiepatroon. Bij 
toekomstig onderzoek zou verschil moeten worden 
gemaakt tussen alcoholisten met, en zonder een 



familiegeschiedenis van alcoholisme. Dit zou bij kun-
nen dragen aan een mogelijke identificatie van kinde-
ren die een sterk risico lopen. 
Met literatuuropgave. 

56 
Janssen, 0. J. A., en L. H. Erkelens. Harddrugs en 
(geregistreerde) criminaliteit. 
Tijdschrift voor criminologie. 21e jrg., nr. 3, mei/juni 
1979, blz. 129-140 (N). 

In dit artikel is geprobeerd het effect van harddrug-
gebruik op criminaliteit vast te stellen. De onder-
zoekgroep bleef daarbij beperkt tot gedetineerde 
harddruggebruikers. Deze gedetineerden worden ver-
geleken niet een contrast-groep bestaande uit niet-
gebruikers. Van de criminaliteit worden twee aspec-
ten bekeken: de omvang en het soort delict. Het gaat 
daarbij uitsluitend om geregistreerde misdrijven. De 
ernst van de delicten kan niet uit het uittreksel van 
de strafregisters worden afgeleid. Het gebruik van 
harddrugs doet het criminaliteitsniveau aanzienlijk 
stijgen. De 'zuivere' agressiviteitsdelicten laten geen 
stijging zien en liggen bovendien lager dan bij de 
niet-gebruikers. Harddruggebruik heeft een stimule- 

75 rende invloed op een aantal delicten, maar het ont-
staat onder dezelfde maatschappelijke condities als 
andere vormen van delinquent gedrag. 
Met literatuuropgave. 

57 
Scida, J. and M. Vannicelli. Sex -rok conflict and 
women's drinking. 
Journal of Studies on Alcohol, 40e jrg., nr. 1, januari 
1979, blz. 28-44 (USA). 

Beschreven wordt een onderzoek naar het steeds weer 
in de literatuur gesignaleerde verband tussen 'pro-
bleemdrinken' en het afwijken van de geslachtsrol-
normen. Evenals vroegere onderzoekers vergeleken de 
auteurs de bewuste en onbewuste sexuele zelfbeelden 
van abstinente alcoholisten en niet-alcoholisten. Zij 
gingen daarbij nog een stap verder en vroegen de 
nuchtere proefpersonen het beeld dat men van zich-
zelf had als men alcohol gebruikte te beschrijven. 
Daarmee hoopten zij niet alleen groepsverschillen in 
nuchtere staat aan te tonen, maar ook verschillen bij 
alcoholgebruik — dus het instrumentele effect van 
alcohol. De gegevens die het onderzoek heeft opge-
leverd wijzen er onder meer op dat identiteitsconflict 
(de discrepantie hoe een vrouw zichzelf ziet en hoe ze 
zich graag zou zien) een algemene factor kan vormen 
bij alcoholisme bij vrouwen. Dit conflict kan zich 
meer in liet bijzonder toespitsen op de geslachtsrol 
als we enerzijds in aanmerking nemen welk een 
centrale plaats sexualiteit inneemt in het algemene 
zelfbeeld, en we anderzijds de kansen op geslachtsrol-
conflict bij vrouwen zien toenemen nu zij in de maat-
schappij steeds meer nieuwe rollen gaan vervullen. 
Met literatuuropgave. 
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