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Voorwoord 

De wijze waarop pressie- en actiegroepen zich 
in onze samenleving manifesteren zijn van uit-
eenlopende aard. We kennen actiegroepen die 
slechts een kort leven beschoren is. Sommige 
daarvan trekken de aandacht door hun lu-
dieke' maar soms ook felle wijze van optre-
den waarbij ze in bepaalde gevallen een con-
frontatie met de politie niet uit de weg zullen 
gaan. Daarnaast kennen we de meer gevestigde 
pressiegroepen (of belangenorganisaties) die 
een plaats veroverd hebben binnen het poli-
tieke besluitvormingsproces. Aan de diverse 
vormen van pressie die van deze groepen uit-
gaat zal in het inleidende artikel van mr. Thea 
Frank aandacht besteed worden. 
Aan de hand van een korte schets van de parle-
mentaire geschiedenis zal gepoogd worden aan 
te geven hoe het actieverschijnsel zich in de 
loop der jaren ontwikkeld heeft. Daarbij zal 
blijken dat actiegroepen vooral sinds de zes-
tiger jaren opgang hebben gemaakt in ons land. 
Deze ontwikkeling zet zich voort tot op heden, 
zij het in een gematigder tempo, nu veel actie-
en pressiegroepen zijn geinstitutionaliseerd 
binnen de gevestigde politieke orde. 
Centraal staan hier die pressie- en actiegroepen 
die Justitie als invloedsterrein hebben gekozen. 
Enkele daarvan, waaronder de Belangenvere-
niging Minderjarigen, zullen hier de revue pas-
seren. Vooral deze laatste groep heeft recente-
lijk aandacht van de publiciteitsmedia gekre-
gen, naar aanleiding van het door haar gepubli-
ceerde Zwartboek. 
Hoewel we niet weten in hoeverre deze en 
andere groepen het beleid beïnvloed hebben, 
moeten we niet uitsluiten dat ze hoe dan ook 
een aanzet tot een bepaalde ontwikkeling 
kunnen zijn. 
Voor wat betreft de invloed die pressiegroepen 
op het Britse justitiebeleid hebben uitgeoefend 
is een bewerking opgenomen van een artikel 
van J.B. Christoph. De hier besproken pressie- 



4 

groepen hebben zich beijverd voor afschaffing 
van de doodstraf. 
'Pressiegroepen: correctie of corruptie?' is de 
titel van het hieropvolgende artikel van prof. 
dr. J.A.A. van Doorn. 
Over de problemen die het participeren via 
pressiegroepen met zich meebrengt handelt 
het artikel in bewerkte vorm van de Ameri-
kaan D.S. Cupps. 
Tenslotte treffen we een speciaal voor dit 
nummer geschreven bijdrage aan ,van drs. 
J.Th.J. van den Berg: 'Parlement en belangen-
groepen'. 
Hoewel in het inleidende artikel een afbake-
ning wordt gegeven van de in deze context 
gehanteerde begrippen pressie-actie- en 
belangengroep, zal het de lezer niet ontgaan 
dat deze begrippen niet voor alle gevallen even 
strikt gescheiden kunnen worden. 



Pressiegroepen en 
actiegroepen 

door mr. Thea Frank 

1. Inleiding 
De actie- en pressiegroepen waarmee we in 
onze samenleving worden geconfronteerd, 
trachten hun invloed uit te oefenen op diverse 
terreinen van overheidsbeleid. 
In het kader van dit artikel zijn vooral van be-
lang die groepen die pogingen hebben onder-
nomen om bij Justitie gehoor te vinden voor 
hun eisen. Hoewel het moeilijk is om weten-
schappelijk vast te stellen of deze groepen 
daadwerkelijk invloed hebben, kan men 
constateren dat bepaalde groepen hun sporen 
hebben achtergelaten in die zin dat ze een 
ontwikkeling op gang hebben gebracht dan 

5 	wel versterkt. 
Enkele voorbeelden op justitieel terrein: de 
bezetting door de Belangenvereniging Minder-
jarigen (BM) van de Heldringstichting te 
Zetten, de acties die bepaalde feministische 
groepen zoals 'Blijf van m'n Lijf' voeren ten 
behoeve van slachtoffers van verkrachting. 
Daarnaast kennen we de meer geihstitutionali-
seerde vormen van pressie zoals die uitgaat van 
de Coornhert Liga, rechts- en wetswinkels en 
klachtenbureaus. 
Om hun eisen kracht bij te zetten kunnen 
actie- en pressiegroepen gebruik maken van 
zowel legale als illegale middelen. Als legaal 
middel kan in dit verband het onlangs door de 
BM gepubliceerde Zwartboek van de Belangen-
vereniging Minderjarigen genoemd worden. 
Wanneer de acties echter gepaard gaan met 
wetsovertredend handelen*, zal dit voor Justi-
tie problemen kunnen geven voor het hand- 

* In bepaalde gevallen zou men deze acties kunnen 
beschouwen als uitingen van burgerlijke ongehoor-
zaamheid. 
Schuyt (1972) verstaat hieronder die acties die een 
illegaal karakter hebben en geweldloos zijn. Het is 
niet de bedoeling om op deze specifieke vorm van 
protest — die overigens volgens Klijn en Smits (1975) 
nogal eens ten onrechte wordt gehanteerd — verder 
in te gaan. 



haven van de openbare orde, de vervolging 
en de berechting. Uit het Jaarverslag van het 
OM 1975 blijkt dat vooral sinds de ongeregeld-
heden van de jaren zestig — waaronder de 
bezetting van het Amsterdamse Maagden- 
huis — Justitie zich is gaan bezinnen op deze 
problemen. Die bezinning heeft ertoe geleid 
dat men meer oog heeft gekregen voor het 
gevaar dat het optreden tegen rellen kan 
leiden tot escalatie. Volgens Goedendorp en 
Struyk (1978) is de politie na de jaren zestig 
een meer afstandelijke houding in gaan nemen 
t.o.v. dergelijke acties. De rol van de politie 
zou sindsdien meer liggen op het vlak van de 
conflictinterventie. 
In dit artikel zal worden ingegaan op de ach-
tergrond waartegen de actie- en pressiegroepen 
zijn ontstaan en de wijze waarop deze zich 
hebben ontwikkeld dan wel geinstitutionali-
seerd. Meer in het bijzonder zal aandacht wor-
den besteed aan de activiteiten van deze groe- 

6 	peringen op justitieel terrein. 

Begripsafbakening 
Hieronder zal gepoogd worden om tot een 
soort afbakening van de begrippen actiegroep 
en pressiegroep te komen. Ook de term belan-
gengroep behoeft in dit verband nadere ver-
klaring. 
Van een belangengroep is sprake wanneer een 
aantal mensen bepaalde belangen gemeen 
hebben en gezamenlijk optreden om die be-
langen te bevorderen. Zo gauw deze belangen-
groep echter met het overheidsbeleid in aan-
raking komt, gaat deze als pressiegroep op-
treden. Volgens Scholten (Hoogerwerf, 1971) 
zijn organisaties die uitsluitend als pressie-
groep optreden vrij zeldzaam. In zoverre zou 
men een pressiegroep een politiek actieve be-
langengroep kunnen noemen. Zo zijn er 
belangengroepen op cultureel terrein die zich 
slechts dan als pressiegroep manifesteren, 
wanneer het gaat om het verkrijgen van over-
heidssubsidies. 
Meestal gebruikt men de term pressiegroep* 
voor politiek actieve groeperingen die geen 
overheidsorganen zijn. Evenals politieke par- 

* Het begrip `pressure groups' is omstreeks 1920 voor 
het eerst gebruikt in de Amerikaanse journalistiek. 



tijen vormen pressiegroepen intermediaire 
structuren tussen individuele burgers en het 
openbaar bestuur. Onder pressiegroepen wordt 
dan verstaan: 
organisaties die trachten een bepaald onder-
deel van het overheidsbeleid te beinvloeden, 
zonder deel van de overheid uit te maken of 
verantwoordelijkheid voor het overheidsbeleid 
te aanvaarden (Scholten in Hoogerwerf, 1971 
en Rosenthal e.a., 1977). 
Een actiegroep deelt de bovengenoemde ken-
merken met een pressiegroep. Het verschil met 
een pressiegroep is dat hij een relatief losse 
organisatiestructuur heeft en een min of meer 
tijdelijk karakter. 
Als een actiegroep zijn doel heeft bereikt, 
houdt de groep op te bestaan of moet een 
nieuw doel zoeken (Van Schendelen, 1975). 
Zoals hiervoor is gebleken, kunnen actie- en 
pressiegroepen volgens verschillende criteria 
onderscheiden worden. We kunnen bijvoor- 

7 	beeld een onderscheid maken naar de midde- 
len die deze groepen hanteren (legaal of ille-
gaal). Ook kunnen de groepen ingedeeld 
worden naar de mate van hun continuiteit. 
Verder zou als criterium kunnen gelden het 
feit dat de groep al dan niet als onderhande-
lingspartner door de overheid wordt erkend. 
Er is in tal van beleidssectoren een vrij hecht 
netwerk ontstaan van overheidsinstanties en 
daarmee samenhangende pressiegroepen 
(Rosenthal e.a., 1977). 
Dit geldt bijvoorbeeld voor het Ministerie van 
Landbouw dat sterk verweven is met de land-
bouworganisaties. Die verwevenheid gaat wel-
licht het verst in de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisaties. De produkt- en bedrijfsschappen 
worden bestuurd door vertegenwoordigers van 
erkende ondernemers- en werknemersorgani-
saties. 
Overigens zal in het hiernavolgende verder niet 
met genoemde criteria rekening gehouden wor-
den. 

II. Opkomst en ontwikkeling; factoren die van 
invloed zijn geweest 
Om het ontstaan van pressie- en actiegroepen 
beter te begrijpen, lijkt het zinvol terug te 
gaan in de parlementaire geschiedenis tot begin 
1900. 



Sociale actie is geen nieuw verschijnsel. Voor 
1917 was er bijvoorbeeld het Anti-Schoolwet-
verbond tegen de Schoolwet-Kappeyne onder 
leiding van Abraham Kuyper, waaruit later 
de oprichting van de ARP resulteerde. (Van 
den Berg en Molleman, 1975.) En uit de 
acties voor Algemeen Kiesrecht, begonnen 
door Domela Nieuwenhuis, ontstond tenslotte 
de SDAP. 
Van 1915-1965 kenmerkt de Nederlandse po-
litiek zich door een relatief grote stabiliteit 
(Van Schendelen over Lijphart en Daalder, 
1978). In deze periode van politieke verzuiling 
identificeert de burger zich primair met zijn 
zuil (Protestant, Rooms-Katholiek, socialis-
tisch of liberaal) en secundair met de nationale 
politiek. De stabiliteit van de politieke orde 
wordt verder bevorderd doordat er tussen de 
leiders van de zuilen een overkoepelende sa-
menwerking is. Lijphart duidt deze periode 
aan met 'pacificatie-democratie' (Van Arnhem 

8 	en Keman, 1979). 
Dit verandert na 1965 wanneer er als het ware 
een ontsluiting van de zuilen plaatsvindt. De 
ontzuiling en de deconfessionalisering zijn 
eigenlijk de start geweest van een nieuwe ont-
wikkeling in de Nederlandse politiek die zich 
kenmerkt door een toename van het politiek 
bewustzijn, gevolgd door een groeiend acti-
visme. 
Tegelijkertijd — eveneens als een breuk met het 
voorafgaande — treffen we een nieuwe en 
geheel andere vorm van activisme. Deze is niet 
gericht op de verwezenlijking van een maat-
schappelijk doel maar zou meer gezien moeten 
worden als `mentaliteitsbeweging'. Een groep 
jongeren aangeduid met `nozem'* trekt de 
aandacht door agressieve ordeverstoringen. 
(Van den Berg en Molleman, 1975.) 
Zij zouden beschouwd kunnen worden als de 
eerste uitingen van een maatschappij die zich 
vergaapte aan een pas verworven welvaart en 
die nog niet helemaal toe was aan het ont- 
dekken van de schaduwzijde ervan. Het provo-
cerend geweld van de nozems uit de jaren 

* Zie voor een uitgebreide studie van het verschijnsel 
nozem en provo: Provo en Provo, door W. Buikhuisen. 
In: Provo, kanttekeningen bij een deelverschijnsel, 
onder red. van F.E. Frenkel, Amsterdam 1966. 



vijftig werd in het midden van de jaren zestig 
opgevolgd door een nieuwe golf van provoca-
ties. De nozem maakt plaats voor de provo. 

Deze beweging ziet zichzelf als een reactie op 
een zeer complexe maatschappij en een ver-
stard politiek stelsel. Van den Berg en Molle-
man zeggen hierover: Hoe men ook tegenover 
provo staat, zowel maatschappelijk als politiek 
is zij van grote betekenis geweest. Zij fungeer-
de als inspiratiebron van andere bewegingen en 
als stimulator van politieke vernieuwingen. 
Ongeveer tegelijkertijd hiermee (1963) ont-
staat de Studentenvakbeweging die evenals 
provo een stempel heeft gedrukt op een bepaal-
de periode. De komst van de SVB betekende 
op dat moment het voorlopige einde van het 
traditionele Nederlandse studentenleven. Deze 
SVB zou gezien kunnen worden als het gevolg 
van een toename van het aantal studenten uit 
andere lagen van de bevolking. Ook in andere 

9 landen zien we dat gelijksoortige ontwikkelin-
gen zich voordoen, zoals in Frankrijk de mei-
opstand onder de Parijse studenten. 
Deze kentering van de jaren zestig, die een 
eind maakt aan de toch politiek vrij stabiele 
periode ervoor, veroorzaakt een onzekere reac-
tie bij de gezagsdragers. 

Het is in deze sfeer van onrust en onzekerheid 
dat de actiegroep zijn intrede doet in het 
maatschappelijk en politiek gebeuren. 

Factoren die van invloed zijn geweest 
Als een van de factoren die een rol hebben ge-
speeld bij het toegenomen politiek bewust-
zijn en activisme, werd de ontzuiling al ge-
noemd. Andere factoren die invloed gehad 
kunnen hebben op de verhoogde politieke 
(en actie-) gevoeligheid van de burger, zijn: 
— Het besef dat het individu met zijn stem in 
de massa ten onder gaat; men klaagt over de 
grote afstand kiezer—gekozene (Vis, 1975). 
— Het feit dat men geen 'grip' meer heeft op 
de overheid, die door zijn toegenomen taak 
een steeds ondoorzichtiger apparaat is ge-
worden (probleem van de Vierde Macht). Daar-
bij komt dat de overheid steeds dieper in het 
maatschappelijk leven en dus ook veel dieper 
in het leven van de individuele mens ingrijpt, 



waardoor ze diverse belangen en groepen raakt 
en dus ook irriteert'''. 
Ook trekt de overheid steeds meer taken tot 
zich. 
— De particuliere organisaties en gevestigde 
belangen- of pressiegroepen die op centraal • 
niveau hun invloed doen gelden. Het span-
ningsveld van deze traditionele belangengroe-
pen en het ambtelijk apparaat wordt wel aan-
geduid met de IJzeren Ring (Van den Berg en 
Molleman, 1975). Zo werden tot voor kort 
bijvoorbeeld zaken van ruimtelijke ordening 
geregeld door onderhandelingen tussen de 
betrokken ministers, landbouwinstanties, 
gemeentebesturen en rijks- en provinciale 
Waterstaat. Een reactie hierop vormden de 
milieu-actiegroepen. 
— De niet weg te vlakken en nog steeds groter 
wordende invloed van de publiciteitsmedia. 
Het proces van politieke gevoeligheid wordt 
gestuwd door radio, televisie, de pers en andere 

10 	communicatiemiddelen, die problemen als 
ontwikkelingshulp, abortus, werkgelegenheid, 
milieuverontreiniging etc. transformeren tot 
bespreekbare vraagstukken. 
Naast bovengenoemde factoren (of misschien 
ook onder invloed van) lijkt de mentaliteit van 
de burger enigszins veranderd te zijn. Er is een 
grotere toekomstbezorgdheid, een grotere 
veranderingsgeneigdheid ('wij zijn anders dan 
vroeger') en men is dan ook sneller dan vroeger 
bereid om met niet-conventionele pressie-
middelen in groepsverband zijn politieke doel-
einden na te streven (Van Maarseveen, 1974). 
Als laatste invloedfactoren op het actiever-
schijnsel zouden we kunnen noemen het feit 
dat steeds meer jongeren steeds meer onder-
wijs genieten en ook de grotere beschikking 
die men heeft over vrije tijd. 

III. Werkwijze en terreinen van beïnvloeding; 
deelnemers 
De mogelijkheden die de burger heeft om het 
overheidsbeleid te beinvloeden variëren van 
ongeregelde primitieve actie tot ingenieus 
opgezette pressie. Daartussenin bevinden zich 

* Volgens Milton Friedman wordt de democratie in 
veel landen bedreigd door een te hoog percentage 
kosten van de collectieve sector op het totaal van 
het nationaal inkomen (Van den Berg, 1978). 



de bekende vormen van politieke participatie, 
zoals: het stemmen op of lid zijn van een 
politieke partij, deelnemen aan inspraak-
procedures, aanbieden van een petitie aan het 
parlement, voeren van handtekeningacties en 
het lid zijn van een belangenorganisatie. 
De participatievorm die ons hier interesseert 
is die van de pressiegroep. Pressiegroepen kun-
nen verschillende technieken hanteren (som-
mige daarvan zijn hiervoor al aangestipt) ter 
beïnvloeding van het overheidsbeleid. 
Scholten (in Hoogerwerf, 1971) onderscheidt 
de volgende: 
— Pressiegroepen kunnen, om steun van een 
groot deel van de bevolking te krijgen, op 
diverse manieren invloed uitoefenen op de 
publieke opinie. Eén van de middelen die 
hun daarbij ter beschikking staat, zijn de 
publiciteitsmedia. Ook kunnen ze voor dit 
doel bepaalde autoriteiten als hun spreekbuis 
laten fungeren. Zo is J.P. Sartre vele malen in 

11 	verband gebracht met Franse pressiegroepen. 
— Het onderhouden van directe contacten 
met sleutelfiguren die het beleid voorberei-
den, bepalen of uitvoeren is een tweede tech-
niek van pressiegroepen. Dit contact kan 
variëren van een tot niets verplichtend praatje 
in de wandelgangen tot een geinstitutionali-
seerde vorm van contact doordat vertegen-
woordigers van pressiegroepen zitting hebben 
in raden of commissies. Zo hebben bijvoor-
beeld de Ministeries van Landbouw (zie hier-
voor) en Sociale Zaken veelal met een vaste 
groep van belanghebbenden te maken. 

Penetratie is een techniek van pressie die 
nog iets verder gaat. Van deze figuur is sprake 
als vertegenwoordigers van pressiegroepen 
posten in overheidsorganen of politieke par-
tijen gaan bekleden. 
— Dreiging is een techniek die pressiegroepen 
kunnen gebruiken om hun argumenten kracht 
bij te zetten. 
In het uiterste geval wordt er gedreigd met 
non-coöperatie of actie. Dit pressiemiddel 
wordt ondermeer gehanteerd in het werkgever/ 
werknemer-overleg. 
— De laatste techniek van pressiegroepen be-
treft die van passieve weerstand of geweld-
dadige actie. Dit is een situatie, evenals de 
bovenstaande, waarin een pressiegroep kan 



overgaan in een actiegroep. Voorzover er 
alleen sprake van dreiging is hebben we vol-
gens Scholten (1971) te maken met een pres-
siegroep. 

Pressie- en actiegroepen proberen invloed uit 
te oefenen op vrijwel alle terreinen van 
overheidsbeleid (De pressie of actie kan 
landelijk maar ook in eigen buurt of wijk 
uitgeoefend dan wel gevoerd worden). We 
beperken ons hier tot enkele voorbeelden. 
Op sociaal-economisch terrein bewegen zich de 
ondernemersorganisaties en de vakbeweging. 
Een belangrijke pressiegroep vormen de land-
bouworganisaties. Verder kennen we pressie-
en actiegroepen op het terrein van de milieu-
verontreiniging en de ontwikkelingshulp, in de 
onderwijs- en welzijnssector en in de medische 
sector. 
Wat betreft de pressie- en actiegroepen die 
opereren op justitieel terrein noemden we in 

12 	de inleiding reeds de Belangenvereniging 
Minderjarigen, de Coornhert Liga, feminis-
tische groepen, rechts- en wetswinkels en de 
klachtenbureaus. We kunnen hier nog aan toe-
voegen: de Belangengroepering Wetsovertre- 
ders, JAC (Jongeren Advies Centrum), 
Release, Sosjale Joenit en pro- of anti-abortus-
groeperingen. Het is de bedoeling om op enke-
le van deze laatste groepen die zich bewegen 
op justitieel terrein, op blz. 17 nader in te 
gaan. 

Deelnemers aan actiegroepen 
Er is weinig informatie over bijzondere ken-
merken van degenen die deelnemen aan acties 
en actiegroepen. Wel heeft Molleman (1972) 
aan de hand van de resultaten van het Natio-
nale Verkiezingsonderzoek 1971/72 een ruw 
en voorlopig beeld geschetst van mensen die 
los van verenigingen en politieke partijen op 
een min of meer informele manier aan de 
politiek deelnemen. De resultaten van dit 
onderzoek worden evenwel bepaald door de 
definitie van wie actievoerder is. Deze is aan-
zienlijk ruimer dan de hier gehanteerde defi-
nitie. Onder actievoerders worden in het 
onderzoek begrepen alle respondenten, die 
ooit met andere mensen geprobeerd hebben 
er iets aan te doen, toen zij het oneens waren 



met bepaalde plannen, hetzij locaal of natio-
naal. Verder wijst Molleman er op dat in de 
vraag wie actievoerder is, geen rekening gehou-
den wordt met de factor 'tijd', zodat oudere 
mensen eerder positief op deze vraag kunnen 
antwoorden dan jonge. Hoewel de hiernavol-
gende informatie dus met de grootst mogelijke 
omzichtigheid geïnterpreteerd dient te wor-
den, willen we hier toch enkele resultaten van 
dit onderzoek vermelden. 
Zo is uit het onderzoek naar voren gekomen, 
dat meedoen aan actiegroepen nog steeds 
meer een mannen- dan een vrouwenaangelegen-
heid is. Voorts treft men in dit onderzoek on-
der actievoerders voornamelijk gehuwden aan 
en mensen rond de middelbare leeftijd zijn 
relatief sterk vertegenwoordigd. Het lijkt 
waarschijnlijk dat deze laatste resultaten 
samenhangen met het hier ruim gedefinieerde 
begrip van actievoerder. Molleman wijst er dan 
ook op dat specifieke activiteiten als bijvoor- 

13 	beeld het verzet tijdens de Tweede Wereld- 
oorlog bij deze leeftijdsgroep een rol hebben 
gespeeld. 
Uit het onderzoek bleek verder dat hoe meer 
men zich tot een hogere sociale klasse rekent, 
hoe groter de kans is dat men tot de 'actie-
voerders' behoort. De laagste inkomensgroe-
pen bleken hier duidelijk ondervertegenwoor ,  
digd. 
Sinds de opkomstplicht in Nederland is afge-
schaft is er een vrij groot aantal mensen dat 
bij het stemmen thuisblijft hetzij uit onvrede 
hetzij uit onverschilligheid. Toch is het niet 
zo dat we juist onder deze categorie thuis-
blijvers meer actievoerders zullen aantreffen. 
Het tegendeel is zelfs waar. Uit het onderzoek 
is gebleken dat deze niet-stemmers grote over-
eenkomsten vertonen met niet-actievoerders. 
Beide betreffen jonge en oudere mensen, 
ongehuwden en mensen uit de laagste inko-
mensgroepen. Een andere vraag die onder- 
zocht werd was of persoonlijke betrokkenheid 
bij een bepaald probleem — bijvoorbeeld wo-
ningnood — bepalend is voor het 'in actie 
komen'. Gebleken is dat personen die de 
woningnood als probleem ervaren niet eerder 
tot actievoerders gerekend kunnen worden dan 
gemiddeld het geval is. 
Uit deze laatste onderzoeksresultaten zouden 



volgens Molleman de volgende conclusies ge-
trokken kunnen worden: 
— Het zouden wel eens niet de maatschappe-
lijk meest gedepriveerden kunnen zijn die 
participeren via actiegroepen. 
— In de praktijk blijkt er een discrepantie te 
bestaan tussen het persoonlijk ervaren van een 
probleem en het op een of andere manier poli-
tiek actief worden. 

N. Invloed van actiegroepen 
Het zou interessant zijn om de mate van 
invloed van de diverse actie- en pressiegroepen 
op de diverse terreinen van overheidsbeleid 
vast te stellen. Wetenschappelijk onderzoek 
hiernaar is er niet en zal volgens Berg (1977) 
ook niet snel leiden tot uitspraken met voor-
spellend vermogen voor specifieke gevallen.* 
Bovendien — aldus van Schendelen (1975) — 
zijn de activiteiten van bepaalde pressiegroe-
pen moeilijk waarneembaar. Het betreft hier 

14 	die groepen die hun vaste pleitbezorgers bin- 
nen het politieke systeem hebben in bijvoor-
beeld raden en commissies. (Scholten en 
Rosenthal, 1975). Ook Kooiman (1976) 
zegt dat, hoewel in ons land wel belangstel-
ling voor het verschijnsel bestaat er nauwe-
lijks onderzoek naar hun feitelijke invloed 
is gedaan. 
Wel zijn er onderzoeken naar de vraag hoe 
de kiezers hierover denken. Het Nationaal 
Verkiezingsonderzoek 1971/72 en het Onder-
zoek Culturele Veranderingen 1975 verschaf-
fen inzicht in de meningen van de kiezers 
over de feitelijke en wenselijke invloed op 
het overheidsbeleid van een aantal 'beslissings-
groepen' waaronder actiegroepen (Sociaal en 
Cultureel Rapport 1976 en 1978). We moeten 
er hierbij op wijzen dat de resultaten van de 

* Interessant in dit verband om te vermelden dat 
er onlangs (NRC-Handelsblad, 3 oktober 1979) 
aan de Universiteit van Nijmegen een proefschrift is 
verschenen van A.F.A. Korsten: Het smaakmakende 
bestuur. Het betrof hier een onderzoek naar de effec-
ten van inspraak op het overheidsbeleid. Een van de 
conclusies luidde dat we niet al te optimistisch 
moeten zijn over de invloed die burgers via inspraak- 
procedures op het overheidsbeleid hebben. 
De auteur is dan ook betrekkelijk somber over de 
toekomst van de inspraak. 



hierna te bespreken onderzoeken de mening 
van de Nederlandse kiezer weergeven, waardoor 
bij de interpretatie van die resultaten enige 
voorzichtigheid geboden is. 

Onderzoeksresultaten 
In'het onderzoek is onder meer nagegaan welke 
invloed men op belangrijke beslissingen wenst 
toe te kennen aan de volgende beslissings-
groepen: 
ministers; Tweede Kamer; politieke partijen; 
kiezers; grote ondernemingen; vakbonden; 
werkgeversorganisaties; pers, radio en tv; 
rijksambtenaren en actiegroepen. 
Ten aanzien van de gewenste invloed op de 
zgn. reguliere politieke instituties lijkt er 
tussen 1971 en 1975 weinig veranderd te 
zijn. Zowel de ministers, het parlement, de 
politieke partijen en vooral de kiezers, behoren 
volgens de meeste burgers invloedrijk te zijn. 
Wel zijn sinds 1971 de opvattingen omtrent de 
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	gewenste invloed van de vakbonden en de 
werkgeversorganisaties veranderd. In 1975 
wensen nog minder burgers invloed toe 
te kennen aan de media, de grote ondernemin-
gen, de rijksambtenaren en de actiegroepen. 
Ook is onderzocht welke invloed men werke-
lijk toekent aan de diverse beslissingsgroepen. 
Opvallend is dat men in 1971 nog meer invloed 
toekende aan de actiegroepen dan aan de 
kiezers en dat men in 1975 meer invloed toe-
kent aan de kiezers dan aan de actiegroepen. 
Ook de media hebben in 1975 ten opzichte 
van 1971 in de ogen van de Nederlandse 
burger aan invloed ingeboet. Hetzelfde geldt 
voor de grote ondernemingen, werkgevers-
organisaties en rijksambtenaren. 
Verder is nagegaan welk effect men van diver-
se actiemiddelen verwacht wanneer het gaat 
om het beihvloeden van het beleid op gemeen-
teniveau. Deze actiemiddelen variëren van het 
contact zoeken met leden van de gemeente-
raad, de minister of leden van de Tweede 
Kamer tot het inschakelen van de pers of 
het oprichten van een actiecomité. Ook hier 
blijkt dat de effectiviteitsverwachting van 
publiciteit en sociale actie in 1975 ten opzich-
te van 1971 sterk verminderd is. 



Vormen van politieke participatie (in percentages) 

1971 1972 1977 

Partijpolitieke activiteit 

organisatie verkiezingsvergade- 
ring 	 — 	2 	1 
raambiljet verspreid 	 6 	2 
raambiljet opgehangen 	 6 	11 
wat gedaan voor politieke 
Partij 	 6 	6 	4 
lid politieke partij 	12 	10 	9 
vergadering politieke partij 
bijgewoond 	 11 	— 	11 
iemand geprobeerd over 
te halen om op andere partij 
te stemmen 	 19 	— 	15 
politieke partij geld gegeven 	— 	5 	5 
han d te keningsactie 	43 	— 	38 
stemmen 	 81 	91 	91 

Contacten gezagsdragers 

contact radio; t.v./krant pers 	7 	7 	1 
contact ministers/kamerlid 	8 	4 	4 

16 	contact politieke partij 	7 	7 	4 
bezwaarschrift ingediend 	— 	— 	7 
contact raadslid/B en W 	22 	23 	11 
contact K oningin 	 5 	3 

Politieke actie 

demonstraties 	 9 	6 
actiegroepen 	 21 	15 	8 
organisatie inschakelen 	— 	17 	8 

Bron: Nationaal Verkiezingsonderzoek 1971/72 en 
1977. 

In bovenstaande tabel zijn de vormen van poli-
tieke participatie nog eens opgesplitst in drie 
categorieën. Te constateren valt dat zich voor 
alle drie categorieën van politieke participatie in 
1977 een teruggang voordoet ten opzichte 
van 1971. 
Voor ons is vooral van belang dat actievoeren, 
demonstreren enz. zijn teruggelopen. 

Op grond van de eerder genoemde onderzoeks-
resultaten zijn volgens het Sociaal Cultureel 
Planbureau de volgende conclusies gerechtvaar-
digd: 
— De wens tot democratisering, die vooral in 
de jaren zestig onder de Nederlandse bevolking 
verbreid is, is nog steeds aanwezig. Doch de 
burger acht zijn beiiivloedingsmogelijkheden 
beperkt. (Sociaal Cultureel Rapport, 1978). 



— Verder bestaat de indruk dat de burger wat 
meer vertrouwen gekregen heeft in de traditio-
nele politieke kaders. Het is niet geheel 
duidelijk of deze heroriëntatie is ingegeven door 
een vergroting van het politieke zelfvertrouwen 
t.o.v. deze kaders in combinatie met teleurstel-
lende ervaringen op het terrein van inspraak 
en sociale actie; het is ook mogelijk deze 
heroriëntatie te zien als een terugkeer naar meer 
gebaande wegen (Sociaal Cultureel Rapport, 
1976). 

V. Enkele actie- en pressiegroepen op justitieel 
terrein 
Zoals hiervoor is opgemerkt is er een grote 
verscheidendheid aan actie- en pressiegroepen 
die invloed proberen uit te oefenen op vrijwel 
alle terreinen van overheidsbeleid. In dit hoofd-
stuk zullen we wat dieper ingaan op een aantal 
van deze groepen waarmee Justitie in de loop 
van de tijd geconfronteerd is. 

17 	Eén van de zaken waarvoor feministische groe- 
pen als 'Blijf van m'n lijf' en 'Vrouwen tegen 
Verkrachting' momenteel gehoor bij Justitie 
trachten te krijgen, betreft de houding van 
Justitie ten opzichte van verkrachting. (Jeanne 
Doornen, 1979). Aanvankelijk was de vrouwen-
beweging van mening dat met name de politie 
te weinig serieus inging op vrouwelijke slacht-
offers van dit delict. Jeanne Doornen meent 
nu, dat onder invloed van acties van de 
vrouwenbeweging enige verandering in de hou-
ding van vooral de politie ten opzichte van 
verkrachting te bespeuren is. Voorts valt er 
de laatste drie jaar een lichte teruggang in het 
aantal sepots van het O.M. ter zake van 
verkrachting te constateren, zo blijkt uit cijfers 
van het CBS. 
Een andere op justitieel terrein actieve groep is 
de in 1971 opgerichte Belangenvereniging 
Minderjarigen (B.M.). Deze groep, die ontstaan 
is uit onvrede met de bestaande Kinderbescher-
ming, heeft als doel het verdedigen van de 
rechten van minderjarigen en het voorkomen 
van wanbegrip en discriminatie ten opzichte 
van minderjarigen en andere jonge mensen die 
in moeilijkheden zijn of dreigen te komen 
(Doek). Zij telt op dit moment 1500 leden. De 
BM vergelijkt haar positie met die van de 
VVDM. Zij richt zich in haar acties vooral op 



tehuizen waar minderjarigen verblijven. Zo 
werd in 1973 het bureau van de Nationale 
Federatie voor Kinderbescherming drie weken 
bezet om meer invloed op het saneringsbeleid 
te krijgen (zie ook Glastra van Loon, 1976). 
Ook werd er een actie gevoerd tegen de behan- 
delingsmethoden in de tehuizen van de 
Heldringstichting te Zetten. Onlangs, in septem-
ber 1979 kwam de BM in het nieuws naar aan-
leiding van de publicatie van een Zwartboek 
(NRC-Handelsblad). In dit Zwartboek pleit de 
BM voor toegang tot de Rijksinrichtingen voor 
Kinderbescherming, teneinde met groepen 
minderjarigen in die inrichting te praten. Uit 
het Zwartboek blijkt dat de BM alleen tot 
deze inrichtingen toegelaten mag worden 
wanneer er individueel met de daarin verblij-
vende personen wordt gesproken en na goed-
keuring van de directie. 
Hoefnagels verwoordt de kern van het Zwart-
boek in zijn inleiding als volgt: 'Waar het om 

18 	gaat is: heeft de overheid het recht om 
vertegenwoordigers van de BM te belemmeren 
om in Rijksinrichtingen met groepen minder-
jarigen te spreken?'. Volgens Doek — aldus 
Hoefnagels — moet het in hoge mate frustre-
rend zijn dat minderjarige tehuisbewoners al 
geruime tijd het recht van vereniging wordt 
toegekend (in het parlement, door de Staats-
secretaris van Justitie) terwijl uiteindelijk 
steeds weer blijkt dat het niet mogelijk is dit 
recht voor de minderjarigen in kwestie effec-
tieve inhoud te geven. 
Overigens zijn november j.l. mede naar aan-
leiding van de verschijning van dit Zwartboek, 
een aantal moties in de Tweede Kamer inge-
diend. Hierin wordt onder meer gepleit voor 
verbetering van de rechtspositie van de minder-
jarige tehuisbewoners (Volkskrant). 
Verder zijn er een aantal actiegroepen op het 
terrein van de Kinderbescherming die zich o.a. 
beijveren voor herziening van het kinderom-
gangsrecht en de alimentatiewetgeving. In dit 
verband kunnen genoemd worden: AVOM, 
een actiegroep van gescheiden ouders van 
minderjarigen en de Stichting belangenbeharti-
ging gescheiden mannen en vaders. Beide 
groepen hebben bezetting van de Raden van 
Kinderbescherming in het verleden als middel 
niet geschuwd. 



De Adviesraad gescheiden ouders (ARGO) is 
samen met o.a. AVOM en Ouderband vertegen-
woordigd in de Werkgroep 'van gunst naar 
recht'. Ook deze groepen pleiten onder meer 
voor een uitvoeriger regeling van het bezoek-
recht in het nieuwe voorstel tot wijziging van 
het echtscheidingsprocesrecht. Verder kunnen 
we hier nog noemen Ouderband en de vrij 
recent opgerichte groep Man '79. 
Het Adviesbureau Kinderbeschermingskonflik-
ten (AKK) is een instelling die zich inzet voor 
de oplossing van problemen van veelal (geschei-
den) ouders met de justitiële kinderbescher-
ming. 
De Stichting organisatie gescheiden mensen 
(SGOM) zet zich ook op andere fronten in. 
Zo streeft zij naar een betere regeling van het 
weduwenpensioen, een absolute voorrang voor 
de kinderalimentatie en afschaffing van de 
indexering op alimentatie voor de ex-echtgeno-
te. Op een onlangs gehouden symposium van 

19 	deze Stichting (NRC-Handelsblad) werd de 
wens te kennen gegeven om tot een referendum 
te komen ter oplossing van de problemen van 
mannen en vrouwen na hun echtscheiding. 
De SGOM was aanvankelijk een organisatie van 
gescheiden mannen. Divortium is de organisatie 
die opkomt voor de belangen van gescheiden 
vrouwen. 
JAC, Release en Sosjale Joenit zijn instellingen 
die zich voornamelijk beijveren voor de opvang 
van weggelopen minderjarigen. Minderjarigen 
die zich onttrekken aan het gezag van de 
ouders, voogden of de tehuizen die dat gezag 
feitelijk uitoefenen. Vaak zijn deze jongeren 
niet gemotiveerd voor hulpverlening door 
officiële instanties. In het verleden is tegen de 
hulpverleners van deze minderjarigen een 
aantal strafprocessen gevoerd. 

De Coornhert Liga die in 1971 werd opgericht 
is een vereniging voor strafrechtshervorming. Zij 
is ontstaan uit een samenwerking van een aantal 
aan Nederlandse universiteiten verbonden straf-
rechtinstituten. Zij poogt — aldus de doelstel-
lingomschrijving in de door deze vereniging 
gepresenteerde Alternatieve Justitiebegroting 
1980 — onderdak te bieden aan advocaten, 
wetenschapsbeoefenaars, publiciteitsmensen, 
reclasseerders en andere welzijnswerkers, politie- 



mensen, (ex-)gedetineerden, studenten, rechters, 
leden van het OM en alle andere Nederlandse 
burgers die zich op een kritische wijze m -ét de 
strafrechtspleging in Nederland wensen bezig 
te houden. Uit deze zelfde Alternatieve Justitie-
begroting valt de kritische houding van deze 
vereniging ten aanzien van het functioneren van 
het huidige strafrechtsysteem af te leiden. Vol 
gens de Coornhert Liga verschaft dit geen 
voldoende bijdrage aan het welzijn zoals toch 
verwacht zou mogen worden, doch veroorzaakt 
integendeel onnodig leed, waarbij het vooral 
zou discrimineren ten opzichte van de zwakste 
bevolkingsgroepen. In haar streven naar straf-
rechthervorming richt zij zich o.a. op de volgen-
de doelstellingen: 
De strafbaarstelling van gedrag en de uitoefening 
van strafrechtelijke bevoegdheden zou beperkt 
moeten worden tot de gevallen waarin de 
noodzaak naar rationele maatstaven aannemelijk 
kan worden gemaakt. 

20 	De doeleinden van het strafrechtstelsel — conflict- 
oplossing, voorkoming van strafbaar gedrag en 
normering van machtsuitoefening voor het 
recht — zouden zo rationaal mogelijk vervuld 
dienen te worden. Hierbij zou de schade — zo- 
wel de psychische als de materiële — toegebracht 
aan de leden binnen de samenleving, zoveel 
mogelijk beperkt dienen te worden. Daarnaast 
tracht de Coornhert Liga haar invloed aan te 
wenden ter behartiging van de belangen van 
hen die onderworpen zijn aan het Nederlandse 
strafrecht en wil ze proberen om de negatieve 
houding van de samenleving jegens hen die 
aan het strafrecht onderworpen zijn in positieve 
zin te beïnvloeden. Voorts zet de Coornhert 
Liga zich in voor verbetering van de hulp 
aan slachtoffers van delicten en tracht invloed 
uit te oefenen op het onderwijs en onderzoek 
op het terrein van de strafrechtswetenschappen. 

De Belangengroepering van Wetsovertreders, 
die zichzelf als een soort vakbond beschouwt, 
is een vereniging waarbij gedetineerden en ex-
gedetineerden zich aan kunnen sluiten. Een van 
hun doelstellingen is om de positie van ex-ge-
detineerden na de detentie te versterken. De 
BWO — die ontstaan is uit de Coornhert Liga — 
werkt in bepaalde gevallen samen met de 
Coornhert Liga waarbij ze onder meer hun 



invloed proberen aan te wenden op het terrein 
van de rechten van de gedetineerden. Zo 
hebben deze organisaties gezamenlijk actie 
gevoerd ter verkrijging van een beter belonings-
systeem in de gevangenissen. 

Hoewel het moeilijk is aan te geven welke 
invloed de hierboven besproken actie- en 
pressiegroepen uitoefenen op het justitieel 
beleid, is hun optreden ontegenzeggelijk van 
betekenis geweest. Deze betekenis zou misschien 
afgeleid kunnen worden uit het feit dat bepaal-
de groepen inmiddels in zekere zin geihstitutio-
naliseerd zijn. Rechts- en wetswinkels en ook 
klachtenbureaus zijn daar een voorbeeld van. 
Verder is het kraken van leegstaande huizen 
tegenwoordig gebonden aan wettelijke voor-
schriften. Ook deze vorm van actie lijkt 
geinstitutionaliseerd te zijn in de wet. 

VI Slotbeschouwing 
21 	Men zou zich kunnen afvragen welke functie 

pressie- en actiegroepen in onze samenleving 
vervullen. Van Doorn besteedt in zijn artikel 
(zie blz. 34 van dit nummer) aandacht aan 
zowel de negatieve als de positieve kanten van 
dit verschijnsel. Volgens de auteur kunnen 
pressiegroepen als bij uitstek ondemocratisch 
worden opgevat wanneer onder democratie 
wordt verstaan de realisering van de gelijke 
rechten van alle burgers niet alleen voor de 
wet maar ook in omstandigheden die niet 
wettelijk zijn vastgelegd. Ook Scholten (Hooger-
werf, 1971) brengt enkele opvattingen naar 
voren waaruit de nadelige invloed van pressie-
groepen op het democratisch besluitvormings-
proces blijkt. Zo zouden pressiegroepen als 
exponent van deelbelangen schadelijk zijn 
voor het door de overheid te behartigen alge. 
meen belang. (Dit valt overigens te betwijfelen 
want pressie ten behoeve van een specifiek 
belang kan wel degelijk een algemeen belang 
zijn.) Ook wordt er wel kritiek uitgeoefend op 
de technieken die pressiegroepen hanteren en 
op de macht waarover ze zouden beschikken. 
Bovendien zou door toedoen van pressiegroepen 
een snelle besluitvorming aan de top van het 
beleid afgeremd worden. Tromp (1977) 
spreekt zelfs van het gevaar dat pressie- (of 
belangen)groepen steeds openlijker hun entree 



in de politieke arena doen, hetgeen gepresenteerd 
wordt als democratisering, terwijl deze groepen 
vetomacht over een bepaalde sector in de maat-
schappij krijgen (zie ook Daudt in Schuyt en 
van Doorn, 1978). Den Uyl (1978) ziet in dit 
verband problemen rijzen voor de democratie 
wanneer acties worden gevoerd met de bedoeling 
de wet te frusteren om daarmee de overbodig-
heid van het parlement te bewijzen. Dan is er 
volgens de auteur sprake van anti-parlementaire 
acties. Hier wordt overigens gedoeld op acties 
zoals die in het verleden werden gevoerd door 
de Studentenvakbeweging. Van den Berg gaat 
in.zijn artikel op blz. 64 nader in op de rol van 
het parlement in relatie tot pressiegroepen/- 
belangengroepen. 
Afgezien van deze bezwaarlijke aspecten, kunnen 
we er niet aan voorbij gaan dat pressie- (en 
soms actie-)groepen, welke frustrerende werking 
ze ook kunnen hebben op een slagvaardig over-
heidsbeleid, gezien moeten worden als een uiting 

22 	van het democratisch recht van vrijheid van 
meningsuiting (Rimanque, 1975). Wanneer de 
pressie met legale middelen wordt uitgeoefend 
is — zoals Berg (1977) opmerkt — de overheid 
zelfs in bepaalde gevallen met de deskundigheid 
van vertegenwoordigers van deze groepen 
gediend. Van Doorn vraagt zich af of we 
pressiegroepen niet moeten zien als corrigeren-
de factoren van het zo gemakkelijk tot bureau-
cratisme vervallende overheidsapparaat. Ze zijn 
volgens de auteur de rem op de apathie die 
vooral de moderne massademocratie zo 
gemakkelijk aantast. Volgens Scholten (Hooger-
werf, 1971) vervullen pressiegroepen een functie 
omdat ze de communicatiekanalen vormen 
tussen de individuele burger en de gezagsdragers; 
in die zin zouden ze als het ware een bijdrage 
kunnen leveren aan de politieke vorming van 
de burgers. 

Welke visie men ook heeft op het functioneren 
van actie- en pressiegroepen, ze zijn een vast 
bestanddeel van de politiek geworden. 
Uitbannen van pressiegroepen is volgens van 
der Hoeven (1962) onnodig en onmogelijk. Toch 
zijn er tekenen die erop wijzen dat het optreden 
van deze groepen zijn hoogtepunt heeft 
gehad. Volgens van Schendelen (1978) 
is het kritisch activisme sinds de jaren 1972/73 



getemperd en zouden de jaren van de vele actie-
en protestgroepen, manifestaties en boycotten 
voorbij zijn. De eerder besproken resultaten 
van de Nationale Verkiezingsonderzoeken en 
het Onderzoek Culturele Veranderingen 
bevestigen dit. De volgende factoren zouden 
hierbij een rol kunnen sprelen: 
Ten eerste hebben veel actie- en pressiegroepen 
zich inmiddels geïnstitutionaliseerd binnen 
de gevestigde politieke kanalen dan wel binnen 
de wetgeving. Voorts is er een soort gewenning 
ontstaan in de houding van de bevolking ten 
opzichte van acties. Deze gewenning heeft tot 
gevolg dat de publiciteitsmedia minder aan-
dacht besteden aan het actiegebeuren. Ten-
slotte is gebleken dat de burger steeds minder 
vertrouwen heeft in het effect van het partici-
peren via actiegroepen. 
Hoewel het er dus op lijkt dat het activisme 
de afgelopen jaren een zekere tempering zou 
hebben ondergaan, kunnen we zeker niet 
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	stellen dat het activisme 'op zijn retour' is. 
De vele hierboven besproken groepen zijn 
daar een bewijs van. Hun bestaan toont aan 
dat het geloof in de vanzelfsprekendheid van 
de democratie aan het verdwijnen is. En 
misschien is dat niet eens zo slecht. 
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De doodstraf en de Britse 
politiek: de rol van 
pressiegroepen * 

door J.B. Christoph 

Eén van de opmerkelijkste ontwikkelingen in 
het Britse staatsbestel in het afgelopen decen-
nium is de opkomst van de pressiegroepen ge-
weest. In tegenstelling tot de vroegere veronder-
stelling dat sterke politieke partijen, parlemen-
taire soevereiniteit en de traditionele Britse 
welvoeglijkheid de ontwikkeling van pressie-
groepen zou tegengaan en ook de macht van 
deze groepen zou doen verslappen, is gebleken 
dat buiten-parlementaire groepen omvangrijke 
en machtige onderdelen zijn van de Britse poli-
tiek. Sommige onderzoekers gaan zelfs zover 

26 dat zij aan pressiegroepen een overheersende 
rol bij de publieke besluitvorming toekennen. 
Een onderzoek naar de rol van pressiegroepen 
bij de afschaffing van de doodstraf in Groot-
Brittannië toont de tekortkomingen van derge-
lijke simplificaties aan. 
Pressiegroepen speelden een belangrijke maar 
toch beperkte rol bij de discussies omtrent 
eventuele afschaffing van de doodstraf in de 
periode van 1945 tot 1957. De meeste van 
deze groepen die zich in de strijd mengden 
waren al eerder ontstaan; ook trokken zij zich 
niet terug toen in 1957 een beslissing genomen 
werd. Met een zekere mate van waarschijnlijk-
heid kan men voorspellen dat zolang het pu-
bliek periodiek geactiveerd wordt, georgani-
seerde groeperingen met afwijkende meningen 
actief zullen blijven. Hoewel de groepen die 
voor afschaffing van de doodstraf waren zeer 
goed georganiseerd waren, waren zij niet de 
enigen die zich interesseerden voor deze kwes-
tie. Officiële instanties zoals het Min. van 
Binnenlandse Zaken, partij-groeperingen zoals 
de `National Union of Conservative Women' en 

* Dit is een verkorte weergave van: Capital punish-
ment and British Polities: the role of pressure groups. 
Uit: Pressure groups in Britain, Dent, London: 
Rowman and Littlefield, Totowa, N.J., 1974. 



bepaalde religieuze organisaties ontplooiden 
verschillende activiteiten, alhoewel zij zich 
nimmer aaneensloten tot één machtige 
behoudende groep. Gedurende een groot deel 
van de tijd ging de strijd tussen een bewogen 
en georganiseerde minderheid aan de ene kant 
en een minder georganiseerde, minder toege-
wijde, coalitie van talrijke officiële groepen 
aan de andere kant. Deze werd sterk gesteund 
door een meerderheid van de publieke opinie 
en het parlement. 

Attitudegroepen* en belangenorganisaties** 
De verschillende groeperingen die voor af-
schaffing van de doodstraf waren, behoren 
meer tot de categorie van attitudegroepen 
dan van belangenorganisaties. Het voornaamste 
verschil tussen een belangenorganisatie en een 
attitudegroep zou volgens sommigen zijn dat 
het de politieke taak van de eerstgenoemde is 
om de specifieke belangen van de eigen 

27 	organisatie weer te geven, terwijl het de 
politieke taak van de attitudegroep is om 
anderen te overtuigen van het gelijk van de 
eigen gezichtspunten, ongeacht de vraag of die 
anderen enige verwantschap met de groep 
hebben. Groeperingen zoals de 'Howard 
League' en de `National Campaign' zijn 
gewoonlijk bescheiden van omvang, weinig 
kapitaalkrachtig, en niet in staat om voor hun 
leden iets anders dan onzichtbare resultaten te 
boeken. Het zijn meer pressiegroepen die steu-
nen op gemeenschappelijke attitudes en het 
gezamenlijke streven naar veranderingen op 
politiek terrein, dan dat het belangengroepe-
ringen zijn die bijeengehouden worden door de 
wens om bepaalde middelen te verkrijgen voor 
de eigen organisatie. De attitudegroep speelt 
zelden een vooraanstaande rol in de politiek; 
meestal slagen zij er niet in de successen te 
evenaren van invloedrijke belangenorganisaties 
zoals de vakbonden, vakorganisaties, beroeps-
gemeenschappen en veteranenorganisaties. Het 
feit dat men gewoonlijk pas succes kan hebben 
wanneer men zijn werkterrein ver van de eigen 
organisatie vandaan plaatst, is op zichzelf al 
indicatief voor de relatieve zwakte van de 

* A ttitudegroups. 
** Sectional organizations. 



attitudegroep wanneer men deze vergelijkt met 
die belangenorganisaties die zichzelf kunnen 
prijzen met een omvangrijk en stabiel ledental, 
een efficiënte bureaucratie en een voortduren-
de toegang tot hoge plaatsen in de maatschappij. 
De bijzondere aard van hun doelstelling stelde 
aan de eerdergenoemde groeperingen hoge 
eisen. Zij stonden bijvoorbeeld één belangrijke 
verandering voor — de afschaffing van de dood-
straf voor moord — en wilde met niets anders 
genoegen nemen. Dus alhoewel hun aanhangers 
in het parlement bij gelegenheid gedwongen 
werden om compromissen en halve maatrege-
len te accepteren, weigerden deze pressiegroe-
pen consequent hiermee genoegen te nemen. 
In tegenstelling tot vele belangenorganisaties 

. waren zij niet in staat om jaarlijks een gedeelte 
van hun programma door te voeren. Hun ge-
richtheid op één ondeelbare doelstelling was 
natuurlijk een krachtig middel. Daarnaast was 
deze doelbewustheid er verantwoordelijk voor 

28 	dat het kamp verdeeld werd in twee pressie- 
groepen: de oudere, onderzoeksgerichte en op 
meerdere doelstellingen gerichte 'Howard 
League' en de nieuwere, zich op één issue rich-
tende `National Council' en haar opvolger de 
`National Carnpaign'. Omdat zij echter een ge-
meenschappelijke doelstelling hadden, waren 
de twee groepen in staat om elkaar aan te vul-
len in plaats van elkaar te beconcurreren, zodat 
zij in de praktijk de arbeid konden verdelen. De 
'Howard League' zorgde voor een groot gedeel-
te van het onderzoek, de contacten met de 
overheid en de criminologische wereld en voor 
een integere reputatie. De `Council' en de 
`Campaign' zorgden voor de ledenaanhang, de 
financiën en de propaganda. Deze bijzondere 
symbiose was noodzakelijk vanwege het feit 
dat de 'Howard League' niet uitgerust was en 
ook niet de animo had om mee te werken aan 
grootscheepse campagnes voor afschaffing. Zij 
was nl. van mening dat daardoor haar positie 
ten opzichte van het Min. van Binnenlandse 
Zaken en de gevangenisautoriteiten in gevaar 
gebracht zou kunnen worden hetgeen zijn 
weerslag zou kunnen hebben op andere door 
haar gewenste strafrechthervormingen. 

Zwakke positie 
De voorstanders van afschaffing waren aanvan- 



kelijk in een nadelige positie omdat zij geen ge-
bruik konden maken van twee belangrijke 
machtselementen in het Britse politieke sy-
steem: de politieke partijen en de regering. 
Onderzoekers die recente politieke ontwikke-
lingen hebben bestudeerd, zijn het erover eens 
dat het politieke machtscentrum is verschoven 
naar de leiders van de grote partijen en de top-
ambtenaren van de diverse ministeries, zodat 
pressiegroepen die voortdurend toegang hebben 
tot deze personen het meest succesvol zullen 
zijn. Op deze terreinen waren de voorstanders 
van afschaffing juist het zwakste. In de eerste 
fase van de strijd, tegen het eind van de veertiger 
jaren, bleken zij niet in staat om de leiders van 
één van de twee voornaamste partijen te over-
tuigen van de wenselijkheid van afschaffing. Ook 
de meeste van hun inspanningen om afschaffing 
te bereiken door druk uit te oefenen op de 
regering leden schipbreuk, gedeeltelijk omdat 
de door hen gewenste verandering juist actie 

29 	van het parlement vereiste en gedeeltelijk omdat 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, op 
wiens terrein de afschaffing van de doodstraf 
lag, ook verantwoordelijk was voor de politie 
en het gevangeniswezen in Groot-Brittannië en 
daarom wellicht meer ontvankelijk was voor 
de 'interne' druk van de behoudende organisa- 
ties dan voor de 'externe' druk van de voorstan-
ders van afschaffing. Teneinde deze nadelen te 
overwinnen trachtten pressiegroepen het parle-
ment en de publieke opinie te bewerken. Ex-
terne organisaties speelden echter een onder-
geschikte rol in het besluitvormingsproces in 
het 'House of Commons'. Zij werden voorname-
lijk gebruikt als dienstverlenende instanties voor 
de parlementaire leiders en als een instrument 
om een welwillende publieke opinie te creëren. 
De voorstanders van afschaffing waren daarom 
genoodzaakt om campagnes op te stellen en 
uit te voeren. Hierbij bleek opnieuw dat de ge- 
vestigde pressiegroep op dit terrein, de 
'Howard League', ongeschikt was voor dit doel. 
Dit leidde tot de oprichting van de `National 
Campaign' met zijn diverse aandacht trekkende 
campagnes. De `National Carnpaign', bestaande 
uitsluitend uit nieuwkomers, bleek een betere 
bewerker van de publieke opinie dan de 'pro-
fessionele' voorstanders van afschaffing die be-
schikten over een jarenlange ervaring. Het is 



een teken van relatieve zwakte van attitude-
groepen dat zij, in tegenstelling tot de meeste 
belangenorganisaties, vaak aangewezen zijn op 
het organiseren van zware en onvoorspelbare 
massa-campagnes. Hun tegenstelling in macht 
is hiermee echter nog niet volledig aangegeven. 
Wanneer de groepen die voor afschaffing van de 
doodstraf zijn op de een of andere manier re-
presentatief zijn voor de attitudegroepen in het 
algemeen, dan zijn deze groepen minder mach-
tig dan belangenorganisaties omdat zij niet be-
schikken over een duidelijk te onderscheiden 
clientèle en weinig controle kunnen uitoefenen. 
Wanneer zij te maken krijgen met vragen over 
het aantal gepleegde moorden, dan zullen de 
attitudegroepen het probleem van het menselijk 
gedrag moeten aanpakken en daar kan hun 
eigen kleine achterban natuurlijk nauwelijks 
enige controle op uitoefenen. De 'Howard 
League' en de National Campaign' mochten 
hopen dat wanneer hun doel bereikt zou wor- 

30 	den, namelijk als de doodstraf zou worden 
afgeschaft, dat dan het aantal gepleegde moor-
den zou teruglopen. Maar tot die tijd waren 
deze groeperingen overgeleverd aan de genade 
van gebeurtenissen die buiten hun controle 
lagen. Vergeleken met de controle-mogelijk-
heden van vakbonden en het georganiseerde 
bedrijfsleven, is de basis van de macht van atti-
tudegroepen inderdaad erg smal. 
Een ander probleem voor attitudegroepen zoals 
de onderhavige vloeit voort uit hun algehele 
beperkte omvang, gebrek aan economische 
macht en hun sporadische successen om de 
aandacht van het publiek te trekken. Bedoeld 
wordt hun onvermogen om officiële groeperin-
gen te dreigen met politieke of economische 
consequenties wanneer deze niet aan hun eisen 
tegemoet komen. Omdat de kwestie van de af-
schaffmg van de doodstraf buiten de officiële 
programma's van de politieke partijen gehouden 
werd, had dit issue nauwelijks enig gewicht bij 
de verkiezingen, zodat deze groepen niet in staat 
waren om de meningen van parlementsleden 
die tegen afschaffing waren ter discussie te 
stellen. Ook konden zij niet dreigen met of 
metterdaad overgaan tot het onthouden van 
essentiële diensten aan de overheid of de ge-
meenschap, zoals gewoonlijk mogelijk is in het 
geval van vakbonden of werkgeversorganisaties. 



Zij leverden eenvoudigweg geen diensten. Het 
vooruitzicht dat de 'Howard League' zijn mede-
werking zou weigeren en de overheid op de 
knieën zou dwingen vanwege de doodstraf-
kwestie was te absurd om te bedenken. Men 
kan moeilijk om de conclusie heen dat de 
organisaties 'voor afschaffing' in vergelijking 
met de meeste huidige belangengroepen nauwe-
lijks beschikten over exclusieve gedachten. Hun 
ideeën waren al eeuwenoud en zij werden ook 
niet op een nieuwe manier 'ingekleed'. Deze 
gedachten bezaten echter een kracht die toenam 
toen het klimaat voor afschaffing veranderde 
van afwijzend tot onzeker. 

Vier functies 
Als bemiddelaars tussen hun eigen opvattingen 
en die van de overheid vervulden de diverse 
pressiegroepen met name vier hoofdfuncties. 
In de eerste plaats hielden zij de kwestie van de 
afschaffing van de doodstraf actueel. In de afge- 

31 	lopen honderdvijftig jaar kreeg de kwestie bij 
tussenpozen ruime aandacht van het parlement. 
Ook in de hier bestudeerde periode was het 
echter geenszins uitgesloten dat het issue op-
nieuw voor vele decennia van het scherm ver-
dwijnen zou. Het was een fundamentele taak 
van deze groeperingen om, samen met geïnte-
resseerde parlementsleden, de vereiste organi-
satie, onderzoeksactiviteiten en propagandis-
tische inspanningen voort te zetten om te ver-
zekeren dat het parlement en het publiek de 
kwestie niet konden vergeten. Het zou voor een 
attitudegroep namelijk fataal zijn als ze eenmaal 
een talrijk gehoor voor hun ideeën zouden heb-
ben, om die aanhang dan weer te moeten verlie-
zen. 
De tweede functie die door deze groepen ver-
vuld werd was in hoofdzaak van negatieve 
aard. Men moest namelijk voorkomen dat hun 
activiteiten om tot afschaffing te komen niet 
als overdreven beschouwd zouden worden. Maar 
al te vaak plaatsen hervormende bewegingen 
zichzelf buiten het politieke proces omdat ze 
gedefinieerd worden als onschadelijke en twijfel-
achtige randverschijnselen in de maatschappij. 
Om de achting van anderen voor hun organisa-
ties te verhogen, hanteerden de groepen ver-
schillende technieken. Zij benadrukten de 
empirische aard van de kwestie en stelden alles 



in het werk om zich afzijdig te houden van sterk 
emotionele en sensationele activiteiten, waar-
door zij in het parlement gemakkelijk beschouwc 
zouden kunnen worden als 'eenvoudige senti-
mentalisten'. Zij maakten tamelijk opvallend ge-
bruik van de mogelijkheden van de 'Howard 
League', een organisatie die bekend stond om 
zijn verantwoorde benadering van de straf-
rechthervorming. Zij beijverden zich om in hun 
aanhang personen op te nemen met notoire 
conservatieve denkbeelden, zoals een aantal 
'Tory humanitarians', personen van adellijke 
afkomst en sociale leiders. 
De pressiegroepen vervulden een derde functie, 
zij mobiliseerden namelijk een gunstige publieke 
opinie en steunden van buitenaf de kleine groep 
voorstanders van afschaffing in het parlement. 
Voor hen was deze steun in hun zware strijd zo-
wel politiek als psychologisch noodzakelijk. Als 
bemiddelaars tussen het publiek en de krachten 
in het parlement volbrachten de pressiegroepen 

32 	een tweeledige taak. Aan het parlement deelden 
zij mede hoeveel steun er van buiten was, terwijl 
zij aan de sympathisanten onder het publiek 
instructies doorgaven over de acties die zij het 
beste konden ondernemen om de politieke lei-
ders te ondersteunen. 
Een vierde functie kregen de groeperingen op-
gelegd vanwege het feit dat het voor politieke 
partijen in een twee-partijen stelsel in het alge-
meen onmogelijk is om impopulaire maatrege-
len te propageren. Men heeft geconstateerd dat 
in een dergelijk stelsel een sterke neiging bestaat 
om naar compromissen toe te werken, met het 
gevolg dat, wanneer een compromis niet haal-
baar is, ideeën zoals de afschaffing van de 
doodstraf voortdurend het gevaar lopen weer 
van het strijdtoneel te verdwijnen of hopeloos 
aangetast te worden. Om de gunst van het in 
talloze subgroepen verdeelde publiek te ver-
krijgen, gaan de politieke partijen in het alge-
meen niet over tot 'vertaling' van de diverse 
opinies, maar vallen zij juist terug op de groot-
ste gemene delers waardoor hun gezichtspunten 
en doelstellingen vaak volkomen onherkenbaar 
worden. Door zich op die terreinen te begeven 
waar de politieke partijen niet op durfden te 
treden, konden de pressiegroepen het parle-
ment ideeën en keuzes aanreiken die de parle-
mentsleden normaal gesproken binnen dit stel- 



sel uit de weg waren gegaan. De kwestie van de 
afschaffing van de doodstraf bevestigt de ge-
dachte dat een levensvatbaar politiek systeem 
niet zonder de aanvullende activiteiten van par-
tijen en pressiegroepen kan. 

Niettegenstaande hetgeen hier gesteld is, zou 
het een misvatting zijn om het totaleeffect 
van de activiteiten van de pressiegroepen op de 
hier beschreven politieke gebeurtenissen te 
overschatten. Ideeën en gebeurtenissen waren 
van meer belang dan de gedragingen van pres-
siegroepen, en gebeurtenissen binnen het parle- 
ment overschaduwden in het algemeen die daar 
buiten. Om slechts één voorbeeld te noemen: 
ondanks de algemene twijfel omtrent zijn repu-
tatie en de wens van externe groepen om hem 
te vervangen door een gematigder persoon, 
slaagde Sydney Silverman erin om zijn leider-
schap van de groep voorstanders van afschaf-
fing in het 'House of Commons' gedurende de 

33 	gehele strijd te handhaven. De beihvloedingslij- 
nen waren talrijk en konden niet gemakkelijk 
in kaart gebracht worden. Een voorbeeld van 
welke krachten bij deze beslissingen een rol 
zouden moeten spelen: (1) de structuur van 
het staatsbestel, (2) de activiteiten van pressie- 
groepen, (3) het gewicht van de publieke opinie, 
en (4) de historische gebeurtenissen, waaronder 
begrepen de formulering van de klassieke argu-
menten voor en tegen de doodstraf en de 
moordzaken die het geheel weer in de actuali-
teit brachten. Met andere woorden, deze 
'case-study' is een bewijs voor de validiteit van 
de meervoudige veroorzaking als politicolo-
gische theorie. Bovendien is zij een waarschu-
wing tegen de verleiding om het politieke pro-
ces in Groot-Brittannië in alle opzichten te 
beschouwen als eenvoudig en coherent. 
(De doodstraf werd afgeschaft in 1965). 



Pressiegroepen: correctie 
of corruptie? * 

door prof. dr. J. A. A. van Doorn 

Pressiegroepen zijn belangengroepen die zich 
ongenodigd in de politieke arena hebben bege-
ven om aldaar op de besluitvorming druk uit 
te oefenen. 
Met deze zeer voorlopige omschrijving in de 
hand valt het de gemiddelde krantenlezer niet 
moeilijk een hele reeks van zodanige groepen 
op te merken. Het meest treffend is daarbij hun 
heterogeniteit. Wanneer het Landbouwschap 
zijn misnoegen te kennen geeft over de melk-
prijs en de tandartsen druk pogen uit te oefe-
nen op de ziekenfondsen, dan bevinden zij zich 
in gezelschap van de katholieke actie destijds 
tijdens de Italiaanse verkiezingen en van de 

34 	Poujadisten die hun belastingaanslag collectief 
weigerden. De ANWB is een pressiegroep zo 
goed als de Britse 'Anti-Cornlaw League' of de 
Amerikaanse abolitionisten in de vorige eeuw 
dat waren. Broederlijk verenigd onder dezelfde 
titel vinden wij Vaticaan en vrijmetselarij, vak-
beweging en grootindustrie, Humanistisch 
Verbond en Veteranen Legioen Nederland. 
De bont-leid van deze reeks willekeurig gekozen 
voorbeelden wijst wel uit dat het zaak is het 
begrip pressiegroep nader nauwkeurig te analyse-
ren. Dit is te meer noodzakelijk, omdat de 
term niet alleen een obscure herkomst heeft, 
maar ook een diskwalificerende klank, waar-
door de geïnteresseerde wetenschapsbeoefenaar 
wel gedwongen is enige orde op zaken te stel-
len en uit het slagwoord een bruikbaar begrip 
los te pellen. 
Met dit werk is inmiddels een begin gemaakt. 
Hoewel er nog steeds schrijvers zijn die volhar-
den in een uitermate kritische typering van het 
verschijnsel, is het overgrote deel der politico-
logen en sociologen van mening dat de pressie-
groep kan en moet worden bezien als een poli-
tieke organisatievorm en niet bij voorbaat als 
een politiek gevaar. 

* Opstel uit: J.A.A. van Doorn. Organisatie en 
Maatschappij. 1-1.E. Stenfert Kroese, Leiden, 1971, 
blz. 44- 61. 



Niettemin blijft de vraag naar de functie van 
de pressiegroep in de bestaande politieke orde. 
Is zij een correctie op het politiek systeem of 
vormt zij een corrumperend element? De vraag 
is niet te beantwoorden zonder een voorafgaan-
de analyse van begrip en verschijnsel. 

Omstreden omschrijvingen 
De eerste moeilijkheid bij de definiëring vloeit 
voort uit de term pressiegroep. Het is namelijk 
onduidelijk, wat, functioneel gezien, het ver-
schil is tussen een pressiegroep en één persoon 
die kans ziet tot symbool van een aanhang te 
worden en met behulp van deze autoriteit in 
de politieke strijd treedt. Zo zijn er in Amerika 
voorbeelden bekend van radiocommentators 
— niet-politici —, die bij voorkomende gelegen-
heden een vloedgolf van protesttelegrammen 
op het Kapitool kunnen ontketenen. Zo ook 
had een figuur als Gandhi onder het Britse be-
wind bij tijd en wijle meer drukfuncties dan 

35 	de gehele nationalistische beweging van India. 
Nu behoeft men overigens niet alleen aan derge-
lijke buitenissige charismatische figuren te 
denken. In vele parlementen is de 'specialist' 
als woordvoerder van een belangengroep be-
kend en geaccepteerd. Het Interested' M.P. is 
in Engeland vanouds aanvaard. In de woorden 
van Churchill: 'We are not supposed to be an 
assembly of gentlemen who have no interests 
of any kind and no associations of any kind. 
That is ridiculous. That might happen in Heaven, 
but not, happily, here'. 
Voor wie het pressieverschijnsel centraal staat 
en de representatie in individu of groep secun-
dair is, zal het onderscheid tussen beide tot 
verwarring kunnen leiden. Niettemin, al is het 
verschil vanuit een oogpunt van functie niet 
wezenlijk, het is mogelijk zich te beperken tot 
de pressiegroep. 
Een ander probleem levert het begrip pressie 
zelf. Niet alle macht of invloed is als pressie te 
bestempelen. Pressie wordt steeds gekenmerkt 
door bepaalde technieken zoals persoonlijke 
overreding of intimidatie, massabetoging, sta-
king etc., welke technieken in de litcratuur uit-
voerig aandacht krijgen. 
Deze technieken vinden naar twee zijden een 
begrenzing. Enerzijds verschilt pressie duidelijk 
van geweld. Waar het ingrijpen in het politieke 



proces gewelddadig verloopt — bij opstand, 
revolutie, etc. — maakt de pressie plaats voor 

• een ander verschijnsel dat wellicht hetzelfde 
effect sorteert, maar niettemin niet onder pres-
sie is te rangschikken. Een junta, een verzets-
beweging, een guerillaleger is geen pressiegroep. 
Aan de andere kant is de afgrenzing moeilijker. 
Er zijn nu eenmaal talrijke vormen van macht, 
invloed en sociale controle, die weliswaar de-
zelfde functies hebben als de pressietechnieken, 
maar er niet toe behoren. De verbreiding van 
een politieke ideologie grijpt mogelijk diep in 
op de politieke situatie, maar zij is als zodanig 
geen pressie. 
Twijfel komt eveneens op bij pogingen de 
duurzaamheid van de drukgroep als constitue-
rend element in de definitie in te voeren. Waar-
schijnlijk zijn wat Stammer noemt 'pressiegroe-
pen ad hoc' de fraaiste voorbeelden van georga-
niseerde belangengroepen. Zij ontstaan en be-
staan bij de gratie van één speciaal belang en 

36 	gaan met het verdwijnen ervan weer teniet. Men 
denke hier aan destijds in het leven geroepen 
organisaties als de Stichting 'Indië in Nood' en 
de Duitse Vluchtelingenpartij, of aan 
'Vrienden van 'Zo is het .. ' 
Toch worden in de literatuur grote bedrijven en 
vooral labor' en `capitaf als de belangrijkste 
pressiegroepen genoemd. Gesteld moet worden 
dat, hoewel hun pressiefunctie ongetwijfeld in-
drukwekkend is, de definiëring van deze groe-
pen als pressiegroepen-zonder-meer tekort 
schiet. Het zijn meestentijds maatschappelijke 
instellingen die grote verantwoordelijkheden 
representeren en op grond daarvan in voorko-
mende omstandigheden directe pressie uitoefe-
nen, maar waarvan de pressie niet als voor-
naamste of eigenlijke functie kan worden aan-
geduid. 
Dit verklaart dan ook dat men in de literatuur 
bijv. de Katholieke Actie vaak, de katholieke 
kerk zelden als 'pressiegroep' vindt genoemd, 
hoewel de totale invloed — niet 'pressie' — van 
de kerk zonder enige twijfel die van een mantel-
organisatie als de KA verre te boven gaat. 
Men kan de problemen die een classificatie op-
roept, ook trachten op te lossen door verschil 
te maken tussen groepsbelang en algemeen be-
lang De pressiegroep is dan de verdediger van 
het speciale belang. 



Voor dit onderscheid is zeker veel te zeggen. 
Het verduidelijkt bijv. de grens tussen politieke 
partij en pressiegroep. 'The pressure group must 
appeal to the partial interests; the political par-
ty, to the common interest'. 
Er doen zich echter onmiddellijk twee moei 
lijkheden voor. Een praktische moeilijkheid is 
gelegen in het empirisch vaststellen van de fei-
telijke verhouding tussen algemeen en bijzon-
der belang. De ideologie van nagenoeg elke 
belangengroep zal hardnekkig het algemeen be-
lang vooropstellen en het doen voorkomen 
dat dit belang niet beter kan worden gediend 
dan door bevordering van de speciale interesse 
die in het geding is. Dit kan variëren van het per 
advertentie aanprijzen van merkartikelen en 
het 'verdedigen van de vrede', waartoe elke na-
tie zich op kritieke momenten geroepen schijnt 
te voelen. 
Achter dit praktische probleem ligt een andere 
moeilijkheid verborgen: speciale en algemene 

37 	belangen zijn nimmer geheel te scheiden. Wie 
het algemeen belang dient, behoeft zichzelf 
niet tekort te doen; wie een bijzonder belang 
serieus behartigt, draagt in veel gevallen bij tot 
bevordering van het algemeen belang. 
In populaire discussies wordt dit nogal eens 
vergeten. Men stelt de zakenman tegenover de 
ambtenaar, alsof de eerste bij uitstek produk-
tief en dus maatschappelijk nuttig is, de ander 
een noodzakelijk kwaad, dat — de wet van 
Parkinson volgend — nodeloos voortwoekert. 
Of omgekeerd: de ondernemer, uitsluitend op 
winst ten eigen bate belust, brengt het er scha-
mel af tegenover de ambtenaar, die de publieke 
zaak dient! In hetzelfde vlak ligt de somtijds 
geconstrueerde tegenstelling tussen de zaken-
man en de beoefenaar van de vrije beroepen, 
tussen `commercialism' en `professionalism'. 
Hoe misleidend dus een pertinent verschil moet 
worden genoemd, een gradueel onderscheid 
is zeker vaak aanwezig. Waarschijnlijk kan men 
dit het gemakkelijkst achterhalen door het 
aanleggen van 'technische' maatstaven: de pres-
siegroep is vaak 'gesloten', de politieke partij 
is 'open'; de pressiegroep heeft formeel geen 
politieke verantwoordelijkheid, de constitu-
tionele politieke groep wel. 
Tenslotte een laatste en wel zeer karakteristiek 
kenmerk van de pressiegroepen: zij zijn in hun 



politieke functie niet officieel erkend. Zij be-
wandelen dan ook niet de legale of traditionele 
paden, maar betreden het politieke erf langs 
achterdeuren. Zij zijn bijna gedwongen in som-
mige gevallen hun toevlucht te nemen tot 
slinkse middelen, verholen beïnvloeding en zelfs 
tot praktijken die direct aan chantage en cor-
ruptie grenzen. 
Dat sommige pressiegroepen — die om deze 
reden dan ook de meeste aandacht trekken — 
zich niet ontzien inderdaad op deze wijze te 
werk te gaan wordt niet ontkend. Fair play en 
openbaarheid zijn niet de kenmerken, die bij 
pressiegroepen het meest in het oog springen. 
Het gevolg is dat men bij de definitie van de 
pressiegroep het negatieve van hun functie en 
positie sterk benadrukt: het niet-legale, niet-
traditionele, niet-officiële, niet-erkende acht men 
kenmerkend. Op deze wijze verschijnt de druk-
groep in het democratisch stelsel als een `Fremd-
kiirpe? bij uitstek, en het is dan ook niet te ver- 

38 	bazen dat in vele democratische staten maatrege- 
len bestaan die gericht zijn op de beteugeling 
en controle van de macht der pressiegroepen. 
De Amerikaanse Federal Regulation of Lob-
bying Act van 1946, die de pressiegroepen tot 
openbaarheid van hun activiteiten tracht te 
dwingen, is wel het meest bekende voor-
beeld, en in feite is alle anti-kartelwetgeving 
onder dit hoofd te brengen. 
Tenzij men het pressiegroepverschijnsel beperkt 
tot de zeer speciale en inderdaad bedenkelijke 
praktijken op politiek terrein, is deze 'negati-
vistische' benadering onjuist te noemen. Veel-
eer verdient het de voorkeur uit te gaan van de 
eigen functies van deze groepen en eerst daarna 
hun relatie tot de bestaande politieke orde ter 
discussie te stellen. 

Een sociologische benadering 
Onbevredigend is de analyse van het pressie-
groepverschijnsel vooral tengevolge van een al 
dan niet expliciet staatsrechtelijk standpunt 
bij degenen die zich ermee bezighouden. Voor 
het staatsrecht immers is de pressiegroep een 
storend en vertroebelend fenomeen, dat wel-
licht zelfs een bedreiging inhoudt van de orde 
die door de jurist wordt geformaliseerd. In een 
visie die de rechtsorde als uitgangspunt kiest, 
is de vrijelijk optredende belangengroep nood- 



zakelijkerwijs een perifeer verschijnsel dat ge-
negeerd kan warden of in het uiterste geval om 
controle en afweer vraagt. 
Dit formeel-juridische standpunt vindt steun 
in een ideologie die wel het best is te typeren 
als de 'es ist erreicht-ideologie'. Zij komt tot 
uiting in de tevredenheid over het bestaande 
politieke systeem. Zo is het democratische stel-
sel, volgens deze zienswijze, sedert enkele de-
cennia vrijwel voltooid. Het algemeen kies-
recht heeft alle burgers invloed verschaft op het 
staatsbestel, terwijl de constitutie hun funda-
mentele rechten waarborgt. De regering is die 
van het volk, en de ten overvloede aanwezige 
loyale oppositie garandeert te allen tijde de 
mogelijkheid van een koerswijziging. Wat wil 
men nog meer? Ieders belang is gerepresen- 
teerd, ieders stem kan worden gehoord. 
Onder deze gezichtshoek gebracht zijn pressie-
groepen irritante spelbrekers. Zij verstoren het 
kunstig opgebouwde systeem van krachten en 
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	van overzichtelijk geordende en onderling ge- 
coördineerde belangenposities. 
Het staatsrechtelijke en het 'es ist crreicht'- 
standpunt liggen in elkaars verlengde. Beperkt 
de jurist zich tot de expliciet gelegaliseerde 
orde, de tevreden staatsburger betrekt in zijn 
gedachtengang de gehele gestabiliseerde poli-
tieke orde, inclusief de gegroeide en traditioneel 
verankerde machtsverhoudingen. 
Beide standpunten zijn overwegend statisch. 
Weliswaar zijn ze niet tegen alle verandering 
gericht, maar zij benaderen deze verandering 
vanuit een duidelijk gestructureerde en geves-
tigde orde. Ten opzichte van de orde is de 
pressiegroep het lastige, veranderlijke en on-
controleerbare grensgebied. 
De socioloog stelt deze verhouding principieel 
anders. De constitutioneel gegarandeerde 
staatsorde is niet zijn uitgangspunt maar zijn 
eindpunt. Deze orde en haar bevestiging zijn in 
zijn ogen immers niet veel meer dan een tijde-
lijk compromis, resultante van de strijd tussen 
alle politiek relevante belangengroepen. 'What 
may be called public policy is actually the 
equilibrium reached in the group struggle at 
any given moment, and it represents a balance 
which the contending factions of groups 
constantly strive to weight in their favor'. 
Derhalve gaat de socioloog uit van de belan- 



gengroepen en beschouwt hij de juridische 
bovenbouw ervan als secundair tegenover hun 
sociale en politieke functies. Deze functies te 
analyseren, hun onderlinge relaties, hun ver-
schijnen en verdwijnen, het heeft alles zijn 
directe aandacht. Zoals Stammer het in het 
algemeen formuleert: 'Im Blickfeld der poli-
tischen Soziologie stehen diesseits und jenseits 
des Atlantik nicht nur die Institutionen, 
Gewalten und ntigkeitsformen des Staates, 
sondem vielmehr die Ganzheit des gesellschaft-
lich-politischen Struktur- und Wirkungszu-
sammenhanges'. 
De socioloog vindt bij deze benadering steun 
in oudere politieke en politiek-wetenschappe-
lijke opvattingen, zoals die van het syndicalisme 
en het Engelse pluralisme (Cole, Laski). Voor 
deze theoretici is immers de groep als machts-
structuur het essentiële element in de politiek. 
Zij vinden aansluiting bij degenen, die de demo-
cratische samenleving interpreteren als een bij 
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uit belangengroepen, het geheel gebaseerd op 
het fundamentele recht der burgers zich ter ver-
dediging van hun belangen vrijelijk te organi-
seren. 
De staat en de staatsorde verschijnen nu in een 
ander licht. Ontdaan van de mystiek die vooral 
sedert Hegel de staat aan het oog van de burger 
onttrekt, krijgt deze de rol van machtscentrum, 
waaromheen de maatschappelijke belangen 
zich legeren. In feite is de overheid inderdaad 
steeds meer instrumenteel geworden. Zij is af-
gedaald van de vroeger Olympische hoogte en 
heeft zich temidden van de belangenstrijd be-
geven, die zij bemiddelend en verzoenend, 
soms ook met dwingende macht tegemoet 
treedt. 
Als resultaat van wat eigenlijk een vorm van 
politieke arbeidsverdeling kan worden genoemd, 
vallen aan de overheid bepaalde zeer bijzondere 
bevoegdheden toe. Zij bezit het monopolie van 
het fysieke geweld en zij representeert het 
hoogste gezag. Aan haar valt de taak toe het 
algemeen belang te behartigen en te verdedigen. 
Zij staat sterk in de uitoefening van deze taak 
door de materiële middelen en de autoriteit, 
waarover zij . beschikt. Zij staat moreel ook 
sterk, omdat het algemeen belang een recht- 



vaardiging inhoudt die weinig concurrentie 
ondervindt. 
Niettemin is haar positie tevens die van een 
belangengroep, en het is in dit opzicht dat zij 
niet wezenlijk verschilt van iedere andere pres-
siegroep. De individuele leden van het over-
heidsapparaat en de organisaties en groepen, 
waarin dit uiteenvalt, hebben eigen belangen 
en verdedigen die zo goed als andere groepen 
het zouden doen. Zonder van machtsmisbruik 
te spreken — machtshandhaving is omwille 
van het algemeen belang zelfs geboden — kan 
worden gesteld dat elke overheid en elke lei-
ding een oligarchische trek vertoont. Iedere 
groep die macht bezit — en dat doet de over-
heid in hoge mate — zal geneigd zijn die 
macht te handhaven en uit te breiden; de 
machthebber abdiceert niet gemakkelijk vrij-
willig. 
Deze ganse beschouwingswijze heft de dicho-
tomie overheid — burger op. Juridisch een on- 

41 	misbare constructie, is zij sociologisch mislei- 
dend. De burger neemt aan het werk van de 
overheid en van de politieke orde deel niet 
alleen door de gang naar de stembus, maar 
door zijn participatie in de meest uiteenlopen-
de belangengroepen. Niet slechts als lid van 
vakbond, bedrijf of kerk, maar ook als beoefe-
naar van een sport of abonnee van een omroep-
vereniging oefent hij politieke invloed, om_de 
eenvoudige reden, dat al deze groepen belangen 
vertegenwoordigen die met die van de overheid 
in conflict kunnen komen. 

De verschuivende frontlijn der pressiegroepen 
De draagkracht van deze opvatting kan het 
best worden beproefd door het eigen politieke 
systeem te vergelijken met politieke verhoudin-
gen vroeger en elders. Bij analyse van de West-
europese geschiedenis sedert de late middel- 
eeuwen wordt men telkens weer getroffen door 
de voortdurende opschuiving en transformatie 
van wat men thans 'pressiegroepen' zou noe-
men. 
Zo was er eeuwenlang geen sprake van de voor 
ons zo vanzelfsprekende nauwe band tussen 
bureaucratie en leger enerzijds en de staat ander-
zijds. Het leger was in de 16de eeuw in vele 
landen overwegend een kapitalistische onder-
neming die op verzoek en tegen betaling dien- 



sten leverde, en dan ook in handen van krach-
tige en ambitieuze figuren (Wallenstein) een 
autonome machtsfactor kon vormen. Zo ook 
was de overheidsbureaucratie een relatief zelf-
standig machtscentrum, dat, evenals het leger, 
eerst in later tijd tot een staatsinstelling werd. 
De `Verstaatlichung' van allerlei maatschappe-
lijke instellingen mag dan begonnen zijn bij 
bureaucratie en gewapende macht, zij hield 
daarmee allerminst op. De geschiedenis van de 
politieke partijen levert hiervan de meest 
boeiende illustratie. In de 18e eeuw in moder-
ne vorm ontstaan, gaat de partij fungeren als 
het pressie-instrument bij uitstek van steeds 
nieuwe belangengroepen. Zo dient de politieke 
partij in Nederland achtereenvolgens de burge-
rij, de arbeidersklasse en diverse kerkelijke 
minderheden tot voertuig. 
Het is verrassend waar te nemen, hoe vele par-
tijen een uitgesproken groepsbelang dienen, 
maar tegelijk een nadrukkelijke algemeen- 

42 	belang-ideologie in hun vaandel schrijven. Nog 
opmerkelijker is hun legitiem worden: gestart 
als tegenstanders of minstens critici van de 
bestaande orde, evolueren zij allen tot suppor-
ters, weliswaar niet van de oude orde maar dan 
toch van die welke hun belangen incalculeert. 
Het is de ironie van deze ontwikkeling dat deze 
partijen thans de meest vastberaden hulptroepen 
leveren aan de overheid in haar strijd tegen 
nieuw optredende pressiegroepen, zoals ook de 
vakbonden thans de naam 'bonafide' als een 
onderscheiding begroeten. De perspectivische 
verschuiving is volkomen: 'Die Parteien sind 
aus der Region der nicht-staatlichen Herrschaft 
abgewandert und zu Tdgern der staatlichen 
Herrschaft geworden, wffirend das Volk 
unaMnderlich Volk bleibt und sich mittels der 
von ihm herausgestellten Interessenorganisa-
tionen zu den Parteien fast wie zu sonstigen 
Staatsorganen in Beziehung setzt'. 
Dit geldt bepaald niet alleen voor partijen en 
vakbonden. Onafgebroken duurt de mars der 
pressiegroepen in de richting van de veilige om-
heining van de overheidssfeer voort. In belang- 
rijke mate valt dit proces samen met de 
emancipatie der minderheden: arbeiders, mid-
denstanders en boeren, katholieken en gerefor-
meerden — om het bij deze enkele Nederlandse 
voorbeelden te laten. 



Deze ontwikkeling is ten onzent in zoverre 
voltooid dat het touwtrekken — populair ge-
zegd — plaats begint te maken voor het eensge-
zind verdelen van de koek. Men ziet de laat-ge-
arriveerde gasten aan de dis dan ook somtijds 
in een moeilijke positie geraken: de humanis-
ten, die 'stenen voor brood' heten te bieden, 
ondervinden dit voortdurend, maar ook alle 
anderen die geen organisationele spreekbuis — 
lees: pressiegroep — ter beschikking hebben. 
In andere landen echter, waar de kaarten nog 
allerminst definitief zijn verdeeld, gaat het spel 
der pressiegroepen heel wat vrijmoediger toe. 
Een bijzonder fraai exempel leverde bijv. de ont-
wikkeling in Indonesië rond 1958, waar tenslot-
te de zeer sterke militaire pressiegroep — welis-
waar verdeeld in zichzelf— de grens van de 
vredelievende drukuitoefening naar het geweld-
dadig verzet overschreed. Hier een duidelijk 
falen van de integrerende kracht van de poli-
tieke orde. Ditzelfde autonome optreden van 

43 	het leger liet ook het China van vóór Tsjang 
Kin-Sjek zien, waar op gelijke wijze als in Indo-
nesië en in Zuid-Vietnam de provinciale com-
mandanten tenslotte de feitelijke machthebbers 
vormden. Ook hier was het ontbreken van een 
sterk centraal gezag — tegenspeler der pressie-
groepen — de voornaamste oorzaak. 
Men doet er overigens goed aan te beseffen dat 
dergelijke verschijnselen ook in Westerse landen 
kunnen voorkomen. De rebellie der Franse 
militairen, destijds in Algerije, heeft dit bewezen 
en men moet aannemen, dat het Franse poli-
tieke immobilisme ten nauwste samenhing 
met het domineren der pressiegroepen boven 
het centrale gezag van de staat. 
De conclusie moet wel luiden, dat steeds meer 
pressiegroepen hun belangen veilig in de be-
staande politieke orde weten onder te brengen. 
Het is kenmerkend voor het democratische sy-
steem dat dit mogelijk is. De fundamentele 
erkenning van het sociale en culturele pluralisme 
waarborgt immers een relatief vredige neven-
schikking van elders onverenigbare belangen. 
Echter, zo zal men zeggen, betekent deze evo-
lutie dan niet het langzamerhand verdwijnen 
van het pressiegroepverschijnsel als zodanig? Is 
immers de pressiegroep niet per defin:tie de 
organisatie van belangen tegen resr buiten de 
staatsorde, en niet die erbinnen? 1 -  .;ze vraag nu 



leidt rechtstreeks tot een verdere verduidelijking 
van de functie der pressiegroepen. 

De pressiegroepen verdwijnen niet, zij verande-
ren 
Wat boven werd omschreven als de emancipatie 
der belangengroepen is de keerzijde van het 
proces van 'politisering' van de samenleving. De 
19de-eeuwse tegenstelling van 'staat' en 'maat-
schappij' verdwijnt doordat de staat 'gesociali-
seerd' wordt en, omgekeerd, de samenleving 
binnen de politieke orde wordt getrokken. 
Deze wel zeer algemene stelling kan hier uiter-
aard niet omstandig worden toegelicht. Het is 
echter verhelderend om voor Nederland te wij-
zen op de ontwikkeling in de sociaal-econo-
mische sector (SER en PBO) en op de vrij gene-
rale erkenning van de 'verzuiling'. Een symp-
toom van geringer importantie is het vooral 
sedert de laatste oorlog snel gegroeide commis-
siewezen, waardoor de vertegenwoordigers van 

44 	allerlei belangenorganisaties in het overleg met 
de overheid direct worden betrokken. Zelfs het 
sociaal onderzoek begint snel een groepsbe- 
lang te worden en politieke functies te 
ambiëren. 
De hele ontwikkeling die op allerlei terreinen 
doorzet, gaat duidelijk in de richting van een 
corporatieve staatsorde. In dit verband is de in 
Nederland nu en dan oplevende discussie over 
de instelling van een speciale kamer (men denkt 
aan een hervorming van de Eerste Kamer) van 
vertegenwoordigers van het beroeps- en be-
drijfsleven alleszins begrijpelijk. Een dergelijke 
discussie ligt trouwens geheel in de lijn die 
reeds met de instelling van de SER werd uitge-
stippeld. 
Leidt dit penetreren van belangengroepen in 
de overheidssfeer nu tot het verdwijnen van 
de pressiegroepen? Al naar gelang men het pres-
siegroepverschijnsel definieert, is deze vraag 
met ja of neen te beantwoorden. Ja, indien 
men vasthoudt aan de onderscheiding 'staat' 
versus 'maatschappelijke verbanden', omdat dan 
immers de pressiegroep steeds de vrije associa-
tie der burgers vormt, welke bij absorptie of 
zelfs bij nauwe relatie tot de overheidssfeer het 
oorspronkelijke pressiekarakter noodwendig 
verliest. Neen is het antwoord voor wie — als 
wij — uitgaan van het pressieverschijnsel zelf 



en dit even zo goed in als buiten de overheids-
sfeer onderkennen. 
De overheid is immers, zoals wel wordt ge-
dacht, allerminst een monolithisch blok, zomin 
als de maatschappij louter een conglomeraat 
van partiële en onderling strijdige belangen-
groepen vormt. Het overheidsapparaat is een 
complex van belangengroepen die naast en 
tegen elkaar in werken. Wetgevende en uitvoe-
rende macht, departementen en diensten, ho-
gere en lagere gezagsorganen, militaire wapens 
— zij zijn alle onderling in een voortdurende 
strijd gewikkeld om taakafgrenzingen, compe-
tentiekwesties, en zelfs de onverhulde machts-
strijd speelt een grotere rol dan de oppervlak-
kige toeschouwer meestal meent. 
Dit ganse gouvernementele pressiespel wordt 
door de expansie van de overheidssfeer slechts 
aangemoedigd. Er ontstaan immers steeds gro-
tere machtscentra binnen de overheid en haar 
liaison-organisaties, zodat de zwaartekracht der 

45 	eigen belangen steeds meer zal doorslaan. Men • 
ziet het in spanningen als die in 1957: de Ne- 
derlandse Spoorwegen en de Mijnindustrie, die 
in een eensgezinde protesthouding ten opzich-
te van overheidsbeslissingen eigen belangen 
trachten door te zetten. 
In de totalitaire staat, waar de politisering van 
de maatschappij het verst is voortgeschreden, 
zal dit type van pressie dan ook het meest 
voorkomen. De Sowjet-Unie en het nationaal-
socialistische Duitsland zijn de voorbeelden bij 
uitstek van een nimmer aflatende strijd tussen de 
belangrijkste componenten van de staatsstruc-
tuur. 
Deze strijd wordt nog versterkt doordat ook de 
ideologische tegenstellingen die in de democra-
tische staat zoveel mogelijk uit de eigenlijke 
administratie worden geweerd, in de totalitaire 
staat nergens anders dan juist in die sfeer tot 
uiting komen. De 'linkse' en 'rechtse' politieke 
partijen zijn hier 'vleugels' binnen de staats-
bureaucratie. Dit proces nu ziet men met de 
uitbreiding van de staatstaak, en daarmee met 
de integratie van de pressiegroepen in de over-
heidssfeer, ook in de democratische landen 
meer en meer aan de dag treden. De departe-
menten, de diensten, de universiteiten, zelfs de 
benoeming van legerautoriteiten en ziekenhuis- 



directeuren worden een zaak van politieke pres-
sie. 
Wij menen te mogen concluderen tot een 
transformatie van de pressiegroepen onder in-
vloed van hun toenemende betrokkenheid bij 
de staatsorde. De pressiegroepen-oude stijl ver-
dwijnen weliswaar in sommige gevallen, maar 
de pressie blijft; alleen de positie van de dragers 
der belangen ondergaat een verandering, die 
echter de pressiefunctie niet aantast. Het zou 
sociologisch gezien absurd zijn de Poujadistische 
beweging na intrede in het Franse parlement 
plotseling het karakter van pressiegroep te ont-
zeggen. Formeel en misschien ook de facto 
wordt de speelruimte geringer en de verantwoor-
delijkheid voor de publieke zaak groter maar 
dezelfde groepsbelangen blijven de motor, die 
de beweging gaande houdt. 

Pressiegroepen in twee politieke systemen 
Uit dit alles volgt de onmogelijkheid de ont- 

46 	wikkeling van het drukgroepverschijnsel los te 
zien van het totale politieke systeem, waarin het 
functioneert. Ons beperkend tot twee syste-
men, die het meest onderzocht zijn, willen wij 
deze stelling iets uitv- oeriger toelichten. 
In de Amerikaanse politiek is de pressiegroep 
het eerst opgemerkt. Zonder zover te gaan als 
bijv. Kaiser, die de pressiegroep ziet als de 
typisch Amerikaanse variant van de georgani-
seerde belangengroep, kan men toegeven dat 
dit groepstype het best tot ontplooiing kon 
komen in een land, waar de politiek in een 
sterk pragmatische sfeer ligt, en waar de vrije 
organisatie van allerlei belangen en interessen 
bij uitstek kenmerkend is voor de sociale 
structuur. 
Anders dan in West-Europa, aldus een knappe 
analyse van Almond, heeft het Amerikaanse 
politieke systeem de trekken van een markt of 
een wedkamp. Niet zwaar ideologisch onder-
bouwde beginselen, maar zeer nuchtere belan-
gen geven veelal de doorslag. 
In dit beeld past een eveneens vrij pragmatisch 
en instrumenteel staatsbegrip. Voor de Ameri-
kaan is het overheidsbeleid het eindresultaat 
van overleg en pressie tussen belangengroepen, 
een feit dat hij allerminst wenst te verheime-
lijken. 
Deze politieke situatie biedt de pressiegroepen 



tal van kansen. Het tweepartijenstelsel bevor-
dert deze kansen doordat een straffe partij-
discipline en een enigszins omlijnde partijpoli-
tieke ideologie ontbreekt. De partijen zijn eer-
der conglomeraten van belangengroepen dan 
ideologische bewegingen, en hun kans op over-
winningen is direct afhankelijk van hun ver-
mogen de gunst van deze groepen te verkrijgen. 
Zeer schematisch gesteld is het Westeuropese 
politieke stelsel, hoezeer ook na de oorlog gese-
culariseerd, nog immer sterk ideologisch gewor-
teld. Almond gaat zelfs zo ver te spreken van 
'politieke subculturen', als hij de geslotenheid 
der diverse politieke groeperingen en hun prin-
cipes analyseert. In ieder geval kan men voor 
wat betreft Nederland een kern van waarheid 
aan deze opvatting niet ontzeggen. Ook is het 
opmerkelijk dat het Britse tweepartijensysteem 
essentieel verschilt van het, oppervlakkig ge-
zien, zo gelijksoortige Amerikaanse stelsel. Niet 
alleen zijn de Britse partijen veel straffer geor- 
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zijn zij, behalve `coalitions of interest groups 
also bearers of the values of classes and of the 
collectivity'. 
Wat het Europese vasteland betreft, hier is de 
houding t.o.v. overheid en staat wel het sterkst 
verschillend van die in de Anglo-Amerikaanse 
politiek. Het vanouds bestaande autoriteitsge-
loof raakt eerst geleidelijk op de achtergrond. 
De onverhulde penetratie van belangengroepen 
in de overheidssfeer is er nog altijd moeilijker 
dan in Amerika, omdat zij een terrein moeten 
veroveren, dat in de Verenigde Staten vanouds 
reeds was geoccupeerd. 
Dat ook in West-Europa de groepsbelangen, 
bijv. in het parlement, voldoende verdedigers 
vinden, is met dit alles niet in tegenspraak. Het 
feit blijft bestaan dat de politieke discussie uit-
eindelijk meer tegen invloeden 'van buiten af' 
is afgeschermd dan dit in de U.S.A. het geval 
is. 
Een beperkte studie van de politieke structuur 
van een Amerikaanse en een Engelse stad geeft 
van dit verschil een illustratie. Terwijl de ge-
meenteraad van de eerstgenoemde stad eigen-
lijk eerst tot besluitvorming kwam, nadat de 
definitieve standpunten van de diverse belang-
hebbende groepen waren bepaald en openbaar 
gemaakt, was de raad van de Engelse stad veel 



meer tot het nemen van autonome beslissingen 
in staat. Er was zeker een voorafgaande discus- 
sie, maar 'the community value system 
condemns any pressure tactics on the Council 
as 'bad taste'. 
Het is bij dit alles niet onwaarschijnlijk dat de 
verschillen tussen een meer geintegreerde poli-
tieke orde die vanouds sterke autoriteit bezit, 
en een losser gestructureerd systeem, waarin 
pressiegroepen vrijer maar ook openlijker age-
ren, op den duur zullen verdwijnen. Vooral 
de steeds sterker opneming van de 'vrije' 
pressiegroepen in de overheidssfeer kan hierop 
van invloed zijn. 

Correctie of corruptie? 
Na deze excursies in verschillende richtingen 
komt opnieuw de vraag aan de orde, hoe de 
functie van de pressiegroepen in het algemeen 
moet worden beoordeeld. Zijn dergelijke groe-
pen nu toch niet een bedreiging van de integri- 

48 	teit der overheidsinstanties en volksvertegen- 
woordigers? Is hun rol in het politieke leven 
werkelijk zo storend als vaak wordt gesteld? Of 
moeten pressiegroepen veeleer worden be-
schouwd als de eigenlijke drijfkrachten van het 
politieke leven, wellicht als de corrigerende 
factoren van het zo gemakkelijk tot bureaucra-
tisme vervallende overheidsapparaat? 
Het is uit het voorgaande wel duidelijk gewor-
den dat beide opvattingen een grond van waar-
heid hebben. Pressiegroepen zijn een uitermate 
complex verschijnsel. Zij zijn wezenlijk demo-
cratisch, in zoverre zij vaak — niet altijd — het 
klinkend bewijs zijn van de interesse der bur-
gers bij de publieke zaak. Zij zijn de rem bij 
uitstek op de apathie die vooral de moderne 
massademocratie zo gemakkelijk aantast. Boven-
dien: zij zijn de consequentie van het zeer 
democratische recht van vrijheid van menings-
uiting en van vereniging. 
Te zelfder tijd openbaart zich in de pressie-
groep het bederf van de macht en het brute 
negeren of forceren van de spelregels van het 
politieke bedrijf in de democratie. Pressiegroe-
pen zijn bij uitstek ondemocratisch, wanneer 
onder democratie wordt verstaan de realisering 
van de gelijke rechten van alle burgers, niet 
alleen voor de wet, maar ook in omstandighe-
den die niet wettelijk zijn vastgelegd. Demo- 



cratie is meerderheidsmacht, pressie is minder-
heidsmacht. 
Er is reeds veel gewonnen, wanneer men bij 
de beschouwing van de pressiegroep beide as-
pecten volledig recht doet. Dit is zeker niet 
altijd het geval. Onder invloed van de eerder 
gesignaleerde. staatsrechtelijke visie op het ver-
schijnsel zijn de eigen functies van de pressie-
groep tegenover hun positie in de wettelijk 
gegarandeerde orde nogal eens ondergewaar-
deerd, met als gevolg het overheersen van een 
afweerhouding. 'Die Diskussionen bber diesen 
Gegenstand haben sich bisher noch immer der 
Frage zugewandt, welche verfassungsmssigen, 
ethischen und gesellschaftlich-politischen 
Grenzen der Druckausbung gesetzt, bzw. durch 
gesetzliche Massnahrnen, gesellschaftliche Kon-
trolle und Beeinflussung der Verhaltensweisen 
von Verbandsfiihrem, Parteipolitikem, 
Abgeordneten und Beamten gezogen werden 
sollen'. 

49 	Dit standpunt, hoe respectabel ook, komt ons 
voor rijkelijk eenzijdig te zijn. Pressiegroepen 
zijn het bij uitstek dynamiserende element in 
de politieke orde. Zij geven nieuwe belangen 
stem en laten speciale belangen beter tot hun 
recht komen. Zij lopen storm tegen de verstar-
ring en geslotenheid van organisaties en milieus 
en houden de zelfkritiek levend. 
Door de pressiegroepen wordt de bestaande 
politieke orde voortdurend geconfronteerd 
met de maatschappelijke ontwikkeling die een 
verandering van verhoudingen en krachten in-
houdt, welke ook in de politieke sfeer uitdruk-
king verdienen te vinden. In andere termen: 
de pressiegroepen vormen een stimulans voor 
het openhouden der intercursieve machtsstrijd 
in een politieke ontwikkeling die steeds meer 
en steeds grotere integrale machtsfiguren doet 
ontstaan. 
Bij dit alles zijn zij intermediair tussen gezags-
drager en burger. In hun heterogeniteit drukken 
zij uit dat de noodzakelijkerwijs betrekkelijk 
eenvoudige politieke orde op allerlei punten 
aanvulling en detaillering behoeft. Dat de druk-
groepen het politieke leven overigens gevaarlijk 
ondoorzichtig en zelfs onbeheersbaar kunnen 
maken, wordt niet ontkend. Daaraan is het 
waarschijnlijk mede toe te schrijven dat de 
overheid steeds meer regulerend optreedt met 



betrekking tot hun activiteit. Anderzijds is de 
toenemende coördinatie van de belangengroe-
pen zelf een symptoom van de drang naar een 
beter overzicht en een sterker en rechtlijniger 
machtsontplooiing. 
Nu is het gehele voorgaande betoog erop ge-
richt geweest te waarschuwen tegen de mening 
dat integratie en ordening van belangengroepen 
de pressie doet verdwijnen. Mogelijk schept de 
onderkenning, erkenning en controle van deze 
groepen een eerste voorwaarde tot regulering 
van machtswillekeur, maar anderzijds moet 
gevraagd worden, dat deze zelfde drang naar 
controle geheel nieuwe problemen oproept, 
waarvan men — nog gefascineerd door de geva-
ren die de oude 'vrije' pressiegroepen inhielden 
— de ernst niet voldoende ziet. 
Indien het juist is dat de geschetste ontwikke-
ling in de richting gaat van een nieuwe, wellicht 
meer gebonden structuur, dan kan er gemakke-
lijk een kloof ontstaan tussen politieke realiteit 
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steeds bezig is vanuit bepaalde principes te wer-
ken, terwijl de structurele voorwaarden inmid-
dels grondig gewijzigd zijn. 
Het is niet mogelijk op deze plaats verder op 
een dergelijk zeer gecompliceerd vraagstuk in te 
gaan. Voor wie om zich heen ziet, is het wel 
duidelijk dat een verdere integratie der belan-
gengroepen in de overheidssfeer ook nieuwe 
waarborgen gaat vragen en nieuwe wegen, waar-
langs de controle kan worden verzekerd. Zo 
lijkt de functie van het parlement alsook die 
van de gemeenteraden der grotere steden onder-
hevig aan een bedenkelijk proces van uitholling, 
dat op den duur niet kan worden bestreden 
door meer te vergaderen of meer commissies, 
maar dat een veel fundamenteler therapie eist. 

Pressiegroepen: groepspressie 
Terugkerend naar het begrip pressiegroep doet 
zich de vraag voor of de hier verdedigde uit-
dijing van dit begrip wel verantwoord en 
houdbaar is. Het antwoord op deze vraag kan 
tweeërlei zijn. 
In de eerste plaats is het waarschijnlijk dat de 
pressiegroep in de beperkte betekenis een min 
of meer gelokaliseerd, historisch verschijnsel is. 
Zijnde de aanduiding van de belangengroep, die 
in een bepaalde politieke structuur druk uit- 



oefent op een bepaalde wijze van besluitvor-
ming, is het begrip pressiegroep niet algemeen 
toepasbaar, maar vooral te gebruiken ter type-
ring van een aantal belangengroepen in enkele 
democratische landen, met name de Verenigde 
Staten. 
Het heeft er alles van, dat dit — conventioneel 
geprefereerde — begrip niet alleen uit de juri-
dische sfeer afkomstig is, maar daarin ook een 
zekere waarde zal blijven behouden. Voor de 
socioloog is het echter beperkt bruikbaar. Hij 
moet ertoe overgaan het begrip pressiegroep 
eenvoudig te vertalen door machtsgroep, aan-
duidende de bijzondere functie die, met name 
georganiseerde, groepen hebben waar zij in een 
politieke strijd worden betrokken. Voor de 
socioloog wordt het verschijnsel pressiegroep 
hierdoor bevrijd uit het historische kader en 
begrepen als een sociaal verschijnsel van uni-
versele betekenis. 
Uiteraard blijft de socioloog in historie en 
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raliserende benadering van de groep als drager 
van belangen en uitoefenaar van macht. Maar 
de verruiming van het begrip pressiegroep 
biedt hem de gelegenheid te ontsnappen aan 
de normatieve benadering der juristen en het 
individualiseren der historici, die vanuit hun 
standpunt een verschijnsel ontdekten dat in 
de moderne sociologie een centrale plaats ver-
dient te krijgen. 



Enkele nieuwe problemen 
bij participatie door de 
burgers * 

door D.S. Cupps 

In de afgelopen vijftien jaar is de toegenomen 
activiteit, betrokkenheid en invloed van pressie-
groepen** en belangenorganisaties een van de 
meest karakteristieke kenmerken geworden 
van het Amerikaanse bestuur. De pressiegroe-
pen hebben de bestuurlijke autoriteiten en 
gerechten op ieder niveau overstelpt met eisen: 
dat zij volledig mogen participeren in overheids-
procedures; dat zij meer informatie kunnen 
verkrijgen bij de diverse instanties en dat zij 
in staat worden gesteld om voor de desbetref-
fende colleges algehele getuigenis af te leggen 

52 	omtrent hun belangen. Vakkundig hebben zij 
de pers ingeschakeld om hun aantrekkings-
kracht op bestuurlijke en politieke autoritei-
ten te vergroten. Daarnaast hebben zij effec-
tieve, permanente lobbying organizations' 
opgericht en in sommige gevallen ultramoderne, 
professionele staven, die, wat betreft hun 
bekwaamheid om vat te krijgen op de gecompli-
ceerde politieke issues, niet onderdoen voor 
die van de autoriteiten. Zowel de participanten 
zelf als welingelichte buitenstaanders hebben 
voorspeld dat de huidige stroom van verzoeken 
van burgers en activiteiten van pressiegroepen 
nog maar een klein gedeelte is van de stroom 
die nog komen zal. 
Over het geheel genomen zijn de reacties op 
deze opwelling van participatie door de 
burgers positief. De algemene veronderstelling 
is dat een grotere participatie wenselijk is, 
omdat daardoor de representativiteit en 
responsiviteit van de overheidsinstellingen 
vergroot worden. Verder zal het politiek 
bewustzijn van de burgers hierdoor verhoogd 
worden en zal het een belangrijke waarborg 

* Dit is een verkorte weergave van: Emerging problems 
of citizen participation. In. Public administration 
review, sept./okt. 1977, blz. 478-487. 
** public interest groups. 



bieden tegen misbruik van discretionaire 
bevoegdheden. Ondanks de overduidelijke suc-
cessen van pressiegroepen op diverse terreinen, 
is er een steeds toenemende hoeveelheid onder-
zoeksgegevens die de bewering ondersteunt 
dat politieke participatie door de burgers die 
routinematig, onbeteugeld of slecht doordacht 
is, in hoge mate onfunctioneel kan zijn voor 
politieke en bestuurlijke systemen. Het doel 
van dit artikel is het onderzoeken van de andere 
kant van de publieke participatie door enkele 
van de problemen aan te geven die samen-
hangen met de groei van pressiegroepen. 
Onderzoek wijst uit dat overheidsdienaren niet 
langer elke nieuwe pressiegroep en elke nieuwe 
poging van dergelijke groeperingen om hun 
werkterrein en invloed uit te breiden, kritiek-
loos zullen moeten aanvaarden. De overheid zal 
zich moeten gaan verdiepen in de vorm, ken-
merken en doelstellingen van de publieke 
participatie, alsmede in de voorwaarden 
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	waaronder deze het beste kan functioneren. 
Tenslotte zal zij de beperkingen van de publie-
ke participatie, als een middel om oplossingen 
te verkrijgen voor gecompliceerde problemen, 
moeten onderkennen. 

De voordelen van participatie door de burgers 
Het is belangrijk om in de eerste plaats stil te 
staan bij de belangrijke bijdragen die de pressie-
groepen en belangenorganisaties hebben gele-
verd aan de gangbare politieke theorie en prak-
tijk. De toenemende activiteiten van deze 
groepen zijn, althans ten dele, gericht op het 
vergroten van het politieke bewustzijn van het 
Amerikaanse publiek en op het stimuleren 
van een groots opgezette participatie door de 
burgers. 
Het is opmerkelijk hoe effectief pressiegroepen 
geweest zijn in het onderkennen van bepaalde 
issues die anders nooit het onderwerp zouden 
zijn geworden van serieuze publieke discussies. 
Hun woordvoerders hebben zich ingespannen 
om fundamentele persoonlijke en morele 
vraagstukken en waarden in het midden van de 
politieke arena te plaatsen, waarmee zij wel-
zijnsvragen en andere menselijke problemen 
expliciet aan de orde stelden. Zij hebben 
voorts benadrukt dat de maatschappij gefaald 
heeft om deze issues te onderkennen en het 



hoofd te bieden, waardoor directe tussenkomst 
van het openbaar gezag is geboden. 
De pressiegroepen en belangenorganisaties 
hechten veel waarde aan openheid in het poli-
tieke proces en aan een voor het publiek vrije 
informatiestroom. Hun onophoudelijke druk 
heeft de autoriteiten gedwongen tot een minder 
restrictieve informatie-politiek. Dit stelde de 
pressiegroepen en hun woordvoerders in staat 
om op een zinvolle wijze te participeren in een 
vroeg stadium van de politieke besluitvorming 
wanneer het beleid nog niet is vastgesteld en 
effectieve pressie nog mogelijk is. In het 
algemeen vormen deze groepen momenteel 
een effectief controlemiddel op de discretio-
naire bevoegdheden van het bestuurlijke appa-
raat. Zij dwingen het bestuur om deze bevoegd-
heden te structureren en te beperken. Op 
lange termijn zal deze subtiele infiltratie een 
van de belangrijkste gevolgen van de toenemen-
de participatie door de burgers zijn. In ieder 

54 	geval lijkt het er op dat de invloed van de pres- 
siegroepen niet alleen gemeten kan worden 
aan de hand van hun openlijke activiteiten; 
hun bestaan alleen al is nu bijna even belang-
rijk geworden als hun programma's, strategie-
en en de procedures die zij trachten te propa-
geren. 

Enkele nieuwe problemen 
Ondanks deze indrukwekkende successen 
is de toename van de participatie door de 
burgers samengegaan met enkele verontrus- 
tende ontwikkelingen, welke gevolgen hebben 
voor de bestuurders op ieder overheidsniveau. 
Vanuit een oogpunt van eenvoud en overzich-
telijkheid zullen we de problemen die samen-
hangen met de publieke participatie zoals die 
zich nu ontwikkelt, indelen in enkele grove 
categorieën: 

Overhaast reageren door de overheid. 
Een van de grootste gevaren die participatie 
door de burgers met zich meebrengt, is de 
gelegenheid die zij geeft aan overenthousiaste 
en overhaaste reacties van' de overheid op de 
eisen van pressiegroepen. Wanneer de overheid 
de opkomst van nieuwe en machtige belangen 
op haar werkterrein waarneemt, dan is zij 
over het algemeen nogal snel met het onder- 



kennen van de voordelen die vastzitten aan 
het reageren op deze eisen. Problemen doen 
zich echter voor wanneer de autoriteiten zich 
ontvankelijk opstellen voor de belangen van 
pressiegroepen, terwijl de consequenties van 
dergelijke acties nog niet volledig te overzien 
zijn. Verscheidene malen is de 'Consumer 
Product Safety Commission' er van beschul-
digd het publiek overhaast gewaarschuwd te 
hebben voor veiligheidsgebreken van bepaalde 
produkten, of dat zij het op de markt brengen 
van andere produkten geheel verbood. Korte 
tijd later bleek dan dat op grond van nieuwe 
onderzoeksgegevens of aanvullende informatie 
op deze beslissingen moest worden terugge-
komen. 
De andere kant van deze medaille wordt 
gevormd door de druk die op de overheid 
wordt uitgeoefend om vast te houden aan 
het bestaande beleid inzake milieu- en consu-
mentenbescherming, terwijl er steeds meer 

55 	bewijs voorhanden komt dat aantoont dat 
dat beleid df misleidend is df niet functio-
neert. Omdat zij er niet graag van beschul-
digd worden hun verantwoordelijkheden ten 
aanzien van het algemeen belang te ontlopen, 
zijn de bestuurders geneigd in het bestaande 
beleid te volharden om hun geloofwaardig-
heid tegenover pressiegroepen en belangen-
organisaties te behouden. Hiermee wil niet 
gezegd worden dat men geen rekening zou 
moeten houden met de belangen van 
consumenten en het milieu, maar slechts dat 
het koppig blijven vasthouden aan een achter-
haald beleid vermeden dient te worden. 
Een al te enthousiaste reactie op de prioritei-
ten van het publiek kan er ook toe leiden 
dat de autoriteiten zich gaan concentreren op 
de issues en problemen die het meest sprekend 
zijn en waar het meest over gepubliceerd 
wordt. Problemen op langere termijn, die 
minder in het oog springen maar misschien 
een potentieel grotere betekenis hebben, 
worden nogal snel op de achtergrond gescho-
ven. Bij controverses omtrent het algemeen 
belang is het voor de autoriteiten erg moeilijk 
om scherpe scheidslijnen te trekken tussen 
alternatieven op korte en op lange termijn. 
De geladen discussies over kernenergie spitsen 
zich bijvoorbeeld toe op de gevolgen voor 



het milieu, de vestigingsplaatsen van centrales 
en veiligheidsaspecten, terwijl de consequen-
ties op langere termijn — het enorme kosten-
verschil tussen nucleaire brandstoffen en de 
traditionele fossiele brandstoffen zoals kolen 
en olie — zelden zoveel aandacht krijgen. 

Vertegenwoordiging en legitimiteit 
Een ander probleem waar de overheid in haar 
interactie met pressiegroepen en belangen-
organisaties mee te maken krijgt, is de vraag 
van vertegenwoordiging en die van legitimi-
teit: wie vertegenwoordigen de pressiegroepen 
nu precies en hoe nauwgezet geven zij de 
standpunten van hun achterban weer? Pressie-
groepen beweren vaak dat hun belangen een 
bijzondere aandacht of een hogere prioriteit 
verdienen dan de eisen van andere groepen 
omdat zij voor het algemeen belang opkomen 
veeleer dan voor een specifiek belang. Alleen 
dat beleid en die programma's die overeenko- 
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	men met hun eigen gezichtspunten dienen 
waarlijk het algemeen belang. 
Van tijd tot tijd kan deze definitie van alge-
meen belang als 'datgene wat de pressiegroe-
pen eisen' leiden tot opmerkelijke tegenstrij-
digheden. De kritiek op de milieubescher- 
mingsactiviteiten van de `Environmental 
Protection Agency' houdt in dat de EPA 
zich moet isoleren van politieke pressie, en 
dat zij op grote schaal de gelegenheid tot 
publieke interventie en participatie moet 
uitbreiden. Het toestaan van kritische onder-
zoekingen door burgers en het aanmoedigen 
van bemoeienissen van hen die slechts het 
algemeen belang vertegenwoordigen, zou het 
vertrouwen van het publiek in de federale 
milieubescherming moeten vergroten. Dit wil 
in de praktijk gewoonlijk zeggen dat de autori-
teiten elke georganiseerde inbreng van indus-
triële zijde en van andere groepen van wie de 
gezichtspunten onverenigbaar zijn met de doel-
stellingen van de milieubeschermers, moeten 
afwijzen. Het erkennen van slechts één doelstel-
ling — de kwaliteit van het milieu — uit de vele 
doelstellingen die een rol spelen bij milieu-
kwesties is wel erg extreem. Een degelijk 
overheidsbeleid bestaat juist uit het gecompli-
ceerde afwegen van tegengestelde belangen op 
controversiële terreinen. De overheid zal er dus 



op toe moeten zien dat zij niet verleid wordt 
door de pressiegroepen om aan hun gezichts-
punten een groter gewicht toe te kennen dan 
aan de visies van andere groeperingen. 
Pressiegroepen hebben ook de neiging om woor-
den als 'algemeen belang', 'milieu' en 'consu-
ment' te hanteren om daarmee hun eigen 
opinies en voorstellen te hullen in een kleed 
van algemene legitimiteit. Personen die zichzelf 
hebben opgeworpen als woordvoerders van het 
publiek, spreken vaak voor een veel kleinere 
achterban dan zij zouden willen toegeven. In 
zulke gevallen zal het streven naar een beleid 
dat zogenaamd 'in het algemeen belang' is, 
slechts dienen om het feit te camoufleren dat 
de belangen van een bepaald deel van de 
bevolking behartigd zullen worden ten koste 
van de belangen van andere groepen. Er zijn 
personen die beweren dat consumenten-, 
milieu- en andere zogenaamde 'algemeen 
belang-kwesties' in werkelijkheid slechts de 

57 	belangen van de hogere en middenklassen 
dienen, waarvan de armen, de bejaarden en de 
stedelijke en ethnische minderheden de dupe 
worden. Milieubeschermers pleiten vaak voor 
strikte bestemmingsplannen waarin grote uit-
breidingen aan banden worden gelegd, terwijl 
anderen juist beweren dat dergelijke maatrege-
len discriminerend zijn tegenover de sociaal-
zwakkeren omdat de werkgelegenheid en de 
economische groei dan in het geding zullen 
komen. 
Wanneer de autoriteiten steeds vaker wordt 
gevraagd om het algemeen belang te vertalen 
in hetgeen de pressiegroepen daaronder 
verstaan, dan zullen zij moeten beseffen dat 
dit niet in de plaats kan treden van een onaf- 
hankelijke, zorgvuldig beargumenteerde, 
professionele besluitvorming met betrekking 
tot de aard van het 'algemeen belang'. De rol 
van de individuele burger is slechts één aspect 
van een effectief, uitvoerbaar beleid. De doel- 
stelling van de overheid zou een mengsel 
moeten zijn van een weloverwogen professio-
neel oordeel, een effectieve uitvoeringsstrategie 
en een mogelijkheid tot participatie voor de 
burgers. Voor de bestuurder die binnen korte 
tijd moet reageren op snel veranderende beleids-
vraagstukken, is het veel belangrijker om de 
fundamentele beleidsdoelstellingen strak in 



het oog te houden, dan het consequent nastre-
ven van een abstracte opvatting van een parti-
cipatie-democratie waarin ieder individu directe 
toegang heeft tot de machtscentra. 

Strategieën en werkwijzen 
Een derde grove categorie van problemen met 
betrekking tot de participatie door de burgers 
heeft te maken met de strategieën en werk-
wijzen van veel pressiegroepen. Een veelgehoor-
de klacht keert zich tegen de gedramatiseerde, 
overtrokken en scherpe wijze waarop deze 
groeperingen hun eisen soms presenteren. Ande-
re hebben een lange lijst vastgesteld van twijfel-
achtige activiteiten, waaronder het uitbuiten en 
misbruiken van de massamedia, het gebruik 
van elektronische afluisterapparatuur en 
'bedrijfsspionnen', en andere tactieken die meer 
weghebben van guerrillamethoden dan van 
normale politieke activiteiten. De toon van hun 
onderzoekspublikaties en politieke lobbying' 

58 	is soms arrogant, agressief en persoonlijk 
beledigend, en heeft daarom de effectiviteit van 
hun inspanningen nogal eens ondermijnd. Daar-
naast blijkt dat, wanneer de pressiegroepen 
hun eerste bescheiden optreden ontgroeid zijn, 
de kwaliteit en degelijkheid van hun onder-
zoeksresultaten maar al te vaak erg mager zijn. 
Aan de critici wordt steeds meer gelegenheid 
geboden om te wijzen op onderzoeken die 
blijk geven van onnauwkeurigheden, onbewe-
zen conclusies, en voetnoten die niet-bestaande 
gegevens citeren, waardoor gerechtvaardigde 
twijfel kan ontstaan omtrent de betrouwbaar-
heid van het gedane werk. 
Van veel meer belang zijn beweringen dat 
pressiegroepen hun toenemende politieke 
invloed en wettelijke beinvloedingsmiddelen 
gebruiken om uitstel — in sommige gevallen 
zelfs afstel — van de procedures te bewerk-
stelligen. De overtuiging wint terrein dat 
veel pressiegroepen, in plaats van enige oprech-
te bereidheid te tonen om het algemeen belang 
te dienen door het verzoenen van de tegenge-
stelde belangen van de vele verschillende partij-
en, in feite naar vrijwel elk middel grijpen om 
hun ideeën te laten prevaleren. Sommige 
pressiegroepen schijnen er op uit te zijn om 
hoorzittingen en wettelijke procedures tot in 
lengte van dagen uit te stellen, in de hoop dat 



dit hun uiteindelijk de overwinning zal bezor-
gen. Hier en daar wordt de term 'chantage' 
gebruikt om de macht te omschrijven die de 
pressiegroepen bezitten om deze procedures 
op te houden tot haar eisen volledig ingewilligd 
zijn. Om slechts één voorbeeld te geven: 
Een locale pressiegroep dreigde met het indie-
nen van een petitie, met het verzoek om ver-
lenging van een zendmachtiging aan een om-
roeporganisatie uit Los Angeles te weigeren. 
Zij beweerde dat er teveel geweld in de teken-
filmpjes voorkwam hetgeen schadelijk zou zijn 
voor kinderen. 
Het station besloot toen met deze filmpjes 
te stoppen. Bovendien gaf zij bij 81 andere 
programma's vooraf een waarschuwing aan de 
ouders dat de inhoud wellicht schadelijk voor 
hun kinderen zou zijn. De directeur van de 
organisatie gaf toe dat het veel gemakkelijker 
was om maar toe te geven; het zou doelloos 
zijn om een paar onbeduidende filmpjes te 
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	handhaven tegenover de duizenden dollars die 
bestrijding van de petitie zou kosten. 
De moeilijke positie waarin de overheid door 
dergelijke methoden wordt gebracht is duide-
lijk. In de eerste plaats wordt de bestuurlijke 
flexibiliteit aangetast. Het uiteindelijke gevolg 
zal een overheidsbestuur door publieke opinie-
onderzoeken' worden, terwijl de pressiegroepen 
doorgaans slechts namens een klein gedeelte 
van het publiek spreken. Noch de publieke opi-
nie, noch de eisen van pressiegroepen zijn 
zonder meer geschikte bestuurlijke criteria 
bij de beleidsvorming. Bestuurders en autori-
teiten die als een reflex reageren op de eisen 
van burgers, zullen onvermijdelijk hun vermo-
gen om op onafhankelijke wijze het algemeen 
belang te behartigen, verliezen. Er is behoefte 
aan een middenweg waarin interventie en 
participatie door de burgers slechts één factor 
is bij de besluitvorming, en niet de beslissende. 
Verscheidene onderzoekers hebben er op gewe-
zen dat pressiegroepen meestal weinig positiefs 
bijdragen aan bestuurlijke procedures; zij behar-
tigen hun belangen op een negatieve manier 
door de belangen van anderen te ontzien. 
De overheid zou de pogingen van pressiegroepen 
moeten weerstaan om politieke controverses 
als kansrekeningspelletjes' af te schilderen, 
waarin de belangen van de burgers alleen 



gediend kunnen worden door de belangen van 
anderen op te offeren. Uiteindelijk zal niemand 
winnen, en zeker het publiek niet, wat de aard 
van de beslissing ook zijn mag. 

Kosten-baten analyse en publieke participatie 
Een laatste probleem dat samenhangt met 
publieke participatie betreft de afwezigheid 
van een denken in kosten-en-baten bij de 
pressiegroepen. Milieu-, consumenten- en 
andere kwesties van algemeen belang zijn, in 
ieder geval gedeeltelijk, economische kwesties. 
Dergelijke kwesties kunnen het beste vanuit 
economisch perspectief bekeken worden. 
Het economisch perspectief maakt de autori-
teiten gevoelig voor het feit dat de mensen 
onderling aanzienlijk verschillen in hun voor-
keur voor combinaties van goederen, diensten 
en kosten. Daarnaast roept het verbeteren 
van de kwaliteit van het milieu, de nationale 
gezondheid of kwesties van consumenten- 

60 	bescherming onvermijdelijk.vragen op met 
betrekking tot de allocatie van schaarse en vrije 
goederen. 
De pressiegroepen lijken het analyseren van 
kwesties inzake het algemeen belang in termen 
van kosten-en-baten uit de weg te gaan. Hun 
woordvoerders stellen dat het kostenaspect 
niet zo belangrijk is, in het bijzonder wanneer 
het zaken als de nationale gezondheid, veilig-
heid en het bederf van het milieu betreft. Ook 
beweren zij dat de kosten in redelijkheid 
niet te calculeren zijn, dat de positieve gevolgen 
voor toekomstige generaties ruim opwegen 
tegen de hoge lasten van dit moment. Verder 
zal bij de verdeling van baten en lasten over 
de verschillende economische en sociale groe-
pen de nadruk liggen op efficiëntie in plaats 
van op gelijkheid en rechtvaardigheid. Juist 
het ontbreken van kosten-baten-analyses leidt 
tot oversimplificatie van de betrokken vraag-
stukken en het moedigt de pressiegroepen aan 
om beleidsproblemen vanuit een bijzonder 
eng en irreëel gezichtspunt te benaderen. 
De controverse inzake de milieuverontreiniging 
wordt afgeschilderd als een strijd tussen hen die 
voor een ongerepte natuur strijden en hen die 
de natuur willen ontginnen en exploiteren uit-
sluitend uit persoonlijk gewin; vraagstukken 
aangaande de gezondheid en veiligheid van 



arbeidsomstandigheden worden beschreven 
als keuzes tussen het buitensporige streven naar 
winst van de ondernemers ten koste van de 
arbeiders enerzijds, en het risicovrij blootstaan 
van de werknemer aan alle potentieel gevaarlij-
ke processen anderzijds. Door het niet aangeven 
van de relatieve kosten of baten van bepaalde 
vraagstukken, wordt het een gemakkelijke stap 
om het persoonlijk oordeel of voorkeur te 
verheffen tot standaard, aan de hand waarvan 
de beste keuze gemaakt kan worden tussen de 
concurrerende waarden die in het geding zijn. 
De vraag voor de beleidsvormer is niet of er 
aandacht moet worden besteed aan gezond-
heidszorg, consumentenbescherming of milieu-
bestrijding, maar hoeveel geld dat kost en 
hoeveel wij daar, individueel en collectief, aan 
willen besteden in verhouding tot andere 
waarden en doelstellingen, teneinde het 
'algemeen belang' weer wat beter te behar-
tigen. Over het algemeen worden de autori- 

61 	teiten noch bij het definiëren en analyseren 
van het scala aan keuzemogelijkheden, noch 
bij de mogelijke consequenties die de alter- 
natieven kunnen hebben in termen van 
kosten-en-baten, geholpen door de pressie-
groepen. Integendeel, de autoriteiten worden 
zelfs ontmoedigd door de luidruchtige 
propaganda om belangrijke berekeningen 
uit te voeren. 

Slotopmerkingen 
Het doel van dit artikel was in de eerste plaats 
om enkele problemen aan te geven die zich 
voordoen bij participatie door de burgers in 
de politieke en bestuurlijke besluitvorming. Als 
de zestiger jaren beschouwd kunnen worden 
als een tijdperk waarin het bereiken van een 
volledig recht op politieke participatie centraal 
stond, dan zouden de zeventiger jaren goed 
besteed kunnen worden door vast te stellen wat 
men met dit nieuwe 'recht' kan doen en hoe 
men het beste richtlijnen en criteria kan opstel-
len om het uitoefenen van dit recht in goede 
banen te leiden. Het is niet langer voldoende 
om eenvoudigweg 'voor' participatie door de 
burgers te zijn; de discussies op dit gebied 
richten zich steeds meer op de mate van 
publieke participatie, op welke wijze, onder 
welke omstandigheden, en met welke invloed 



op de politieke en bestuurlijke besluitvorming. 
Impliciet ligt in een dergelijke benadering een 
besef van het nut en de wenselijkheid van 
publieke participatie, maar dan wel met 
duidelijk omschreven en hanteerbare begren-
zingen. In iedere zaak zullen de voordelen 
van een ruime participatie zorgvuldig afgewogen 
moeten worden tegen de kosten van uitstel 
en ongemak voor andere partijen. 
De retoriek van de pressiegroepen wil ons soms 
doen geloven dat de autoriteiten niet capabel 
zijn om het algemeen belang op de juiste 
wijze te behartigen, in tegenstelling tot de 
afgevaardigden van de burgers die daartoe het 
meest geschikt zijn. Hun afgevaardigden vormen 
echter slechts één stem uit velen, met stand-
punten en eisen die niet minder en niet meer 
gerechtvaardigd zijn dan die van anderen. Hun 
aanwezigheid ontslaat het bestuur niet van 
haar plicht om zelf haar conclusies omtrent het 
algemeen belang te trekken. Het beleid van de 

62 	overheid zou meer moeten steunen op door- 
dachte analyses, systematische lange-termijn-
planning, dan op de bewogenheid of volhar-
ding van de woordvoerders van pressiegroepen. 
Men heeft er wel voor gewaarschuwd dat door 
het ruim baan geven aan vertegenwoordigers 
van de burgers, het gezag van de publieke 
besluitvorming in handen van particuliere 
organisaties kan komen te liggen, waardoor de 
autoriteiten het vermogen ontnomen wordt 
om positieve, vernieuwende activiteiten te ont-
plooien om tegemoet te komen aan zich wijzi-
gende sociale behoeften. Wanneer we buiten-
parlementaire groepen een beslissende stem 
toekennen bij het vaststellen van het beleid, 
dan dragen we zelf bij tot de gezags- en 
legitimiteitscrisis waaronder al onze politieke 
instituties gebukt gaan. 
Hoewel overdenking van het algemeen belang 
de overheid niet kan vertellen hoe zij moet 
handelen, zou het haar heel waarschijnlijk 
wel moeten vertellen dat zij behoort te reage-
ren, teneinde publieke issues en problemen 
niet te laten beslissen door particuliere groepe-
ringen die zich bevinden op een lager- en 
minder overzichtelijk niveau van het overheids-
apparaat. Tenslotte levert het vraagstuk van de 
publieke participatie overtuigend bewijs op 
voor het feit dat de overheid hard op weg is 



om de belangrijkste arena van politieke actie 
te worden. Hiermee zal zij de rol van het wet-
gevend orgaan als de bron van politieke oplos-
singen en omschrijvingen van belangrijke 
politieke problemen gaan vervullen. Alhoewel 
bepaalde technische vraagstukken inzake de 
beste wettelijke status en procedure voor de 
publieke participatie in eerste instantie anders 
suggereren, hebben de belangrijke kwesties 
waarover gedebatteerd wordt, in hoofdzaak 
geen betrekking op enge issues als procedure, 
juridische inpassing of organisatorische struc-
tuur en ontwerp. De centrale vragen zijn 
fundamenteel van politieke aard, en alhoewel 
er over gediscussieerd wordt in wetgevende 
forums, wordt het aan de overheid overgelaten 
om er op te reageren en het in de praktijk 
uit te werken. De overheid zou moeten onder-
kennen dat haar gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, nu en in de toekomst, evenzeer van 
politieke als van bestuurlijke aard zal zijn. 

63 	Daarom is het geboden dat een zo wijd mogelijk 
gezichtspunt omtrent het algemeen belang 
wordt aangehouden. Een krachtige en omvang- 

. rijke publieke participatie zou een essentieel 
onderdeel van een dergelijk perspectief moeten 
vormen, maar het moet niet in staat gesteld 
worden om het te gaan domineren. 



Parlement en belangengroepen 

door drs. J.Th.J. van den Berg* 

1. Waar was het ook al weer om te doen, toen 
in Nederland een 'parlementair stelsel' tot 
stand kwam, in 1848? Bevoorrechting bij de 
politieke besluitvorming zou moeten plaats 
maken voor rechtsgelijkheid; regeren per 
besluit zou moeten wijken voor een regering 
bij wet, waarmee opnieuw rechtsgelijkheid 
mogelijk zou zijn en rechtszekerheid. Dat 
vereiste de opname in de Grondwet van recht- . 
streekse verkiezingen en de instelling van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. 
Thorbecke constateerde echter al in 1844 
— nog voordat het zover was — dat hoe juist 
deze staatsbeginselen ook waren, de maat- 

64 	schappelijke werkelijkheid het parlementaire 
stelsel ondergroef. 'De eisch van een zeker 
bezit (als vereiste voor het kiesrecht, VdB) 
is niet onredelijk'. Maar wat als het kapitaal 
accumuleert en het aantal bezitslozen eerder 
stijgt dan daalt? En dan zegt Thorbecke letter-
lijk: 'Persoonlijk standsvoorregt heet afgeschaft, 
opdat aan bekwaamheid en verdienste hare 
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	natuurlijke baan worde geopend; maar een 
op bezit van uitwendige goederen gegrond 
stelsel van voorregten komt in de plaats. Burger-
stand betekent opnieuw een deel, een klasse 
van het volk. Temidden eener maatschappij, 
op gemeen recht der leden gebouwd, wordt 
eene onoverldimbare grens tussen bevoegden 
en onbevoegden gelegd.' 
Het was niet alleen Thorbecke die deze maat-
schappelijke 'dissonant' ontwaarde, maar 
niettemin duurde het nog zo'n zeventig jaar 
voordat de band tussen bezit en kiesrecht 
definitief werd verbroken. Bovendien kon 
een stelsel van sociale zekerheden in een 
nog latere periode garanderen dat ook 'enig 
bezit' werd gespreid over heel het volk, zodat 
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noch standsvoorrecht noch eigendom tot 
beslissende voorrechten zouden leiden. 
Wie echter de discussie volgt over de macht 
en onmacht van parlement en kiezer en hun 
beider terugtred in invloed ten gunste van 
ambtelijk apparaat (ook wel Vierde Macht 
geheten) en gezamenlijke belangengroepen 
(Vijfde Macht genoemd), die kan zich niet aan 
de indruk onttrekken dat zowel het stelsel van 
parlementaire besluitvorming als de rechtsgelijk-
heid opnieuw door 'buiten-parlementaire' 
factoren wordt ondergraven. 
Zei niet oud-premier, Den Uyl in 1977 in Eind-
hoven aldus: 'Kafka-achtige toestanden treft 
men niet aan in het overheidsapparaat, wel 
op het raakvlak van de Vierde en Vijfde Macht, 
waar ambtelijke apparaten en particuliere 
organisaties op elkaar inspelen, in permanentie 
overleg plegen en waar niet meer valt na te 
gaan waar de beslissingen worden voorbereid 
en genomen. Waar de overheidsmacht gedeeld 

65 	wordt met de particuliere organisaties (.. .) 
dáár ontstaan schemerachtige toestanden'. 
Zijn we, vooropgesteld dat een man van grote 
politieke ervaring en intelligentie als Den Uyl 
gelijk heeft, in een stelsel beland met nieuwe 
standen en voorrechten? Zouden we derhalve 
gedwongen zijn Thorbecke's frase uit 1844 
aldus te parafraseren: 
'Een op bezit van uitwendige goederen gegrond 
stelsel van voorregten heet afgeschaft, opdat 
aan bekwaamheid en verdienste hare natuurlijke 
baan worde geopend; maar een op bezit van 
achterban en ambtelijke macht gebaseerd 
standsvoorregt komt in de plaats. Temidden 
eener maatschappij op gemeen regt der leden 
gebouwd, wordt eene onoverklimbare grens 
tusschen bevoegden en onbevoegden gesticht.' 
Kortom, we lijken weer net zo ver als in 1848, 
ondanks parlement, ondanks algemeen kies-
recht en ondanks sociale zekerheid en betrek-
kelijke welvaart. 
Vooraf moet overigens de vraag worden gesteld, 
of de besluitvorming in Nederland nu, zo goed 
als in 1844, het louter kan doen met zulke 
klassiek liberale idealen als 'bekwaamheid en 
verdienste'. Dat is nog steeds een — veelal 
onuitgesproken — vooronderstelling als het gaat 
om de verdediging van de parlementaire demo-
cratie, met haar grondslag van individuele ver- 



tegenwoordiging, ook al zijn wij niet meer 
geneigd om — zoals Thorbecke deed — bezwaar 
te maken tegen een intermediair tussen kiezer 
en parlement als de politieke partij. De meesten 
onzer zullen de politieke partij zelfs zien als 
noodzakelijk middel van politieke organisatie, 
zoals in 1914 Cort van der Linden deed in 
zijn verdediging van het algemeen (mannen-) 
kiesrecht en, in de wetenschappelijke litera-
tuur, Joseph Schumpeter (in 1943). 
Hoewel het alleszins reëel is op de relatieve 
naiveteit van deze vraag in te gaan, zal ik haar 
hier kortheidshalve onbesproken laten. De 
politiek lijkt mij althans te ingewikkeld om haar 
louter over te laten aan burgerzin, algemene 
ontwikkeling en gezond verstand, hoe noodza-
kelijk die op zichzelf ook zijn. 

2. De vraag, hier aan de orde, is of mijn moder-
ne en sombere parafrasering van Thorbecke 
hout snijdt. 

66 	Zeer schetsmatig moet er — voor die vraag in 
redelijkheid valt te beantwoorden — worden 
gewezen op een aantal ontwikkelingen rond 
regering en parlement in de laatste honderd jaar. 
In de eerste plaats is daar de grondig veranderde 
rol van regering en parlement, van de wetgever. 
Koopmans heeft er, in 1970, op gewezen hoe-
zeer de wetgeving zich heeft ontwikkeld van 
codificatie naar verandering van de samenle-
ving. De wet bevestigt niet meer, zij fungeert 
als breekijzer en als mechanisme van ordening. 
Veel meer burgers en groepen worden direct 
geconfronteerd met de overheid en raken 
daardoor 'gepolitiseerd'. Het ligt voor de 
hand, dat zij zich omgekeerd tot de overheid 
zullen wenden, afhankelijk als zij van haar zijn 
geworden. 
De vertegenwoordiging van belangen is daar-
door niet enkel meer een zaak van maatschap-
pelijke groeperingen met en tegenover elkaar, 
maar ook tegenover de overheid en wel even-
redig aan omvang en intensiteit van de bemoeie-
nis der overheid, zowel wetgever als executieve. 
Onder invloed daarvan is geleidelijk aan een 
'vervaging van grenzen tot stand gebracht tussen 
wat traditioneel de 'collectieve sector' heet 
en de 'particuliere sector'. Men kan zich op 
dit ogenblik in ernst afvragen hoe particulier 
een commercieel bedrijf is, dat vaak voortbe- 



staat bij de gratie van omvangrijke overheids-
steun. Al langer kan men zich afvragen hoe 
collectief een voorziening als de gezondheids-
zorg is, die nog zo wordt beheerst door particu-
liere stichtingen en verenigingen. Een overheids-
besluit tot subsidie aan een bedrijf heeft een 
administratiefrechtelijke vorm, maar blijkt 
materieel heel wat meer weg te hebben van 
een civielrechtelijk contract. 
Dat zijn allemaal ontwikkelingen die we, 
terwille van een goed bestuur hebben gewild 
en die trouwens allerminst typisch zijn voor 
Nederland. Al lijkt de Engelse schrijver 
E. M. Forster er gelijk mee te krijgen, toen hij 
schreef: 'The aims of the battle and the 
fruits of the conquest are never the same ...' 

3. Voor de Nederlandse situatie moeten er nog 
een paar gewichtige ontwikkelingen aan worden 
toegevoegd. Wat Lijphart de `pacificatiedemo-
cratie' heeft genoemd — een politiek stelsel 

67 	van sterk ideologisch georiënteerde minder- 
heden — heeft geleid tot een zo groot mogelijke 
beperking van de 'politieke agenda' en het 
veelal decentraliseren van de besluitvorming 
naar levensbeschouwelijk georiënteerde groe-
peringen, in het onderwijs, de omroep, de 
gezondheidszorg en veel andere terreinen 
van het maatschappelijk leven. Het stelsel van 
de 'Verzuiling' is op zichzelf een vorm van 
versmelting van collectieve en particuliere 
sector: de middelen komen uit handen van de 
overheid; het beheer berust bij particuliere 
organisaties. (Vandaar waarschijnlijk de taai-
heid van de institutionele verzuiling bij alle 
mentale ontzuiling sedert de jaren zestig). 
Diezelfde `pacificatiedemocratie' is verantwoor-
delijk voor een cultuur van 'depolitisering': 
van evenredige verdeling onder belanghebben-
den, liever dan van een politieke keuze door 
wetgever en/of executieve. Niet alleen de 
burgerij in Nederland deelt meer dan zij kiest, 
eens in de vier jaar; de wetgever doet gewoon-
lijk niet anders. Daar mag Den Uyl door 
getergd raken, zoals hij in 1979 deed blijken 
bij de algemene politieke beschouwingen in de 
Tweede Kamer; het is een oud mechanisme 
van beleid, dat ook onder zijn leiding — van 
1973 tot 1977 — veelal zorgvuldig is geculti-
veerd. 



4. Al die ontwikkelingen hebben een besluit-
vormingssysteem in Nederland in het leven 
geroepen, waarbij de behartiging van deel-
belangen het primaat verkreeg boven priori- 
teitenkeuze en stelselmatige afweging en 
coördinatie. Zoals Molleman en ik (in 1974) 
hebben beschreven, voltrekt zich een groot 
deel van de politieke besluitvorming binnen 
gesloten beleidscircuits, waarin belangenorga-
nisaties, naastbetrokken ambtelijke diensten, 
gespecialiseerde Kamerleden en vakministers 
permanent met elkaar in contact staan en 
elkaars eisen en verlangens versterken tegenover 
diegenen die de eerst verantwoordelijken zijn 
voor afweging en prioriteitenkeuze. 
Zoals wij toen reeds beweerden: niet opvat-
tingen over staatsrechtelijk dualisme of monisme 
zijn bepalend voor de politieke besluitvorming, 
maar een politiek dualisme van belangenverte-
genwoordiging versus politieke keuzes die zijn 
gebaseerd op een door een politieke meerder- 

68 	heid aanvaarde conceptie. Daarbij is het de 
vraag of van een toestand van evenwicht kan 
worden gesproken en of — onder normale 
omstandigheden — de vertegenwoordiging 
der deelbelangen niet het overwicht heeft. 
Maar, een voor dit betoog belangrijker consta-
tering is, dat regering en parlement diepgaand 
in dit spel der beslissingen zijn betrokken. 
Om het nog wat ruwer uit te drukken: regering 
en parlement 'collaboreren' in dit primaat 
der deelbelangen, als zij het al niet in het leven 
hebben geroepen in hun — terechte — behoefte 
aan behoud van de pacificatiedemocratie en 
dankzij het uiterst wankele evenwicht waarin 
de Nederlandse politieke Minderheden moeten 
opereren, ook nu nog. 
Nog weer anders gezegd en — naar goed Neder-
lands gebruik — in moralistische termen: 
het gaat hier niet om een gevecht tussen parle-
mentaire 'engelen' en belangen vertegenwoordi-
gende 'duivels': het hele Nederlandse systeem 
van besluitvorming, inclusief het politieke 
forum zelf, is verstrikt geraakt in een kluwen 
van politieke verantwoordelijkheden en belan-
genbehartiging. Twee genres activiteiten die 
trouwens in principe niet ver van elkaar 
staan. 
Zover is de verstrengeling gevorderd, dat ook 
de scheidsrechterpositie van de overheid in 



het geding is geraakt. Zij is zozeer betrokken 
in het maatschappelijk leven, door al haar 
bemoeienissen, dat zij veelal rechter moet 
spelen in eigen zaak. Niet langer arbitreert zij 
als onafhankelijke in strijdige belangen; zij 
maakt via haar veelsoortige activiteiten van 
die belangen deel uit. Dat leidt tot een opeen-
hoping van problemen en complicaties, die 
uiteindelijk meestal ter beslissing komen in 
de Ministerraad, waarbinnen belangen blijven 
botsen. De verleiding is dan maar al te groot 
beslissingen zo lang mogelijk uit te stellen, 
totdat geen 'vooruitschuiven' meer mogelijk 
is en de Gordiaanse knopen eenvoudig worden 
doorgehakt, op hoop van zegen. Dat lijkt een 
meer Herculische heldendaad dan het is en 
— zoals de kwestie van de sluiting der Ooster-
schelde heeft geleerd — het is vaak een uiterst 
kostbare daad. 

5. Het Nederlandse politieke systeem is, bij al 
69 	zijn neigingen tot ideologisering, niet erg 

capabel tot kiezen en afwegen. Niettemin 
functioneerde het verhoudingsgewijs heel 
bevredigend, zolang aan twee belangrijke voor-
waarden werd voldaan. 
De eerste is een sociaal-culturele conditie: 
in het tijdperk van een betrekkelijk rigide 
verzuiling kon vanuit het politieke beslissings-
centrum dikwijls met succes een beroep worden 
gedaan op zelfbeheersing en matiging van 
verlangens binnen de centra van belangenbehar-
tiging. Een sterk voorbeeld daarvan vormde de, 
nu zo vaak met dédain besproken, terughou-
dendheid van de 'sociale partijen', vakbeweging 
en werkgevers, in de jaren vijftig. Hetzelfde 
gold in andere sectoren van de samenleving. 
De tweede voorwaarde lag op het terrein van 
de economie. Vooral in de economische bloei-
periode van de jaren zestig kon de collectieve 
sector, zonder al te veel bezwaar, een steeds 
groter beslag leggen op de economische midde-
len zonder dat, bijvoorbeeld, de winstmarge 
van bedrijven en Nederlands exportpositie 
gevaarlijk werden aangetast. Tot op zekere 
hoogte hoefden belangen niet te worden 
afgewogen, maar konden ze bij elkaar worden 
'opgeteld'. 
Het is hier, bij wijze van intermezzo, misschien 
goed om vast te stellen dat een zekere verbrok- 



keling van beleid en veelvormigheid van invloed 
en zeggenschap ook hun goede kanten hebben. 
Dat is wel gebleken toen het politieke beslis-
singscentrum aan het eind der jaren zestig 
begon te stagneren, maar Nederland voorshands 
rustig 'voort-functioneerde'. De voordelen van 
planning en ordening vanuit de politiek moeten 
niet worden overschat. 

6. Hoe dat ook zij: de voorwaarden voor een 
enigszins ongestoord functioneren van het 
Nederlandse stelsel zijn grondig aangetast. 
Ontzuiling en deconfessionalisering hebben 
weliswaar niet het oude `institutional frame-
work' weggeslagen, maar wel de daarbij beho-
rende interne loyaliteit. Belangengroepen 
hebben weinig of geen boodschap meer aan 
hun corresponderende politieke groeperingen; 
omgekeerd leven politieke leiders in een te 
grote electorale onzekerheid dan dat ze nog 
bereid zouden zijn deelbelangen in te perken 
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	of bevriende-organisaties de wet voor te 
schrijven. 
Opvallend daarbij is het verschil tussen de 
sociaal-economische partijen (werkgevers en 
werknemers) en de belangenvertegenwoordi-
gers elders in de samenleving. Vooral de vak-
beweging worstelt met een driedubbele loyali-
teit: zij voelt zich, terecht, niet slechts verant-
woordelijk voor degenen die werk — en dus 
salaris — hebben, maar ook voor diegenen die 
hun baan hebben verloren of dreigen te 
verliezen, alsmede voor al diegenen die, via de 
sociale wetgeving, op uitkeringen zijn aange-
wezen. Zulk een gespreide verantwoordelijk-
heid leidt tot betrekkelijk grote voorzichtigheid 
in het formuleren van eisen, ook al bestaat de 
georganiseerde achterban in hoofdzaak uit 
'actieven' in het arbeidsproces. 
In onderwijs, gezondheidszorg en cultuur 
is de neiging tot matiging uiterst beperkt 
en hier en daar vrijwel non-existent. Het 
`doorserveren van pijnlijke beslissingen' is 
daar, zowel als bij veel der lagere overheden 
tot een ware cultuur geworden. Eerder (in 
1978) heb ik wel eens, ietwat gechargeerd, 
betoogd dat het stelsel van 'laissez aller, laissez 
passer' weer in klassieke ere is hersteld. Alleen 
laat de overheid nu niet meer het beslissen 
over aan de vrije maatschappelijke krachten, 



maar schijnen een onevenredig aantal burgers 
en groepen van het idee uit te gaan dat de 
overheid overal voor moet opkomen, en wel 
zonder financiële beperkingen. 
Binnen deze mentale constellatie is bovendien 
de tweede bestaansvoorwaarde voor het 
Nederlandse stelsel van besluitvorming verval-
len. Sedert de jaren zeventig stagneert de econo-
mie of liever: ook in betere tijden dan tussen 
1973 en 1976 groeit zij aanzienlijk minder dan 
nodig zou zijn om de eisen vanuit de collec-
tieve sector te kunnen - opvangen. Ombuigingen, 
vooral in de collectieve sfeer, onder gelijktijdige 
beperkingen in de particuliere sector werden 
onvermijdelijk. Noch het een, noch het ander 
is tot nu toe in voldoende mate gebeurd. De 
één-procentsoperatie van het kabinet-Den Uyl 
slaagde maar voor de helft, tot daar namelijk 
waar een gematigde rationalisatie van de 
sociale verzekeringen (vooral in de WAO) moest 
beginnen. Hetzelfde lot trof het, wat radicalere, 

71 	'Bestek '81' dat, vanuit financieel oogpunt, 
'redelijk' begon maar vervolgens evenzeer 
verzandde. 
Men zou het aldus kunnen formuleren: voor-
zover de beslissingsmacht van de Minister van 
Financiën de boventoon voerde (overheids-
investeringen; rijksuitgaven in enge zin) waren 
twee kabinetten nog wel in staat ombuigingen 
door te voeren. Waar de follow-up moest 
beginnen, vooral bij Sociale Zaken en bij Volks-
gezondheid, daar stokte de machine, zowel 
onder Den Uyl als onder Van Agt. Omdat 
daar de machinerie haperde, moest Bestek '81 
feitelijk totaal worden bijgesteld: regering 
en parlement bleken onmachtig om — met terug-
dringing van deelbelangen, hoe gerechtvaardigd 
ook — verregaande en tegelijk noodzakelijke 
beslissingen te nemen. Nogmaals: niet omdat 
Vierde en Vijfde Macht dat niet wilden (ook 
dat, natuurlijk), maar omdat de Nederlandse 
politici met al hun ledematen in de beleids-
circuits zijn opgenomen en gebonden. En 
tenslotte, omdat de politieke leiders van 
vandaag niet kunnen terugvallen op een genre 
leiderschap dat in de `pacificatiedemocratie' 
tot 1966 gebruikelijk en effectief was. 

7. Het is hier niet de plaats om mee te delen, 
wat er allemaal moet gebeuren om het politieke 



primaat van regering en parlement te herstellen, 
voorzover dat trouwens in de — hier niet nader 
omschreven — internationale context nog 
mogelijk is. Het is bovendien geen kwestie van 
een paar eenvoudige middelen, waarmee zulk 
primaat valt te 'regelen'. Daarvoor is een reeks 
van grotere en kleinere maatregelen nodig, 
zowel sociaal-economisch als politiek-structu-
reel, die tezamen er toe kunnen leiden dat de 
al te ver gegane verstrengeling van politieke en 
belangenvertegenwoordigende verantwoorde-
lijkheden weer in redelijke mate kan worden 
losgemaakt. 
Een procedure om een klimaat te scheppen, 
waarbinnen die maatregelen — die hier en 
daar zeer radicaal zullen zijn en veel pijn 
zullen doen — mogelijk zijn is wel aan te 
geven, ook al schijnt vrijwel iedereen daar in 
Nederland nog uiterst nerveus van te worden. 
Die procedure bestaat in de vorming van 
een — per definitie tijdelijke — coalitie van 

72 	de vier grote politieke groeperingen, PvdA, 
CDA, VVD, en D'66. Die coalitie zou moeten 
worden gevormd rond een kort en zakelijk 
regeringsprogramma, dat aan zulk kabinet 
vier jaar de tijd geeft (maar ook geen dag 
langer) om de basis te leggen voor een politieke, 
economische en sociaal-culturele rationalisering 
van de Nederlandse samenleving. 
De taak Van de Tweede Kamer zou het zijn om 
— beveiligd door een tijdelijk zeer brede meer-
derheid — grondig en niet gehinderd door voort-
durend stemmen tellen de regering op de 
vingers te kijken en te waarborgen dat reële 
belangen niet nodeloos 'onder de tafel' 
verdwijnen. Tegelijkertijd zouden Kamer en 
regering die tijd moeten gebruiken voor een 
betere outillage en bestaffing van het parle-
ment, alsmede om garanties te scheppen voor 
een meer onafhankelijk en gekwalificeerd 
politiek leiderschap in de toekomst. Dat 
betekent, minstens voor korte tijd, een herstel 
van een welhaast `Thorbeckiaans' dualisme in 
de relatie tussen regering en parlement. Het 
betekent voor de grote politieke groeperingen 
ook zoiets als een adempauze voor intern 
zelfonderzoek en de bepaling van nieuwe 
grenzen tussen datgene wat de politiek behoort 
te doen en wat zij vermag enerzijds en wat de 
loyaliteit aan gerechtvaardigde belangen van 



politici vereist, anderzijds. 
Natuurlijk, de hier gepresenteerde procedure 
is niet de enig mogelijke en niet de enig juiste, 
maar ze is, dunkt mij, wel de moeite van 
serieuze overweging waard. 
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Algemeen 

1 
Brongersma, E. 'Pedofilie' als verzamelnaam voor 
ongelijksoortig gedrag. 
Tijdschrift voor criminologie, 21e jrg., nr. 4, juli/augus-
tus 1979, blz. 145-160 (N). 

Volgens de auteur komt de vertroebeling van de dis-
cussie over decriminalisering van pedofilie met name 
voort uit de ondoordachte gelijkstelling van pseudo-
pedofilie en echte pedofilie. Van pseudo-pedofilie 
kan namelijk gesproken worden wanneer de volwas-
senen zich 'behelpen' met een kind, uit nood, omdat 
de volwassen partner die ze eigenlijk begeren voor hen 
onbereikbaar is. Dit theoretische onderscheid is van 
grote betekenis voor de klinische praktijk; voor het 
probleem van de decriminalisering betekent het echter 
niet zo heel veeL Het doel van de bestaande strafbe-
palingen is immers, de seksuele vrijheid van het kind 
te beschermen. Het strafrecht moet alleen dan aan 
bod komen, wanneer het kind zich dusdanig geschokt, 
beangstigd en bedreigd voelt, dat enkel de zekerheid 
dat de dader opgepakt en gestraft zal worden het zijn 
gevoel van veilig-zijn en beschermd-worden kan 
teruggeven. Wat het kind zelf gewild of vrijelijk aan- 
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vaard heeft, dient buiten bereik van de strafwet te 
worden gesteld. De auteur bespreekt enkele onderver-
delingen van de verschijningsvormen van pedofilie. 
Tenslotte besteedt hij aandacht aan wetenschappelijk 
onderzoek naar kinderen die seksuele contacten had-
den met al of niet-pedofiele volwassenen. Daarbij 
komt een groot verschil tussen jongens en meisjes 
naar voren. 
Met literatuuropgave. 

2 
Davelaar-van Tongeren, V.H., en U. van de Pol. Een 
krampachtig werkstuk. Het abortus-wetsontwerp van 
Ginjaar-De Ruiter. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 27, 21 juli 
1979, blz. 560-571. 

De auteurs behandelen diverse aspecten van het 
abortus-wetsontwerp Ginjaar-De Ruiter. Allereerst 
wordt de kern van het wetsontwerp besproken. De 
auteurs onderwerpen de voorgestelde regeling op 
cruciale punten aan een nadere beschouwing. Daarbij 
wordt o.a. aandacht besteed aan de vraag naar de 
noodzaak van nieuwe wetgeving, de belangentegen-
stelling, de verhouding tussen de Wet afbreking 
zwangerschap en het Wetboek van Strafrecht, de be-
sluitvorming, de registratie en de verhouding tot de 
praktijk. Om een antwoord te kunnen geven op de 
vraag of het ontwerp kracht van wet dient te krijgen, 
wordt gebruik gemaakt van het richtsnoer 'iedere 
wettelijke regeling zal moeten worden beoordeeld 
op haar welzijn-ontsluitende, welzijn-bevorderende 
functie'. De auteurs menen dat aan een dubbelhartig 
wetsontwerp dat bovendien de bestaande praktijk 
doorkruist, elke welzijnsfunctie kan worden ontzegd. 
Zij concluderen dat het onaanvaardbaar is het ont-
werp tot wet en daarmee tot geldend recht te verhef-
fen. 
Met literatuuropgave. 

3 
Meeuwisse, E.Th.F., en H.M. van der Ploeg. Eens 
gegijzeld, blijft gegijzeld? De invloeden van perspu-
blikaties op de gevolgen van gijzeling. 
Intermediair, 15e jrg., nr. 30, 27 juli 1979, blz. 1, 3, 
5, 7 (N). 

De schrijvers wilden de invloeden van perspublikaties 
op de gevolgen van gijzeling nagaan. Hiertoe hebben 
zij landelijke en regionale dagbladen en de weekbladen 
vergeleken op het punt van psychosociale- en medische 
informatie. Hiertoe trachtten ze een beeld te krijgen 
van de wijze waarop hulpverleningsinstantics te werk 
gaan bij gijzelingen. Zij doen verslag van hun bevin-
dingen en uiten in hun conclusies ook enige kritiek. 
Zo stellen zij dat de publiciteit m.b.t de gegijzelden 
en hun familieleden te-uitgebreid is geweest. De kran-
ten kunnen door het 'citeren' van deskundigen over 
(blijvend) psychisch letsel dat de gegijzelden zouden 
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hebben opgelopen, een schakel zijn in het stigmati-
seringsproces met o.m. het gevolg dat de ex-gegijzel-
den zich conformeren aan het verwachtingspatroon 
dat men van hen heeft. Gepleit wordt voor het instel-
len van professionele voorlichters, die op grond van 
hun ervaring met deskundigen richtlijnen geven of 
en hoe er wordt voorgelicht. Ook bij andere ernstige 
stress-situaties verdient het aanbeveling een dergelijke 
gedragswijze te volgen. 

4 
Soetenhorst-de Savornin Lohman, J. In droeve ver-
wachting. Enkele sociaal-culturele en wetshistorische 
aspecten van de abortusproblematiek. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 27, 21 juli 
1979, blz. 553-560. 

In dit artikel wordt de huidige discussie over de lega-
lisering van abortus provocatus in een tijdsperspec-
tief geplaatst. Langs deze weg is het mogelijk inzicht 
te krijgen in de factoren die bijdragen tot de huidige 
impasse van de wetgever. Allereerst gaat de auteur in 
op de vraag wat menselijk leven is. Daarna komen 
wetshistorische achtergronden aan de orde, waarbij 
teruggegaan wordt tot het begin van deze eeuw, toen 
art. 251 bis in het Wetboek van Strafrecht kwam. 
Ook toen bleek er een tegenstelling tussen confes-
sionele en liberale stromingen te zijn. Dit leidde tot 
een type wetgeving met hoge symboolwaarde en ge-
ringe instrumentele waarde, wat tot uiting komt in 
de kloof tussen wet en werkelijkheid. De auteur 
gaat in op de verschuiving in opvattingen over wat 
wel en niet mag in menselijke relaties op sexueel ge-
bied. Achtereenvolgend worden de secularisatie, de 
veranderingen in de positie van de vrouw en de rol 
van de medicus besproken. Daarna behandelt de auteur 
de wetgevingsperikelen, waarbij zij stelt dat de impas-
se van de wetgever gezocht moet worden in de poli-
tieke sfeer. Zij geeft tot slot drie factoren die in het 
politieke proces van betekenis zijn. 
Met literatuuropgáve. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

5 
Backhaus, J. Defending organized crime? A note. 
The journal of legal studies, 8e jrg., nr. 3, juni 
1979, blz. 623-631. 

James M. Buchanan poneert in zijn artikel 'A defence 
of organized crime?' in 'Economics of crime and 
punishment' (1973) de stelling dat een monopolie 
voor de misdaad sociaal gewenst is en dat dit impli-
ciet erkend moet worden door wetshandhavers, door 
de organisatie daarvan aan te moedigen of tenminste 
niet te ontmoedigen. In dit artikel bespreekt de 
schrijver de stelling van Buchanan, die hij in principe 
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juist acht Hij gelooft echter dat een passieve houding 
bij de monopolievorming in de misdaad zal leiden 
tot een algemene toeneming van criminele activitei- 
ten in plaats van dat deze zal verminderen. Een ac-
tieve politiek waarbij men eventueel vuile handen 
moet maken lijkt hem gewenst. 
Met literatuuropgave. 

6 
Baudoin, Y. In het belang van de benadeelde. 
Intermediair, 15e jrg., nr. 38, september 1979, 
blz. 1-13 (N). 

De auteur behandelt in dit artikel een aantal voorstel-
len voor een betere opvang van slachtoffers van mis-
drijven. Hij geeft aan dat in ons strafrecht de genoeg- 
doening van het slachtoffer niet voorop staat Een 
Humanitas-werkgroep ingesteld door de Project-
groep Delinquentie en samenleving beoogt hierin ver-
betering te brengen. In het rapport wordt voorgesteld 
een maatschappelijk-werk-functionaris op politie-
bureaus te plaatsen. Deze dient slachtoffers de weg 
te wijzen in de bestaande voorzieningen en hij moet 
bestaande lacunes in deze voorzieningen onderken-
nen en signaleren. De auteur geeft aan dat aan deze 
opvatting het decriminaliseringstreven ten grondslag 
ligt. Een tweede reeks initiatieven benadrukt de sys-
tematische benadering van de belangen van het 
slachtoffer vanuit de optiek der hulpverlening. De 
auteur onderscheidt hierin a) de Bureaus vertrou-
wensartsen inzake kindermishandeling (sinds 1972) 
en b) de Stichtingen Blijf van m'n lijf (sinds 1974). 
In 1976-1977 experimenteerde de Humanitas-
werkgroep met een hulpproject in Hoorn. De auteur 
geeft de opzet schematisch weer en bespreekt de resul-
taten van het project Ook gaat hij in op projecten in 
Rotterdam en Groningen. De auteur benadrukt dat 
de voorgestelde hulpverlening voor slachtoffers ge- 
bruik moet maken van reeds bestaande voorzienin-
gen. Tot slot geeft hij de discussie weer over het al 
dan niet betrekken van de reclassering bij de slacht-
offeropvang. 
Met literatuuropgave. 

7 
I3eirlaen, A. Considérations sur la prévention et la 
répression du terrorisme international. 
Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé, nr. 4, oktober/december 1978, • 
blz. 825-844 (F). 

In het eerste hoofdstuk geeft de auteur een beschou-
wing over het terrorisme vanuit een oogpunt van het 
internationale recht. Hij constateert dat, alhoewel 
vrijwel iedereen het internationale terrorisme be-
schouwt als een inbreuk op de internationale sociale 
orde, er nog steeds geen consensus bestaat over een 
adequate, universeel geaccepteerde, definitie. Inter-
nationale teksten op dit terrein zijn nog in ontwerp, 



zijn nog niet in werking getreden of zijn te algemeen 
opgesteld. De impasse in de activiteiten van de 
Verenigde Naties is te wijten aan de fundamenteel 
verschillende gezichtspunten van de Westerse landen 
en die van de Derde Wereld. Slechts pogingen om 
enkele bijzondere vormen van het internationale 
terrorisme (vliegtuigkapingen, aanslagen op diploma-
ten enz.) te bestrijden hebben een zeker succes ge-
kend. In het tweede hoofdstuk komt de bestrijding 
van het internationale terrorisme nader aan de orde. 
Verscheidene (mislukte) pogingen om te komen tot 
de oprichting van internationale straftribunalen wor-
den besproken. Ook is er geen uniformiteit bereikt in 
de bestrijding door de individuele staten; niet alle 
staten hebben de verschillende conventies geratifi-
ceerd en ook hun eigen materiële en formele wetge-
vingen lopen sterk uiteen. Bij wijze van slotconclusie 
pleit de auteur voor een internationale bestrijding 
van het terrorisme door een internationaal tribunaal 
en een internationale conventie die zich niet beperkt 
tot enkele specifieke misdrijven. 
Met literatuuropgave. 

8 
Blaauw, J.A. De raadsman bij het politieverhoor (I). 

78 Koster. F.H. De raadsman bij het politieverhoor 
Algemeen politieblad, 128e jrg., nr. 17, augustus 
1979, blz. 387-393 (N). 

Onlangs verscheen het rapport van de Commissie 
Partiële Herziening Strafvordering over de toelating 
van raadslieden tot liet politieverhoor. Het rapport 
stelt een wetgevingsadvies voor dat voorziet in een 
bevoegdheid van de raadsman oni het politieverhoor 
bij te wonen tenzij het belang van het onderzoek zich 
daartegen naar het oordeel van de officier van justitie 
of de hulpofficier verzet. Blaauw uit zijn bezwaren 
tegen de aanwezigheid van de raadsman bij politiever-
hoor in het algemeen en tegen het huidige voorstel 
van de Commissie, zoals: de belangen van de opspo-
ring kunnen worden geschaad; het evenwicht in de 
verhoorkamer wordt verstoord in die zin, dat aan de 
verdachte een grote voorsprong wordt gegeven; de 
waarheidsvinding dreigt in het gedrang te komen; met 
name in de sector georganiseerde criminaliteit zullen 
minder zaken tot klaarheid worden gebracht Koster 
betoont zich een voorstander van toelating van een 
raadsman bij het politieverhoor. Hij brengt onder 
meer als principieel argument naar voren: de ver-
dachte kan veroordeeld worden uitsluitend op grond 
van de inhoud van een ambtsedig opgemaakt proces- 
verbaal. De inhoud van deze processen-verbaal is meest-
al bepalend voor de verdere loop van liet proces. De 
verdachte die de uitkomsten van het opsporingsonder-
zoek in een later stadium van het proces wenst aan te 
vechten moet van goede huize komen om de rechter 
te overtuigen. En zo is de rechtsbescherming minimaal 
in één van de meest kritische fasen van het strafproces. 
Daarom acht Koster effectieve rechtsbijstand in de 
opsporingsfase noodzakelijk. Wetswijziging is zijns 
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inziens echter niet nodig omdat bevoegdheid van de 
raadsman om bij de politieverhoren aanwezig te zijn 
reeds is geregeld in artikel 50 Wetboek van Strafvor-
dering. 

9 
lest, K., en B. Sloot. Positieve discriminatie en de 
Amerikaanse grondwet — De zaak Bakke. 
Nederlands juristenblad, 54e jrg., nr. 28, augustus 
1979, blz. 597-608. 

De sociale achterstand van negers en andere minder-
heden in de Verenigde Staten ten gevolge van rassen-
discriminatie blijkt onder andere uit de minimale ver-
tegenwoordiging van die minderheden in de medische 
en juridische beroepen. Een groot aantal Amerikaanse 
universiteiten meent dat die wanverhouding slechts 
kan worden rechtgezet door bij de toelating van stu-
denten tot de schaarse plaatsen voor de medische en 
juridische opleidingen expliciet het criterium ras te 
hanteren. Alleen positieve discriminatie, speciale 
maatregelen ten gunste van negers, kunnen de gevol-
gen van maatschappelijke discriminatie in het verleden 
goed maken. De vraag is gerezen of speciale toelatings-
procedures voor negers en kandidaten afkomstig uit 
andere minderheidsgroepen wel in overeenstemming 
zijn met het gelijkheidsbeginsel van het veertiende 
amendement van de Amerikaanse Grondwet dat 
onderscheiding op basis van ras verbiedt. In de zaak 
Bakke bereikte die vraag het Hooggerechtshof van de 
VS. De meningen van de rechters over de betekenis 
van het gelijkheidsbeginsel lopen sterk uiteen. 
Met literatuuropgave. 

10 
Levi, M. Long-firm fraud, sentencing, and the 
Advisory Council. 
The Howard Journal, 18e jrg., nr. 2, 1979, blz. 
92-99. 

Een flessentrekkersfirma is een bedrijf, dat grote hoe-
veelheden goederen op krediet bestelt, op een ogen-
blik dat de eigenaar, of niet van plan is deze te beta-
len, of weet dat zijn bedrijf op dat moment niet in 
staat is deze te betalen. De schrijver bestudeerde de 
vonnissen van allen die hiervoor veroordeeld zijn tus-
sen 1962 en 1:972 door het Central Criminal Court 
te Londen (N = 215) en tussen 1961 en 1971 door het 
Crown Court te Manchester (N 43). De vonnissen 
blijken een beperkt vergeldend model te volgen, met 
een lage bovengrens van de straffen zelfs in de ernstigste 
gevallen. De Advisory Couneil on the Penal System 
(1978) stelt een verdere uitbreiding voor van de prak-
tijk van licht straffen bij handelsmisdrijven en de 
implicaties van deze aanbeveling vormen de basis 
van dit artikel. De schrijver heeft nogal wat bezwaren 
tegen de voorstellen van de Advisory Council Met 
name het voorstel dat flessentrekkers hun gevangenis-
straf kunnen bekorten door teruggave van de goederen 
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acht hij verwerpelijk, omdat daar een onvoldoende 
afschrikkende werking vanuit zal gaan en een onvol-
doende vergelding inhoudt. 

11 
Maurer, C. Herabsetzung der Promillegrenze. 
Kriminalistik, nr. 8, augustus 1979, blz. 361-365 
(BRD). 

De auteur geeft twee belangrijke argumenten tegen de 
verlaging van het wettelijk toegestane alcoholpromil-
lage in het verkeer tot 0,5. Hij is allereerst van me-
ning dat een eenzijdige verscherping van de strafver-
volging alleen tegen dronken automobilisten, onbillijk 
en onrechtvaardig is. Verminderde rijvaardigheid kan 
behalve door alcohol en oververmoeidheid, ook ver-
oorzaakt worden door bijvoorbeeld drugsconsumptie 
en gebruik (misbruik) van medicijnen. Bij analyse 
van de door de Zwitserse wetgever aan deze verschil-
lende vormen van verminderde rijvaardigheid toege-
schreven strafwaardigheid, stuit men op merkwaar-
dige, onbegrijpelijke en onbillijke verschillen. De 
auteur geeft hiervan voorbeelden en daarnaast ook 
suggesties voor maatregelen die plaats moeten vin-
den voor de bekritiseerde verscherping van de straf-
vervolging. Het tweede argument ontleent de schrij-
ver aan zijn onderzoek naar 100 strafprocessen uit 
zijn district (Kanton Thurgau, Zwitserland). Hij be-
spreekt diverse bevindingen van dit onderzoek. Hij 
concludeert dat wanneer de staat door een wet be-
paald gedrag strafbaar stelt, zij ook verplicht is ervoor 
te zorgen dat de daders gepakt worden. De hogere 
kans op betrapping heeft z.i. een sterkere afschrik-
kende werking dan een hoge strafbedreiging in de wet. 

12 
Mitra, C.L. ' . For she had no right or power to 
refuse her consent'. 
The criminal law review, september 1979, blz. 
558-565 (GB). 

De auteur behandelt in dit artikel de juridische aspec-
ten van de situatie waarin de man zijn echtgenote te-
gen haar zin dwingt tot geslachtsgemeenschap. Er zijn 
discussies gaande over de vraag of dit onder verkrach-
ting valt. Veelal wordt dit ontkend en wordt het 
gezien als het door een man uitoefenen van zijn rech-
ten die hij bij het huwelijk heeft verkregen. De straf-
wetten bevatten dan het principe dat een man niet 
vervolgd kan worden wegens verkrachting van zijn 
vrouw. Er zijn echter wel landen waar het met ge-
weld afdwingen van geslachtsgemeenschap wel straf-
baar is. Er wordt gesteld dat wetsartikelen die ver-
krachting buiten het huwelijk strafbaar stellen, ge-
richt zijn op bescherming van de seksuele belangen 
van de man. Als het doel de bescherming van de 
vrouw is, mag er ook geen uitzondering worden ge-
maakt voor de man die zijn echtgenote verkracht 
De schrijfster meent dat het probleem in essentie 
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niet van juridische aard is. Het is vooral een probleem 
betreffende sociale houdingen tegenover en verwach-
tingen omtrent mannelijke en vrouwelijke seksualiteit 
Zij is van mening dat de prioriteit van elke verande-
ring in opvattingen over de vrouw, moet zijn het 
waarborgen dat de gehuwde vrouw in dit opzicht 
niet in een slechtere positie verkeert dan de alleen-
staande vrouw. 
Met literatuuropgave. 

13 
Morgan, D. 1. Treatment or retribution? 
The Australian and New Zealand journal of criminolo-
gY, 12e jrg., nr. 2, juni 1979, blz. 19-29. 

In dit artikel behandelt de auteur verschillende as-
pecten van twee strafdoelen, nl. behandeling en ver-
gelding. De schrijver kiest in deze voor vergelding en 
geeft daarvoor verscheidene argumenten. De door 
hem aangehangen visie dat gelijke gevallen gelijk moe-
ten worden behandeld, is niet in overeenstemming 
met het denkbeeld dat de straf een op de individuele 
dader gerichte behandeling zou moeten inhouden. 
Men gaat er bij het behandelingsidee z.i. ten onrech-
te van uit, te weten wat misdaad is, wat de oorzaken 
ervan zijn en wie misdadigers zijn. Slechts een klein 
deel van de misdadigers wordt echter gepakt, veroor-
deeld en behandeld. Bovendien weet men nog te 
weinig over de effecten van een behandeling. De 
vraag wanneer de behandeling beëindigd kan worden, 
blijft onbeantwoord. De vergeldingsidee steunt voor-
al op de gedachte dat straf gerechtvaardigd wordt 
door het denkbeeld dat verkeerd gedrag straf ver-
dient Daar de mens gezien wordt als een moreel 
verantwoordelijk persoon die de mogelijkheid heeft 
beredeneerde keuzes te maken en de consequenties 
te accepteren, gaan sommige filosofen zelfs zover 
te stellen dat straf een recht is van de mens. De auteur 
meent dat straf rechtvaardig en noodzakelijk is, zelfs 
als doelen zoals bijvoorbeeld preventie, niet gereali-
seerd worden. Hij merkt tot slot op dat behandeling 
mogelijk moet blijven voor hen die echt 'ziek' zijn 
en voor degenen die ervoor kiezen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Niemeijer, H. Veranderde en veranderende rechtsop-
vattingen rond de W. V. W. 
Tijdschrift voor de politie, 41e jrg., nr. 6, juni 1979, 
blz. 301-306 (N). 

Na zeer bondig het belang van het verkeersrecht te 
hebben uiteengezet, besteedt de auteur aandacht aan 
enige onderdelen van de verkeerswetgeving. In het 
kader van art 25 Wegenverkeerswet worden achter-
eenvolgens het veiligheidsbeginsel, het vlotheidsbe-
ginsel, het vertrouwensbeginsel en het rekening hou-
den met andermans fouten besproken. Het voorstel 
van Belinfante om art. 25 te laten verdwijnen en art 
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16 RVV te gaan hanteren, wordt bekritiseerd. Ten 
aanzien van art 26 WVW merkt de auteur o.a. op 
dat het 'kattebelletje' van het Gerechtelijk Labora-
torium geen deskundigen-verslag is, laat staan dat 
het met redenen is omkleed. Ook het opleggen van 
een rijverbod (art. 28 WVW) aan bestuurders die alleen 
maar verweten kan worden dat zij naar het gebruik 
van alcoholhoudende drank rieken èn dat de eerste 
blaastest van 0,5 promille van hen positief was. 
wordt wanneer er geen verdere aanwijzingen van alco-
holgebruik zijn, in strijd met de wet geacht Tenslot-
te behandelt de schrijver nog de artikelen 29 en 33 
WVW, art 30 WVW en art 40 WVW. Ten aanzien 
van dit laatste artikel bepleit hij het weer in het leven 
roepen van het oude art. 40 WVW. 

15 
Plawski, S. La notion du droit international pénal. 
Revue de science criminele et de droit pénal comparé, 
nr. 4, oktober/december 1978, blz. 789-809 (F). 

Men kan zich afvragen of het supranationale straf-
recht in realiteit wel bestaat, nu het noch een eigen 
wetgevend orgaan noch een internationaal straftribu-
naal kent. De auteur wil in dit artikel onderzoeken of 
het bestaan van het supranationale strafrecht daar-
door geheel ontkend moet worden. In de eerste plaats 
worden het supranationale strafrecht, het ontstaan 
zijn, het probleem van internationale strafrechtsple-
ging, de supranationale criminaliteit en de relaties 
tussen de staten bij de vervolging van die criminali-
teit, uiteengezet Ook problemen van internationaal 
strafrecht (transnationale criminaliteit), zoals het 
territorialiteits- en universaliteitsbeginsel komen aan 
de orde. Drie actuele vormen van supranationale 
criminaliteit, waarop internationale conventies van 
toepassing zijn en die ook door het nationale recht 
beheerst worden, worden uitgebreid behandeld: aan-
slagen tegen de burgerluchtvaart, het terrorisme en 
de handel in verdovende middelen. De toenemende 
internationalisering van de misdaad brengt talrijke 
problemen van juridische, criminologische, sociolo-
gische en ook morele aard met zich mee. De auteur 
concludeert dat de huidige supranationale criminali-
teit, en zelfs de transnationale misdrijven, niet langer 
door de individuele staten afgedaan kunnen worden 
omdat het bedrijven daarvan de nationale grenzen 
overschrijdt en repressie door de individuele staten 
niet effectief kan zijn. Gepleit wordt daarom voor 
de oprichting van hetzij een internationaal strafrech-
telijk tribunaal, hetzij een strafkamer bij het Interna-
tionale Hof van Justitie. 
Met literatuuropgave. 



Criminologie 

16 
Bruinsma, G.J.N., en J.P.S. Fiselier. Victimologie of 
het empirisme ten voeten uit. 
Tijdschrift voor criminologie, 21e jrg., nr. 4, juli/ 
augustus 1979, blz. 180-191 (N). 

De geschiedenis der victimologie wordt volgens de 
auteurs gekenmerkt door een reeks van problemen 
die verrassend veel overeenkomst vertoont met die 
van de vroegere criminologie. Onder het hoofd van 
de objectbepaling komen naast het object van studie 
ook de verhouding tussen de victimologie en de cri-
minologie, en de zelfstandigheid van de victimologie 
als discipline ter sprake. Een van de uitgangspunten 
van de huidige victimologie is de veronderstelling dat 
slachtoffers van criminaliteit een bijzondere soort 
van mensen zijn. De auteurs signaleren enkele tekort-
komingen van deze 'kinds of people' theorie. Vervol-
gens worden enkele victimologische methoden (case 
study, victimization survey) besproken waarna 
aandacht besteed wordt aan etiologische verklaringen 

• 

	

	van crimineel gedrag vanuit de rol van het slachtoffer. 
De auteurs constateren dat de tot dusverre onderno- 

83 	men verklaringspogingen m.b.v. het begrip `victim 
precipitation' ernstig tekort schieten. Dit begrip 
wordt in het algemeen gebruikt ter verklaring van cri-
mineel gedrag waarbij het slachtoffer op enigerlei 
wijze zelf heeft bijgedragen tot zijn/haar eigen slacht-
offerschap. Ten slotte worden een aantal oorzaken 
van de tekortkomingen van de victimologie besproken 
en enige aanbevelingen gedaan ze te boven te komen. 
Met literatuuropgave. 

17 
Fishman, G. Patterns of victimisation and notification. 
The british journal of criminology, 19e jrg., nr. 2, 
april 1979, blz. 146-157. 

In dit artikel wordt het aangifte doen bij de politie 
door het slachtoffer van een misdrijf onderzocht en 
de factoren die dat beïnvloeden. Voor dit onderzoek 
werd een steekproef genomen waarbij 236 mensen in 
de betere buurten en 241 in de mindere buurten wer- 
den ondervraagd in Haifa. Het doen van aangifte is een 
dynamisch proces dat verandert met de situatie, 
d.w.z. met het soort misdrijf waar iemand het slacht-
offer van geworden is, meer dan het soort buurt waar 
het slachtoffer woont of zijn/haar economische status. 
De redenen om niet aan te geven zijn verschillend en 
specifiek voor ieder soort misdrijf. Het is verstandig 
om de traditionele scheiding hogere-lagere klasse bij 
het analyseren van aangiftepatronen te laten vervallen, 
aangezien krachtiger factoren dat gedrag beïnvloeden. 
Gegeven het feit dat slachtoffers en daders in beide 
klassen voorkomen, waarom zou men dan patronen 
verwachten die specifiek zijn voor een bepaalde 
klasse? 
Met literatuuropgave. 
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18 
Frehsee, D. Kriminalgeographie — ein Ansatz zu 
einem natUrlicheren Verstándnis des gesellschaftlichen 
Phiinomens 'Kriminalitët'. 
Kriminalistik, 33e jrg., nr. 7, juli 1979, blz. 321-327 
(BRD). 

De geografische benadering van criminaliteit maakt 
duidelijk, dat de verdeling van de criminaliteit in 
een stad bepaalde wetmatigheden volgt Men moet 
daarom meer aandacht schenken aan deze kant van 
de ontstaansvoorwaarden voor crimineel gedrag dan 
aan het repressieve karakter van vervolging van indi-
viduele daders. Men moet toch erkennen dat bepaal-
de stedelijke functies naast de gewenste activiteiten 
ook criminaliteit als negatieve keerzijde oproepen. 
Om een mogelijke teruggang van de criminaliteit te 
bewerkstelligen zou men zich allereerst op dit gebied 
moeten richten. Er zou onderzocht moeten worden 
in hoeverre degenen die criminaliteit bevorderende 
voorwaarden scheppen, gerechtigd zijn om het vrucht-
gebruik van de opgeroepen gevaren te genieten en de 
Staat de last van het bestrijden van de misdaad over te 
laten. Omdat in het bijzonder de massaal gepleegde 
strafbare feiten niet zozeer de gemeenschap maar 
slechts bepaalde groepen slachtoffers raken, behoort 
men naar andere bemiddelings- en reguleringsmecha-
nismen te zoeken die op deze bijzondere conflictsitua-
ties van toepassing zijn. 
Met literatuuropgave. 

19 
Levin, R. Women and crime today. 
Prison service journal, nr. 35, juli 1979, blz. 1-3 (GB). 

De auteur geeft aan dat tot voor kort de man centraal 
stond in de criminologie, de vrouw werd slechts ge-
noemd in relatie tot de man. Hierin is verandering ge-
komen door sociale en economische ontwikkelingen, 
zoals bijv. de toename in de vrouwenarbeid. Het 
delinquent gedrag van vrouwen wordt echter, in tegen-
stelling tot het gedrag van mannen, nog steeds beïn-
vloed door achterhaalde theorieën die misdaad en 
biologische factoren aan elkaar koppelen. In recente 
onderzoeken heeft men geprobeerd verband te leggen 
tussen het crimineel gedrag van vrouwen en hun tradi-
tionele, dienstverlenende rol. Twee overtredingen 
worden in dat licht als typisch vrouwelijk gezien, nl. 
prostitutie en winkeldiefstaL De auteur noemt ook 
abortus en misdrijven gericht tegen kinderen. In een 
tabel geeft zij weer dat dit gezien kan worden als een 
uitbreiding van liet normale vrouwelijke gedragspa-
troon. Ook blijkt dat vrouwen tot delinquent gedrag 
vervallen d.m.v. een persoonlijke relatie tot een man 
(echtgenoot, zoon, minnaar). Slechts weinig vrouwen 
plegen echter geweld of een moord. De auteur wijst 
van de hand dat de criminaliteit onder vrouwen zou 
toenemen onder invloed van het zich wijzigen van het 
huidige sociale rolpatroon. Zij tracht hiervoor andere 
oorzaken aan te geven. De auteur besluit met de op- 
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merking dat de emancipatie van de vrouw eerder zal 
bijdragen aan de afname van geweld en misdaad onder 
mannen, dan aan een toename van crimineel gedrag 
onder vrouwen. 

20 
Lewis, D.O., S.S. Shanok and D.A. Balla. Paren tal 
criminality and medical histories of delinquent 
children. 
The american journal of psychiatry, 135e jrg., nr. 3, 
maart 1978, blz. 288-292. 

In de klinische praktijk bemerkten de auteurs dat 
veel van de delinquente kinderen van psychisch aange-
taste en/of criminele ouders, een opvallend ongunstige 
medische achtergrond hadden. Om dit nader te onder-
zoeken, hebben de auteurs systematisch de medische 
achtergrond bestudeerd van 20 delinquente kinderen 
met criminele ouders en 85 delinquente kinderen met 
minder opvallend niet-aangepaste ouders. Met behulp 
van enige tabellen geven zij aan dat er een sterke 
samenhang bestaat tussen de criminaliteit van de ou-
ders en de ernstige medische problemen van deze 
delinquente kinderen. De auteurs concluderen hieruit 
dat de uit ziekte of verwaarlozing voortkomende ge-
dragingen, hoewel ze genetisch van aard lijken te zijn, 
mogelijkerwijs de fysieke en psychologische consequen-
ties weerspiegelen van de verwaarlozing en/of mishan-
deling door de ouders. 
Met literatuuropgave. 

21 
Mergen, A. Kinderkriminalitat. 
Kriminalistik, 33e jrg., nr. 9, september 1979, 
blz. 399-402 (BRD). 

De auteur geeft aan dat in West-Duitsland de jeugd- 
criminaliteit ongeveer zeven procent van de totale 
criminaliteit uitmaakt. Het hoogste criminaliteits-
cijfer ligt bij kinderen tussen de 10-14 jaar. Als ze 
veertien jaar zijn, kunnen ze strafrechtelijk vervolgd 
worden. De auteur acht het beter dat er geen leeftijds-
grens zou gelden, zoals dit in Nederland het geval is. 
Hij is echter niet van mening dat alle crimineel gedrag 
van kinderen bestraft dient te worden. Het kan bijv. 
gebeuren dat een kind iets steelt wat als symbool 
dient voor hetgeen het te kort komt, nl. liefde. Agres-
sief gedrag komt veelal groepsgewijs voor. Hier ligt 
de oorzaak volgens de auteur vaak bij een gebrek aan 
aandacht, verveling etc. De oorzaak van crimineel 
gedrag bestaat volgens de auteur uit allerlei compo-
nenten, zowel biologische, psychologische als sociolo-
gische. Hij is van mening dat een kind moet leren zich 
aan te passen in de samenleving. Dit moet gebeuren 
in overeenstemming met zijn ontwikkelingsfase. De 
auteur gaat hier nader op in. Hij geeft aan dat bioso-
matisch, psychisch en in hun ontwikkeling gestoorde 
kinderen een risicogroep vormen voor crimineel ge-
drag. Ook acht hij de samenleving schuldig aan het 
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gestoord opgroeien van kinderen. De kindercriminali- 
teit is een weerspiegeling van de samenleving met 
haar gebreken. Hier ligt waarschijnlijk veelal het mo-
tief voor het crimineel gedrag van kinderen. 

22 
Platt, T., and P. Takagi. Biosocial criminology: a 
critique. 
Crime and social justice, nr. 11, lente/zomer 1979, 
blz. 5-13 (USA). 

De scherpe polarisatie in de criminologie heeft met 
de opkomst van biologische en sociobiologische 
theorieën weer een nieuwe wending genomen. De 
auteurs geven in de eerste plaats een samenvatting 
van de pleidooien van C.R. Jeffery om tot een bio-
sociale criminologie te komen; deze criminologie zou 
een interdisciplinaire gedragswetenschap moeten wor-
den waarin de nadruk op preventie ligt en waar be-
handeling zou moeten plaatsvinden in particuliere 
biomedische instituten. Vervolgens wordt de bijdrage 
van Jeffery m.b.t. enkele belangrijke politieke 
thema's (misdaadpreventie, misdaad, armoede en wel- 
zijn) nader onderzocht en bekritiseerd. De kritiek 
richt zich voornamelijk op de ondeskundigheid van 
Jeffery, de klassebepaaldheid van zijn theorieën en 
zijn wetenschappelijke en ideologische vooronderstel-
lingen. Zijn empiristisch-positivistisch paradigma gaat 
bijvoorbeeld uit van het individu als het belangrijkste 
object van onderzoek waardoor geabstraheerd wordt 
van de sociale omgeving waarin de mens leeft en zijn 
dynamische mogelijkheden om zich te ontwikkelen. 
Tenslotte wordt ingegaan op de fictie van weten-
schappelijke neutraliteit De auteurs concluderen dat 
de herleving van het 'bourgeois positivisme' begrepen 
kan worden als een tegenaanval gericht op de groeien-
de belangstelling voor marxistische theorieën. 
Met literatuuropgave. 

23 
Quensel, S. Was kann die Psychiatrie heute der 
Kriminologie gehen? 
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsre-
forrn, 62e jrg., nr. 4, augustus 1979, blz. 194-205 
(BRD). 

De relatie tussen psychiatrie en criminologie is lange 
tijd door de 'forensische blik' bepaald geweest. De 
huidige ontwikkeling van de sociologie van de mis-
daad en de sociale psychiatrie biedt nieuwe mogelijk-
heden voor samenwerking op theoretisch en prak-
tisch gebied. Misdaad en psychische stoornissen wor-
den nu gezien als een poging tot oplossing van een 
probleem dat ten dele is veroorzaakt door de samen-
leving, met middelen die eveneens door de samenle-
ving zijn bepaald, op een manier die de positie van de 
cliënt alleen maar verslechtert. Dit gezichtspunt staat 
ook een nieuwe benadering toe van de oorzaken van 
de ziekte en van de normen die het afwijkend gedrag 
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reguleren. Het laat echter eveneens zien dat beide 
wetenschappen er toe neigen het alledaags delin-
quent gedrag of de alledaagse pathologie te veel ge-
wicht toe te kennen. Men gaat daarentegen voorbij 
aan de pathologie van degenen die de toon aangeven 
en ziet tevens de problemen verbonden aan wat zoge-
naamdnormaal is over het hoofd. 
Met literatuuropgave. 

24 
Wehner, B. Gewaltkriminalitat der Minderjahrigen — 
ernste Sorge oder eher Schlagwort? 
Kriminalistik, 33e jrg., nr. 7, juli 1979, blz. 302-310 
(BRD). 

De discussie over afwijkend gedrag van 'de' jeugd is 
eeuwenoud. Jaar in jaar uit wordt geklaagd over de 
zorgwekkende toename van de criminaliteit die door 
jonge mensen wordt begaan. Ondanks (relatief) hogere 
criminaliteitscijfers in het bijzonder van kinderen en 
jeugdigen is bezorgdheid echter niet gerechtvaardigd, 
zeker niet als men de omstandigheden die criminali-
teit door minderjarigen mogelijk maakt, in het oog 
houdt De auteur toont een en ander aan aan de hand 
van cijfermateriaal dat betrekking heeft op Noord-
rijnland—Westfalen. 

Gevangeniswezen 

25 
Dong Soo Kim. An evaluative study of a behavior 
modijïcation program in a minimum security prison. 
Corrective and social psychiatry, 24e jrg.; nr. 4, 1978, 
blz. 135-143 (USA). 

Behandeld wordt de vraag hoe de gedragsmodificatie-
technieken toegepast dienen te worden om tot veran-
dering van crimineel gedrag te leiden. De auteur 
beschrijft een project dat werd uitgevoerd in een in-
richting met jonge mannelijke delinquenten; de 
resocialisatie-programma's omvatten o.m. een be-
roepsopleiding, algemene ontwikkeling, groepsthera-
pie, re-integratie in de samenleving. Er werd gewerkt 
met twee groepen, een groep deelnemers (48) aan het 
programma en een even grote groep (48) delinquenten 
(controlegroep), die er niet aan deelnamen; de leeftij-
den van de deelnemers lagen tussen 19 en 43. Verdere 
gehanteerde variabelen waren ras en type van overtre-
ding of misdaad. Gedragsmodificatietherapie blijkt 
volgens de uitkomsten het meeste succes te hebben 
bij a) jongere mensen, b) met een korte criminele 
loopbaan, c) die zelf sterk gemotiveerd blijken te zijn, 
en d) voor betrekkelijk korte tijd in een strafinrichting 
verblijven. 
Met literatuuropgave. 



26 
French, L. Prison sexualization: inmate adaptations 
to psycho-sexual stress. 
Corrective and social psychiatry, 25e jrg., nr. 2, 
1979, blz. 64-69 (USA). 

De auteur brengt in dit artikel onder de aandacht dat 
er een nauw verband bestaat tussen sexualiteit en 
stress. Min of meer uitgangspunt zijn onderzoeken die 
Sykes en Goffman verrichtten in gevangenissen. De 
omgeving is er onnatuurlijk, soms vijandig, en ver- 
oorzaakt bij de bewoners psychisch-seksuele stress. 
De gevangenen lijden in ernstige mate onder het ge-
mis van relaties, de vrijheid gebruik te maken van 
goederen en diensten en het gemis van persoonlijke 
vrijheid en veiligheid. Zij worden door de omstandig-
heden gedwongen hun normale seksuele uitingsvor-
men aan te passen. Bij degenen die daarin niet slagen 
leidt de resulterende stress tot agressie, gericht tegen 
anderen en de persoon zelf. Zolang aan de oorzaken 
van deze problemen wordt voorbijgegaan ziet het er 
niet naar uit dat er in dit soort instellingen veel zal 
veranderen. 
Met literatuuropgave. 

88 	27 
Himmelein, G. Frauen im Miinnerstrafvollzug? 
Zeitschrift tbr Strafvollzug und Straffálligenhilfe, 
28e jrg., nr. 3, 1979, blz. 160-165. 

De kern van dit onderzoek is de vraag wat de invloed 
is van vrouwelijke medewerkers (sociale werksters, 
sociaal-paedagoges, leraressen) in de gevangenis op de 
mannelijke gevangenen. Deze vraag wordt bekeken 
vanuit het oogpunt van de gevangenen en vanuit het 
oogpunt van de vrouwen. In 1977 werden uit de 
406 gevangenen in de gevangenis van Freiburg (Dl) 
twee willekeurige steekproeven genomen. 135 proef-
personen verklaarden mee te willen werken, waarvan 
uiteindelijk 75 daadwerkelijk meewerkten. De onder- 
vraging geschiedde groepsgewijs. Ten tijde van het 
onderzoek werkten in strafinrichtingen voor mannen 
in Baden-Whrttenberg 14 vrouwen. Deze werden allen 
schriftelijk ondervraagd. Uit de resultaten van het 
onderzoek kan men concluderen, dat er meer vrou-
wen in de strafinrichtingen moeten gaan werken. Dit 
zou zowel de gevangenen als ook het milieu ten goe-
de komen, en een humanere straf-tenuitvoerlegging 
met zich brengen. 

28 
Moerings, M. De gevangenis uit, de maatschappij in. 
De betekenis van gevangenisstraf tegen de achter-
grond van de labellingbenadering. 
Intermediair, 15e jrg., nr. 39, september 1979, blz. 
19-29 (N). 

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste 
resultaten van het proefschrift van de auteur. Gaat er 



van de gevangenisstraf een positieve werking uit op 
de gedetineerde, zodat hij bij zijn terugkeer in de 
samenleving een 'normaal' bestaan kan leiden? Volgens 
de wet heeft de detentie een dergelijke opdracht, 
maar een onderzoek onder bijna 200 gedetineerden 
laat zien dat deze vraag niet positief beantwoord kan 
worden. In een groot deel van de gevallen zijn de pro-
blemen wat betreft huwelijk, familie- en buurtrelaties 
en werk ná de detentie in feite groter dan daarvoor. 
Voor een theoretische verdieping is aansluiting ge-
zocht bij de labelling-benadering (Becker, Lemert, 
Goffman), die deviant gedrag niet louter als schen-
ding van maatschappelijke normen definieert, maar 
als gedrag dat zo wordt genoemd. Deviantie is niet 
een eigenschap inherent aan bepaalde vormen van 
gedrag, maar een eigenschap opgelegd door de men-
sen die direct of indirect getuige zijn van het gedrag. 
De auteur besluit het artikel met een aantal opmer-
kingen voor het beleid. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

Zie ook excerpt nr. 6. 

89 	29 
Smaus, G. Relev.anz der Nfentlichen Meinung fUr die 
Wiedereingliederung der Strafentlassenen. 
Zeitschrift tbr Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
28e jrg., nr. 3, 1979, blz. 131-137 (BRD). 

Gevangenen en degenen die hun terugkeer in de 
maatschappij begeleiden verwachten, dat een posi-
tieve opstelling van de bevolking ten opzichte van ex-
gevangenen hun terugkeer in de maatschappij gunstig 
beïnvloedt. Nu blijkt sedert jaren, dat in opiniepeilin-
gen de instelling ten opzichte van ex-gevangenen posi-
tief is bij de ondervraagden, maar dat het probleem 
van de terugkeer in de maatschappij niet opgelost is. 
De schrijfster stelt, dat deze opiniepeilingen op zich 
niet relevant zijn, maar dat de instelling ten opzichte 
van ex-gevangenen onderzocht moet worden in de ge-
hele context van de gemiddelde kennis van criminali-
teit, criminelen, strafrecht en straffen en de verwach-
ting van een mogelijke resocialisering. Dat in een 
opiniepeiling de ondervraagden zich positief opstel-
len ten opzichte van ex-gevangenen betekent niet, 
dat zij dat ook metterdaad doen, maar slechts dat 
zij weten wat sociaal gewenst is. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische Zorg 

Zie ook de excerpten nr. 6 en 26. 

30 
Laurs, P. De rechtspositie van de ombudslieden. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 34e jrg., 
nr. 8/9, augustus/september 1979, blz. 536-551 (N). 
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In dit artikel wordt onderzocht, op welke contractuele 
bases een aantal ombudslieden in de Nederlandse 
psychiatrische inrichtingen werkzaam zijn, waarbij 
als peildatum 1 juni 1979 is genomen. In dit onder-
zoek zijn de contracten van zes ombudslieden betrok-
ken en wordt daarnaast aandacht besteed aan een, 
tot nu toe als enige, ontslagen ombudsman. De con-
tracten en taakomschrijvingen van de zes ombudslie-
den worden achtereenvolgens besproken. Het blijkt 
dat over de vormgeving van de ombudsfunctie in de 
psychiatrie nog zeer uiteenlopend wordt gedacht. De 
auteur meent dat ook in de fase van ontwikkelen en 
experimenteren waarin we ons nu bevinden, de om-
budsfunctie aan bepaalde, absoluut als eis te stellen, 
minima moet voldoen. Deze minima betreffen met 
name de onafhankelijkheid van de ombudsfunctie, 
de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de 
ombudslieden en de effectiviteit van hun optreden, 
welke vervolgens besproken worden. De auteur merkt 
tot slot op dat men bij het oordelen over ombudslie-
den, zich terdege moet realiseren dat het gaat om een 
functie in ontwikkeling. Wel moet geconstateerd wor-
den dat de rechtspositie van de rechtspositiebewakers 
vandaag de dag vaak niet beter is dan die van de pa- 
tiënten voor wie zij moeten opkomen, aldus de 
auteur. 
Met literatuuropgave. 

31 
Solomon, Ph., and W. Doll. The varieties of readmis-
sion: the case against the use of recidivism rates as 
a measure of program effectiveness. 
American journal of orthopsychiatry, 49e jrg., nr. 2, 
april 1979, blz. 230-239. 

In dit artikel onderzoeken de schrijvers de vele soor-
ten en redenen van heropname van psychiatrische pa-
tiënten. Vaak heeft dit niets van doen met de psychia-
trische status van de patiënt Doel van dit onderzoek 
is te komen tot een nieuwe indeling van heropnamen 
door het instellen van subcategorieën, waaruit een 
meer gedetailleerde beschrijving van het hospitalise-
ringsproces kan ontstaan. Zij gaan uitvoerig in op het 
proces van heropname en welke factoren daarbij hun 
invloed doen gelden. Zij eindigen met de waarschu-
wing dat ziekenhuizen, verwijzende instanties en ver-
plegend personeel alert dienen te zijn op de behoefte 
van de chronische patiënt aan voortgezette begelei-
ding en dat bij toegepaste research zowel de weten-
schap als de cliënt centraal staat 
Met literatuuropgave. 

32 
Willis, J. Behavioral approaches to changing institu-
tions: a case study in a correctional center. 
Corrective and social psychiatry, 25e jrg., nr. 2, 1979, 
blz. 39-46 (USA). 

Wanneer men in een instelling of organisatie verande- 
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ringen wil aanbrengen, zou men zich allereerst op 
literatuur over de te volgen procedure moeten rich-
ten, aldus de auteur. Hij begint met een analyse en 
overzicht van de literatuur. Daarna start de eigenlijke 
case-study, waarbij de schrijver vertelt hoe hij als 
'consultant' betrokken was in een centrum voor ge-
dragsmodificatie van jeugdige delinquenten. Het ge-
heel verliep in twee fasen — eerst de observatie en 
beschrijving van de status quo, gevolgd door bespre-
kingen met de staf over de wenselijkheid van verande-
ringen en het plannen van die veranderingen in 
trainingsprogramma's, voor de verschillende stafleden 
diverse programma's in meerdere fasen uit te voeren. 
Met literatuuropgave. 

33 
Zil, J.S., and D.E. Fineberg. A clinical laboratory for 
examination of psychiatrie and legal labeling: CMI1C 
in-patients with significant legallsocial difficulties. 
Corrective and social psychiatry, 24e jrg., nr. 4, 1978, 
blz. 149-158 (USA). 

In dit artikel beschrijven de auteurs een crisis-inter-
ventieprogramma, dat opgezet werd om wettelijke 
en sociale problemen het hoofd te leren bieden. Het 
programma is bedoeld voor die bewoners van een 
psychiatrisch ziekenhuis, die zowel patiënt als delin- 
quent zijn. (Voor velen was het probleem als ex-gede-
tineerde geen baan te kunnen vinden). De groep is 
een forum geworden voor onderzoek van de volgende 
aspecten van psychiatrische behandeling bij crimineel 
gedrag: onderscheidingsvermogen, impulsiviteit, intel-
ligentie en armoede. Omdat de groep zich bezighoudt 
met sociale en wettelijke conflicten, is er de mogelijk-
heid de sociale vaardigheden van het individu in de 
groep te evalueren. Deze vaardigheden omvatten liet 
adequaat reageren op de eisen, die het leven stelt De 
groepsleden wisselen hun ervaringen uit en verwerven 
zo inzicht in intermenselijke relaties. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

34 
Abarbancl, A. Shared paren ting after separation and 
divorce: a study of joint custody. 
American journal of orthopsychiatry, 49e jrg., nr. 2, 
april 1979, blz. 320-329. 

Uit intensieve case-studies van vier gezinnen, waarin 
gescheiden ouders gezamenlijk de voogdij en de zorg 
over hun kinderen hebben, blijkt dat deze regeling 
onder bepaalde voorwaarden goed functioneert. De 
schrijfster bespreekt enige research-uitkomsten van 
echtscheidingen uit de jaren '50 en '60. Daarna ko-
men de case-studies, de opzet van de gedeelde zorg 
— waar, bij wie de kinderen verblijven voor welke 
tijdsduur, de afspraken die de ouders gemaakt had- 
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den en de ervaringen van de kinderen. Een van de 
voordelen van dit systeem is dat de kinderen gehecht 
blijven aan beide ouders en niet lijden onder het ver-
lies van één ouder, dat zo kenmerkend is voor kinde-
ren van gescheiden ouders. Deze regeling lijkt de 
schrijfster gunstig voor elk individueel gezinslid en 
daardoor voor het instituut 'gezin' als geheel. 
Met literatuuropgave. 

35 
Adoptie van buitenlandse kinderen (themanummer). 
Met bijdragen van M. de Langen, A.G.J.J. Haandrikman 
en J.0 van Deth. 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, le jrg., nr. 3, 
mei 1979, blz. 71-91 (N). 

Daar er niet veel literatuur over de komst van buiten- 
landse pleegkinderen naar Nederland te vinden is, 
wordt dit themanummer aan dit onderwerp gewijd. 
In het eerste artikel bespreekt M. de Langen de voor-
waarden voor interlandelijke adoptie, waarbij zij o.a. 
de door de Staatssecretaris van Justitie opgestelde 
richtlijnen voor de verkrijging van een beginseltoe-
stemming aan een kritische beschouwing onderwerpt 
In het daarop volgende artikel gaat A.G.J.J. Haandrik-
man in op de juridische aspecten van de zaak, waarbij 
hij o.a. in beschouwing neemt de vraag waarop be-
doelde richtlijnen zijn gegrond. Het derde artikel 
tenslotte is van de hand van J.C. van Deth, directeur 
van het BIA, die inzicht geeft in het werk van het 
BIA met betrekking tot het bij elkaar brengen van 
adspirant pleegouders en een bij hen passend kind. 

36 
Graham, F. Children in custody. 
Prison service journal, nr. 35, juli 1979, blz. 13-16 
(GB). 

De auteur gaat in dit artikel eerst na wat de achter-
grond is van de jongelui die in opvoedingstehuizen, 
gevangenissen of andere inrichtingen verblijven. Ver-
volgens tracht hij de omvang van het probleem te 
registreren. Zo geeft de auteur aan dat in 1955 
delinquent gedrag onder jongeren slechts een onbedui- 
dend deel van het totale delinquente gedrag uitmaak-
te. In 1977 was dit percentage echter gestegen tot 
13%. De auteur wijt dit niet zozeer aan de toename 
van delinquent gedrag, dan wel aan het toenemend 
aantal veroordelingen door de rechtbank. Vervolgens 
bespreekt hij de vragen of het juist is jongeren te ont-
trekken aan de ouderlijke zorg en of het juist is jonge 
mensen te straffen. Hij geeft aan wat de huidige poli-
tiek op dit terrein is en geeft wat resultaten. Ten- 
slotte behandelt hij de problemen die in de instelling 
zelf ontstaan. Hij geeft aan dat de 'Advisory Council' 
in 1974 een samenvoeging van opvoedingstehuizen, 
gevangenissen etc. adviseerde, zodat een systeem zou 
ontstaan dat het meest lijkt op dat in een opvoedings-
tehuis. Hierna bespreekt de auteur het effect van 
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sancties aan de hand van de recidivecijfers. Hieruit 
blijkt dat de jongeren resistent zijn voor de huidige 
behandelingsmethodes. Hij vindt dat de verwachtin-
gen van korte hechtenisstraffen voor 14-16 -jarigen 
te hoog zijn gespannen. Hij acht een realistische bena-
dering beter op zijn plaats zoals genoemd in de 
'Green paper'. (Youth custody and supervision: a new 
sentence). De nadruk dient te liggen op de persoon-
lijke ontwikkeling en op het trainen van bepaalde 
sociale vaardigheden, zodat de jeugddelinquent meer 
kans heeft zichzelf te handhaven in de samenleving. 

37 
Jacobs, B.J. and R. Schweitzer. Conceptualizing 
structure in a day treatment program for delinquent 
adolescents. 
American journal of orthopsychiatry, 49e jrg., nr. 2, 
april 1979, blz. 246-251. 

Bij de behandeling van delinquenten is het belangrijk 
binnen strakke grenzen te blijven; toch is de verant-
woording om in de therapie de noodzakelijke struc-
tuur aan te brengen voor de stafmedewerkers waar-
schijnlijk te zwaar. De auteurs beschrijven een pro-
gramma dat als uitgangsprincipe had dat structuur 
aanwezig was op drie verschillende niveaus — de fy-
sieke ruimte, de organisatorische opzet van het pro-
gramma en in de relatie therapeut-cliënt Impliciet in 
deze benaderingswijze is de souplesse van de thera-
peuten de structuur zich te laten vormen door en in 
de reeks van dagelijkse gebeurtenissen. Van dit laatste 
wordt in de paragraaf 'discussie' een voorbeeld gege-
ven. Ook hoe de relaties zich ontwikkelen — van indi-
vidueel — cliënt t o. therapeut, tot groep t av. pro-
grammawerker en later tot groep met therapeut 
Met literatuuropgave. 

38 
Mansvelt, L. Hulp bij echtscheiding: betrokkenheid 
en onmacht. 
Jeugd en samenleving, 9e jrg., nr. 3/4 (themanummer 
Kinderen en echtscheiding), maart/april 1979, blz. 
185-207 (N). 

Het aantal echtscheidingen neemt toe. Hoewel niet 
elke echtscheiding een ramp is en niet bij elke echt-
scheiding hulp nodig is, is de scheiding wel — met 
name voor de kinderen — een emotioneel geladen 
gebeurtenis. In vele gevallen is hulpverlening bij de 
verwerking gewenst Dit artikel is een eerste oriënta-
tie rond de vraag hoe het in Nederland met de hulp-
verlening bij echtscheiding staat en in hoeverre er 
aandacht is voor de kinderen die erbij betrokken zijn. 
Er zijn gesprekken gevoerd met 28 medewerkers van 
10 verschillende officiële instanties voor hulpverle-
ning. De auteur bespreekt tevens een werkwijze 
waarbij men — met goede resultaten — contact heeft 
met de ouders en kinderen samen. Een voorlopige 
conclusie uit de gesprekken is, dat de kinderen te 



weinig in de hulpverlening worden betrokken. De au-
teur geeft enkele wenselijkheden aan, teneinde de 
lacune in de hulpverlening op te lossen. Deze betref-
fen o.a het aanbod van de instanties, de opleiding en 
bijscholing en het uitwisselen van ervaringen. De 
auteur pleit tot slot voor onderzoek op dit terrein. Zij 
acht dit noodzakelijk om tot verantwoorde hulpver-
lening te komen. Een volgende stap zou dan kunnen 
zijn, dat men met de verkregen kennis gaat experi-
menteren met vormen van steun en hulpverlening 
aan ouders en kinderen. 

39 
Rood -de Boer, M. De echtscheidingsstrijd. Overpein-
zingen van een jurist met betrekking tot de ontwikke-
lingen van het echtscheidingsrecht. 
Jeugd en samenleving, 9e jrg., nr. 3/4 (themanummer 
Kinderen en echtscheiding), maart/april 1979, 
blz. 247-258 (N). 

De auteur bespreekt allereerst kort de periode van , 
± 1945 tot 1971 toen het nieuwe echtscheidings-
recht van kracht werd. Deze-periode kenmerkte zich 
door levensbeschouwelijk argumenteren voor of tegen 
een verruiming van de echtscheidingsmogelijkheid. Zo- 

94 	dra de nieuwe wet was ingetreden, verschoof de aan- 
dacht van de rechtsgronden om te kunnen scheiden 
naar de rechtsgevolgen van de echtscheiding. Er 
kwam vooral kritiek op de alimentatie en op de ge-
zags- en omgangsregeling m.b.t. de kinderen. Er ver-
scheen veel literatuur, vooral over de bezoeksregeling. 
De afgelopen jaren zijn de belangengroeperingen een 
steeds grotere rol gaan spelen in de gedachtevorming 
rond een vernieuwing van het echtscheidingsrecht. 
De auteur behandelt vervolgens het wetsontwerp waar-
in de echtscheidingsprocesregels worden bijgesteld 
en aangevuld. De hulpverlening vormt een laatste pro-
bleem. De auteur is van mening dat we behoefte 
hebben aan een krachtige, vanuit de burgers opko-
mende beweging om de hulpverlening in echtschei-
dingsaangelegenheden aan te pakken. 

40 
Rood -de Boer, M. Gezags- en omgangsregeling na 
echtscheiding (1) 
Advocatenblad, 59e jrg., nr. 7, 6 april 1979, 
blz. 146-147 (N). 

Door de wijziging van het echtscheidingsrecht (1971) 
is een einde gekomen aan de discussie m.b.t. de rechts-
gronden voor echtscheiding. De rechtsgevolgen van 
echtscheiding staan nu in de belangstelling. In dit arti-
kel belicht de auteur de gezags- en omgangsregeling 
m.b.t. het minderjarige kind uit het huwelijk. Zij 
geeft aan dat of de moeder of de vader de voogdij 
over het kind krijgt. Het collectieve recht van de ou-
derlijke macht wordt op deze wijze na de echtschei-
ding een individueel recht. De auteur vraagt zich daar-
om af of de gezagsregeling zelf niet gemoderniseerd 
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zou moeten worden. In België.en Frankrijk blijft 
bijv. de ouderlijke macht wel bestaan na echtscheiding, 
zij het dat een van de ouders de uitoefening op zich 
neemt. In Nederland bestaat er echter wel een onder-
houdsplicht, maar geen zeggenschap m.b.t verzor- 
ging en opvoeding. Vervolgens gaat de auteur in op de 
regeling inzake de omgang. Het omgangsrecht vormt 
geen materieel recht voor de ouder niet-voogd. In 
feite zijn er geen middelen om tegenwerking bij de 
omgangsregeling te sanctioneren. Hier is veel kritiek 
tegen gerezen. In de rechtspraak wordt gesteld dat 
het kind regelmatig contact dient te hebben met 
beide ouders. Het Wetsontwerp Herziening Schei-
dingsprocesrecht en omgangsrecht lijkt hieraan tege-
moet te komen. De ouder-niet voogd zal de bevoegd-
heid hebben tot omgang met het kind en de ouder-
voogd zal wettelijk verplicht zijn hieraan mee te wer-
ken. De auteur vraagt zich af of dit voldoende is om 
het onbehagen weg te nemen. Zij is van mening dat 
het systeem van ouderlijke macht met de daaraan ver-
bonden rechtspositie van minderjarigen moet worden 
herzien. 

41 
Rood-de Boer, M. Gezags- en omgangsregeling na 
echtscheiding (2). 
Advocatenblad, 59e jrg., nr. 9, 4 mei 1979, 
blz. 189-190 (N). 

In dit tweede artikel geeft de auteur allereerst aan dat 
in 1971 in ons land vier procent van de kinderen tus-
sen 0-13 jaar in een onvolledig gezin werd grootge-
bracht Hier zal veelal sprake zijn van echtscheiding. 
Gebruikelijk is dat partijen en raadslieden onderling 
een regeling treffen m.b.t de voogdij en/of de om-
gang. Slechts vier procent doet beroep op de rechter 
om tot een regeling te kunnen komen. Sinds 1976 
worden de spreekuurcontacten van de Raden voor 
de Kinderbescherming geregistreerd. Uit deze gegevens 
blijkt dat zij steeds vaker het verzoek om informatie 
en/of bemiddeling m.b.t een omgangsregeling kregen. 
De auteur geeft de uitgangspunten weer die de Raden 
hierbij hanteren. Indien de rechter wordt verzocht 
een omgangsregeling te treffen, dan dient hij de Raad 
te verhoren of behoorlijk op te roepen. Bij voorlopige 
voorzieningen is dit niet verplicht en in de praktijk 
gebeurt het ook niet Mogelijk komt hierin een veran-
dering als het wetsontwerp m.b.t echtscheidingspro-
cesrecht en omgangregeling is aangenomen. De auteur 
geeft met behulp van een aantal percentages aan dat 
de invloed van de Raad voor Kinderbescherming op 
de uiteindelijke beslissing van de rechter groot is. Ver-
volgens merkt zij op dat liet verwerpelijk is dat partij-
en de gezagsregeling en het omgangsrecht als ruilob-
jecten beschouwen voor de alimentatie. Tenslotte 
verbaast zij zich over het feit dat de Raden zoveel 
kritiek krijgen, hoewel zij slechts in vier procent van 
de gevallen om advies worden gevraagd, en dat de 
advocaten die bij alle echtscheidingen betrokken zijn, 
hier geen last van hebben. 



42 
Rood-de Boer, M. Gezags- en omgangsregeling na 
echtscheiding (3). 
Advocatenblad, 59e jrg., nr. 11, juni 1979, blz. 
229-231 (N). 

De auteur belicht in dit defde artikel het horen van 
minderjarigen m.b.t de voogdijbenoeming na echt-
scheiding, het vaststellen van een omgangsregeling en 
de wijzigingen van deze voorzieningen. Zij geeft aan 
dat zich in de diverse arrondissementen een verschil-
lende rechtspraktijk heeft ontwikkeld. Over het alge-
meen wordt de restrictieve Uitleg van Keyser aange-
houden. Hiermee is de auteur niet zo gelukkig. Zij 
beschouwt art. 167 als een versterking van de rechts-
positie van minderjarigen. Haar inziens is het bedoeld 
te worden uitgelegd vanuit de toenemende mondig-
heid van het kind en niet vanuit de onzekerheden 
van de zojuist gescheiden ouder(s). Vervolgens gaat 
de auteur in op het voorstel tot wetswijziging. Op 
voorstel van de commissie de Ruiter is in het wetsont-
werp het horen van minderjarigen aan strakkere regels 
gebonden. De leeftijdsgrens van de te horen kinderen 
zal verlaagd worden van 14 naar 12 jaar. Vervolgens 
werpt zij de vraag op of er niet meer vorm-voorschrif-
ten moeten worden gegeven m.b.t het 'behoorlijk' 
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	oproepen. De auteur besluit haar artikel met de 
waarschuwing dat de echtscheidingsprocedure geen 
'schaakspel' mag worden voor de raadsman. 

43 
Shore, M.F. and J.L. Massimo. Fifteen years after 
treatment: a follow-up study of comprehensive 
vocationally-oriented psychotherapy. 
American journal of orthopsychiatry, 49e jrg., nr. 2, 
april 1979, blz. 240-245. 

In de jaren 1961 en 1962 ontwierpen de auteurs een 
speciaal psychotherapeutisch programma voor de 
groep 'ongrijpbare' emotioneel gestoorde delinquente 
jongens, die de school verlaten hadden. Dit pro-
gramma behelsde o.m. resocialisatie, plaatsing in een 
baan en psychotherapie. In deze follow-up worden de 
cliënten weer beoordeeld op aanpassing in maatschap-
pij en beroep. Zij worden vergeleken met een con-
trolegroep, die in het begin (1961) volgens dezelfde 
criteria was samengesteld, doch niet aan het program-
ma onderworpen werd. De cliënten uit de groep ble-
ken na 15 jaar gunstiger te scoren dan de controle-
groep, hadden een hoger inkomen, constantere ar-
beidssituatie, een duurzamer huwelijk en gezins-
leven, en kwamen minder in aanraking met de justitie. 
Met literatuuropgave. 

44 
Shorkey, C.T. A review of methods used in the 
treatment of abusing parents. 
Social casework, 60e jrg., nr. 6, juni 1979, 
blz. 360-367 (USA). 
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Individuele psychotherapie, groepspsychotherapie, 
transactionele analyse, gedragstherapie, humanistische 
gedragstherapie in de groep en veelsoortige vormen 
van gezinstherapie kunnen gebruikt worden bij de 
behandeling van ouders die hun kinderen mishandelen. 
De verschillende benaderingswijzen, overeenkomsten 
en verschillen worden bekeken. Zij vormen een lei-
draad voor additionele hulpverlening aan gezinnen 
met deze speciale behoefte. Onderzoek naar het rela-
tieve effect van verschillende benaderingen op de be-
handeling, gebaseerd op kenmerken en behoeften van 
de cliënt, zal eveneens door deze informatie vergemak-
kelijkt worden. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

Zie ook excerpt nr. 6. 

45 
Bennett, T. The social distribution of criminal labels. 
The british journal of criminology, 19e jrg., nr. 2, 
april 1979, blz. 134-145. 

Dit artikel poogt de stelling te analyseren, dat de 
politie in een onevenredig groot aantal gevallen op-
treedt tegen wetsonvertreders uit de arbeidersklasse 
vergeleken met de middenklasse. Het probleem in 
deze stelling is hoe de politie mensen uit lagere 
milieus dicrimineert: zoekt zij van te voren wets-
overtreders uit de arbeidersklasse uit voor een speciale 
behandeling of wordt deze groep oververtegenwoor-
digd door reactief optreden als gevolg van krachten 
buiten controle van de politie. De schrijver heeft 
dit onderzocht tijdens een stage bij een bureau voor 
jeugdzaken van de Londense politie. Er werd een 
steekproef genomen van 984 jeugdige delinquenten, 
allen gearresteerd voor een eerste overtreding in 1973. 
De relatie tussen de beslissing om tot gerechtelijke 
vervolging over te gaan en de sociale klasse van de 
overtreder werd onderzocht. Uit dit onderzoek is 
enig bewijs te putten voor het reactieve model van 
beslissingen door de politie, maar nader onderzoek 
is gewenst. 
Met literatuuropgave. 

46 
Cordner, G.W. Police patrol work bad studies: a 
review and critique. 
Police studies, 2e jrg., nr. 2, zomer 1979, blz. 50-60 
(USA). 

De auteur geeft in dit artikel een overzicht van 
dertien gepubliceerde onderzoekingen naar de aard 
van het werk van de politiesurveillance. Ze worden 
van commentaar voorzien. In de onderzochte 
studies blijkt van vier methoden voor het verzamelen 
van gegevens te zijn uitgegaan, nl.: observatie tijdens 



de surveillance, op de meldkamer verzamelde gege-
vens, door de politie zelf in schema's ingevulde bezig-
heden, en surveys. Naar hun aard kunnen de gegevens 
in zes algemene informatie-categorieën worden 
ondergebracht, nl. oproepen door het publiek, oproe-
pen door de meldkamer, tijd die een bezigheid kost, 
op eigen initiatief ontwikkelde activiteiten, tijd voor 
administratieve bezigheden, surveillancetijd die over 
is. Het idee dat politie,werk gedomineerd wordt door 
taken en activiteiten die op criminaliteit betrekking 
hebben, wordt ten dele ontzenuwd. De surveillance-
werkzaamheden van de politie kunnen het beste 
beschreven worden als: afhandelen van situaties en 
het op eigen initiatief benutten van de niet door 
opdrachten in beslag genomen tijd. Dit alles onder 
dubbelzinnige omstandigheden. 
Met literatuuropgave. 

47 
Doyen, D. van De Rotterdainse politie en een belang-
rijk stuk discretionaire bevoegdheid. 
Tijdschrift voor de politie, 41e jrg., nr. 6, juni 1979, 
blz. 311-321 (N). 

De auteur brengt verslag uit van een onderzoek betref- 
98 	fende het beleid van de Rotterdamse politie inzake 

liet invorderen van liet rijbewijs ex artikel 27 Wegen-
verkeerswet. In een inleiding worden eerst de term 
`discretionaire bevoegdheid van de politie', enkele 
onderzoeken m.b.t. die bevoegdheid, het rijden onder 
invloed en de discretionaire bevoegdheid, en de 
invloed van de invordering 01)  de strafrechtelijke 
afdoening besproken. Als onderzoeksbron dienden 
de processen-verbaal die door de Rotterdamse politie 
in de eerste vier maanden van 1975 en 1976 werden 
opgemaakt ter zake van rijden onder invloed. Van de 
935 rijbewijzen bleken er 22,6% te zijn ingevorderd. 
De resultaten geven weer dat het rijbewijs door de 
politie significant meer ingevorderd wordt wanneer 
er sprake is van reeds gepleegde alcoholdelicten, 
naarmate het bloedalcoholgehalte hoger is, bij een 
twijfelachtig sociale aanleiding (geen directe aanlei-
ding tot alcoholgebruik bij de verdachte) in tegen-
stelling tot bij een niet-sociale aanleiding ('probleem-
drinkers'), en bij weigeraars van de bloedproef en/of 
ademtest. De auteur concludeert dat de Rotterdamse 
politie in grote mate rekening houdt met de door 
het O.M. terzake uitgevaardigde richtlijnen. Daar-
naast blijkt uit de gegevens dat er moeilijk gesproken 
kan worden van het uitgaan van vooroordelen of 
het hanteren van eigen stereotiepe opvattingen. 
Met literatuuropgave. 

48 
Perrick, F. Politie en sociaal werk (1). 
Tijdschrift voor de politie, 41e jrg., nr. 7/8, juli/augus-
tus 1979, blz. 365-374 (N). 

De auteur tracht de vraag te beantwoorden, waar de 
taak van de politie ophoudt en die van het sociale 
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werk begint en meer in het bijzonder of en in hoeverre 
de positieve welzijnsbevordering als politiefunctie 
erkenning verdient. In dit eerste deel wordt allereerst 
een onderzoek ingesteld naar het moderne spraakge-
bruik m.b.t. begrippen als welzijn, welzijnszorg, wel-
zijnswerk, maatschappelijk werk en met name het 
begrip 'maatschappelijke dienstverlening'. Beschreven 
wordt de ontwikkeling van de zgn. sociale taak van 
de politie. Van oudsher is de politie immers de aan-
gewezen instantie geweest voor hulpverlening in 
noodgevallen. Van een `sociale' taak van de politie 
werd eerst gesproken bij de opkomst van het 
instituut van de Kinderpolitie, wier instelling en taak-
opvatting volgens de auteur wezenlijk hebben bijge-
dragen tot de na-oorlogse heroriëntering in de 
optiek van de politiefunctie in sociale richting, o.m. 
uitmondende in de opneming van 'hulpverlening' in 
art. 28 van de Politiewet. De politie onderscheidt 
zich van andere organen door haar feitelijk, negatief, 
tegen gevaren afwerend karakter als naaste doel van 
de politiezorg, terwijl de andere takken van bestuur 
als naaste doel de rechtstreekse bevordering van 
het algemeen welzijn hebben. Ten slotte geeft de 
auteur een beschrijving van de traditionele hulp-
verlening, de na-oorlogse ontwikkelingen daarvan en 
de op dit stuk bestaande consensus. 
Met literatuuropgave. 

49 
Perrick, 1,7 . Politie en sociaal werk (2) 
Tijdschrift voor de politie, 41e jrg., nr. 9, september 
1979, blz. 436-445 (N). 

In dit tweede en laatste deel van een beschouwing 
over politie en sociaal werk worden allereerst enige 
praktijkoplossingen voor de hulpverleningstaak van 
de politie besproken: het instituut der rayonagenten 
te 's-Gravenhage en het instituut der wijkagenten 
te Haarlem. De auteur heeft een voorkeur voor de 
laatste oplossing, o.m, omdat de noodzaak van zijn 
specialisme voor de primair verwijzende taak van de 
rayonambtenaar niet overtuigend aangetoond is. 
De visie op de welzijnsfunctie van de politie van 
Peijster en het rapport van de Projectgroep Organi-
satiestructuren worden besproken en niet elkaar 
vergeleken. Ten slotte wordt een vijftal conclusies 
gemotiveerd: (1) de politie dient een taak te hebben 
op het stuk van de rechtstreekse welzijnsbevordering; 
(2) het kenmerkend element in de politiefunctie, 
'de mogelijkheid tot dwanguitoefening, is in wezen 
ook bepalend voor de begrenzing van de welzijns-
functie; (3) nadere bepaling van de verhouding 
tussen hulpverlening en andere politietaken is 
gewenst; (4) de politiewerkzaamheden in het kader 
van de maatschappelijke hulpverlening worden naar 
categorie en werksoort onderscheiden onder referte 
aan het gezag over de politie op dit stuk; (5) de 
sociale taak ligt duidelijk binnen de kring van de 
'maatschappelijke dienstverlening' doch niet binnen 
die van het 'maatschappelijk werk'. 
Met literatuuropgave. 
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50 
Rapport 'Sterkte van de politie'. 
Algemeen politieblad, 128e jrg., nr. 18, september 
1979, blz. 411-418 (N). 

De 'Projectgroep organisatiestructuren' is na haar 
onderzoek in de politiekorpsen Apeldoorn, Eind-
hoven en Nijmegen tot de conclusie gekomen 
dat een onmiddellijke ombuiging van het sterktebeleid 
wenselijk en mogelijk is. In feite is er thans sprake 
van ten minste 20% onbenutte capaciteit. In dit ver-
band stelt ze voor de sterkte van de gemeentelijke 
politiekorpsen te bevriezen op het peil van 1979. 
De extra toewijzing voor bijzondere politietaken, 
die voor de komende jaren zijn voorzien, zou 
nog eens kritisch moeten worden bekeken en in 
heroverweging worden genomen. Daarnaast dient 
het ministerie van Binnenlandse Zaken te werken 
aan de ontwikkeling van een nieuw beleid dat ten 
aanzien van de sterkte meer rekening houdt met 
beoogde activiteiten dan met inwónertal. Het onder-
zoek heeft aan het licht gebracht, dat uitgaande van 
de feitelijke mogelijkheden en van wensen van publiek 
en overheden, de politiekorpsen in Nederland noch 
doelmatig noch doeltreffend functioneren. In dit 
artikel worden enige punten uit het rapport gelicht. 

Drugs 

51 
Kin dermann, W. Behandlung Drogenabhlingiger im 
Justizvollzug. 
Monatsschrift fhr Kriminologie und Strafrechtsreform, 
62e jrg., nr. 4, augustus 1979, blz. 218-227 (BRD). 

Het aantal gedetineerde drugverslaafden is de laatste 
jaren in de Duitse Bondsrepubliek schrikbarend toe-
genomen. Deze ontwikkeling heeft nieuwe problemen 
in de gevangenissen veroorzaakt (zoals druggebruik 
en handel in verdovende middelen binnen de gevange-
nis, het infecteren van niet-verslaafde gevangenen). 
Het vraagt om wezenlijk nieuwe oplossingen. In dit 
artikel wordt een overzicht gegeven van het gebruik 
van hard-drugs, van de hiermede verbonden crimina-
liteit en van de problemen waarmee het gevangenis-
wezen wordt geconfronteerd. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen verschillende typen drug-carrières 
en patronen van drug-verslaving. Hun verband met 
crimineel gedrag wordt aangetoond. Sociologische 
en psychologische categorieën van het intramurale 
gebruik worden beschreven. Om het probleem te 
helpen oplossen wordt voorgesteld de gedetineerde 
drugverslaagden te scheiden van andere gedetineerden. 
Uitgaande van deze scheiding wordt een behandelings-
model voor gedetineerde druggebruikers voorgesteld, 
bedoeld om een deel te vormen van het gehele 
therapeutische systeem voor drugverslaafden. 
Met literatuuropgave. 
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Larson, G.C., and J.W. Simon. Evaluation of a police 
automatie vehicle monitoring (,9 VM) system; a study 
of the St. Louis experience 1976-1977. 
Washington, National institute of law enforeement 
and criminal justice, Law enforcemcnt assistance 
administration, U.S, Departement of justice, 1979. 

Mills, C.W. White collar; the American iniddle classes. 
London, Oxford university press, 1977. 

Petit, F. De kinderpolitie; een goed begin, het halve 
werk. 
Nijmegen, 1979. 
Scriptie voor liet doctoraal-examen orthopedagogiek. 

Proceedings, The, of the 19 78 Cranfield conference 
on the prevention of crime in Europe; with a pref. 
by J. Brown. 



London, Peel press, 1979. 
The Cranfield papers. 

Rapport uitgebracht aan de Nederlandse vereniging 
vrijwillige euthanasie; door de adviescommissie wet-
geying betreffende toelaatbare euthanasie. 
Amsterdam, Nederlandse vereniging voor vrijwillige 
euthanasie, 1978. 

Rechtspositie, De, van de deviante mens. 
Amsterdam, van Rossen, 1978. 
Psychiatrisch juridisch gezelschap. 

Report of the interdisciplinary group on criminology; 
first International symposium on criminology, August 
8-12, Sao Paulo, Brasil; (Chairman S.A. Shah). 
Sao Paulo, 1978. 

Schubert, J.G., R.E. Krug, and A.M. Rose. Consumer 
fraud; en empirical perspective; summary. 
Washington, National institute of law enforcement 
and criminal justice, Law enforcement assistance 
administration, U.S. Department of justice, 1979. 

Schmitz, H.W. Tatgeschehen, Zeugen und Polizei; zur 
Rekonstruktion und Beschreibung des Tathergangs 
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	in polizeilichen Zeugenvernehmungen; mit Beitrgen 
VOO W. Lenders und 1. Reents. 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 1978. 
BKA Forschungereihe, 9. 

Strobl, W.M. Crime prevention through physical securi-
ty; tvith a forew. from W. Rykert. 
New York ete., Dekker, 1978. 
Occupational safety and health, 2. 

Terrorismus und Freiheit; hrsg. von W. Mhme; nut 
Beitr. von W. Middendorff, G. Boeden, L. Martin et 

Heidelberg, Kriminalistik Verlag, 1978. 
Kriminologische Schriftenreihe, 69. 

Verslag van het symposium behandelingsmethoden rond 
kindermishandeling, gehouden op 14,15 en 16 decem-
ber 1977 te Noordwijkerhout; met een voorw. van P.M. 
Schoof. 
Den Haag, Vereniging tegen kindermishandeling, 1978. 

Werff, C. van der, Speciale preventie; verslag van een 
onderzoek naar het speciaal-preventieve effect van 
het strafproces en van het ondergaan van een korte 
vrijheidsstraf bij vermogensdelinquenten, agressieve 
delinquenten en verkeersdelinquenten. 
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij, 1979. 

Whitcomb, D., L. Frisina en R.L. Spangenberg. 
Connecticut economie crime unit; an exemplary 
project. 
Washington, Office of development, testing and 
disssem-ination, National institute or law enforeement 
and criminal justice, Law enforcement assistance 
administration, U.S. Department of justice, 1979. 



Overzicht van literatuurlijsten gemaakt in 1979 

Verhouding politie-burgerij 
Den Haag, WODC, 1958-1978, 9 blz. Lit. 384 
Klachten over de politie 
Den Haag, WODC, 1967-1978, 3 blz. 	Lit. 385 
Voorlopige hechtenis 
Den Haag, WODC, 1969-1979, 7 blz. Lit. 386 
Gratie 
Den Haag, WODC, 1972-1978, 2 blz. Lit. 387 
Onderzoek en beleid 
Den Haag ,WODC, 1970-1978, 2 blz. Lit. 388 
Brandstichting 
Den Haag, WODC, 1971-1978, 8 blz. Lit. 389 
Computercriminaliteit 
Den Haag, WODC, 1972-1978, 2 blz. Lit. 390 
Ethische aspecten m.b.t. bio-sociaal 
onderzoek 
Den Haag, WODC, 1970-1979, 4 blz. Lit. 392 

104 	Ruimtelijke ordening en criminaliteit 
Den Haag, WODC, 1968-1978, 2 blz. Lit. 393 
Programma's voor hen die veroordeeld 
zijn wegens rijden onder invloed 
Den Haag, WODC, 1974-1979, 4 blz. Lit. 394 
Opstand en onrust in penitentiaire 
inrichtingen 
Den Haag, WODC, 1976-1978, 2 blz. Lil. 395 
De advocaat in strafzaken 
Den Haag, WODC, 1979, 2 blz. 	WV 11 



Tijdschriften WODC 
In 1979 geraadpleegd voor Justitiële 
verkenningen 

a 
Abstracts on criminology and penology 
Abstracts on police science 
Advocatenblad 
Algemeen literatuuroverzicht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 
Algemeen politieblad 
American behavioral scientist 
American jou mal of orthopsychiatry 
American journal of psychiatry 
American journal of sociology 
American sociological review 
Amsterdams sociologisch tijdschrift 
Ars aequi 
Australian and New Zealand journal of criminology 

b 
105 	Bajeskrant* 

Balans 
Beleid en Maatschappij 
Beleidsanalyse 
Bewffirungshilfe* 
Blutalkohol 
British journal of criminology, delinquency and 
deviant social behaviour 
British journal of law and society* 
Bulletin of the Menninger clinic 

c 
Canadian journal of criminology and corrections 
Child welfare 
Contactblad van de aalmoezenier 
Contemporary sociology 
Corrective and social psychiatry and journal of 
applied behaviour therapy 
Crime and delinquency 
Crime and social justice 
Criminal justice abstracts 
Criminal law review 
Criminology; an interdisciplinary journal 

d 
Data juridica 
Delikt en delinkwent 
Déviance et société 
Drug dependence 

e 
European journal of social psychology 

* Abonnement per 1-1-1980 opgezegd. 
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Federal probation 
Feiten; voorlichtingsblad over het alcoholgebruik 
Forum: Council of Europe 

g 
Gedrag; tijdschrift voor psychologie 
Gekkenkrant* 

h 
Howard journal of penology and crime prevention 

Informatie 
Information bulletin of Australian criminology 
Information bulletin on legal activities: council 
of Europe 
Intermediair 
International criminal police review 
International journal of the addictions 
International journal of law and psychiatry 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology 
International journal of sociology of law 
International journal of social psychiatry 
International review of eriminal policy 
International social science journal 

j 
Jeugd en samenleving 
Jeugdbescherming en onderzoek 
Journal, the* 
Journal of applied social psychology 
Journal of behavior therapy and experimental 
psychiatry 
Journal of eriminal justice 
Journal of criminal law and criminology 
Journal of legal studies 
Journal of police science and administration 
Journal of research in crime and delinquency 
J ournal of social issues 
Journal of studies on alcohol 
Jugend wohl* 
J urimetrics journal 

k 
Kreakrant 
Kri; kombinatie van reklasseringsinstellingen 
Kriminalistik 
Kriminologenkrant 
Kriminologisches Journal 
Kritische Justiz 
Kwartaalberichten 
Kwartaalschrift privacy en persoonsregistratie 

1 
Law and society review 
Law enforcement news 

* Abonnement per 1-1-1980 opgezegd. 
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Maandblad geestelijke volksgezondheid 
Marge 
Medisch contact 
Mens en maatschappij 
Monatschrift flir Kriminologie und Strafrechtsreform 
Motief 

n 
Nachrichtendienst* 
Nederlands juristenblad 
Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar 
grensgebieden 
New England journal on prison law 
New society 
Newsletter; Australian institute of criminology 
Nieuwsbrief* 
Noodzaak 

p 
Periodickenparade 
Police magazine 
Police studies 
Praxis der Kinderpsychologie and Kinderpsychiatrie 
Prison journal 
Prison service journal 
Probation journal 
Proces 
Psychological reader's guide* 
Psychometrika 
Psychotherapy and psychosomatics 

Quality and quantity 

RP-magazine 
Recente rechtstheorie 
Recht en kritiek 
Rechtsgeleerd magazijn Themis 
Research communication in psychology, psychiatry 
and behavior 
Revue de droit pénal et de criminologie 
Revue pénitentiaire et de droit pénal* 
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 
Revue internationale de Eenfant* 

SN1: selective notification of information 
Schweizerische Zeitschrift flir Strafrecht* 
SISWO; berichten over onderzoek 
SJOW 
Social casework 
Social problems 
Social psychiatry 
Sociale wetenschappen 
Social work* 
Sociological methods and research 
Sociologische gids 

* Abonnement per 1-1-1980 opgezegd. 
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Target 
Trema; tijdschrift voor de rechterlijke macht 
Tijdschrift voor agologie* 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen 
Tijdschrift voor criminologie 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 
Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en 
welzijnswerk 
Tijdschrift voor de politie 
Tijdschrift voor psychiatrie 

Van mens tot mens 
Verkeersrecht 
Victimology; an international journal 
Vollzugsdienst, der 

Welzijnsmaandblad 
Welzijnsweekblad 
Wetenschapsbeleid 

Youth authority quarterly 

Zeitschrift ftir die gesamte Strafrechtswissenschaft 
Zeitschrift fiir Strafvollzug 

* Abonnement per 1-1-1980 opgezegd. 



Register op jaargang 1979 

Algemeen 	 nr. 	blz. 

Berg, J. Th.J. van den. Parlement en 
belangengroepen. 	 10 	64 
Christoph, J.B. De doodstraf en de 
Britse politie; de rol van pressiegroe- 
pen. 	 10 	26 
Coleman, J.S. Beleidsonderzoek in de 
sociale wetenschappen. 	 6 	18 
Cupps, D.S. Enkele nieuwe problemen 
bij participatie door de burgers. 	10 	52 
Doorn, J.A.A. van. Pressiegroepen: 
correctie of corruptie? 	 10 	34 
Frank, Th. Pressiegroepen en actiegroe- 
pen. 	 10 	5 
Junger-Tas, J. Wetenschap en beleid. 	6 	4 
Welters, L.A. Beleid ten aanzien van 

109 	onderzoek en onderzoek voor beleid. 	6 	30 

Strafrecht en strafrechtspleging 

Bohnstedt, M. Antwoord op drie vragen 
betreffende de diversion van jeugdigen. 	3 	30 
Ewing, B.G. Verandering en continuiteit 
in het strafrechtelijk onderzoek. 	6 	57 
Nanus, B. Een algemeen model voor 
planning van strafrechtelijk beleid. 	6 	51 
Yoder, S.A. Strafsancties voor 
bedrijfsdelicten. 	 3 	3 

Criminologie 

Blazicek, D.L. en G.M. Taneksela. 
Enkele kritische gedachten over verge- 
lijkende methodologieën in de crimino- 
logie. 	 3 	37 
Bol, M.W. Crisisinterventie bij verkrach- 
te vrouwen. 	 8 	34 
Bol, M.W. De tweede generatie Turken 
en Marokkanen in criminologisch 
perspectief. 	 5 	4 
Carter, R.E. De oorzaken van het toe- 
nemen van brandstichtingen 	 3 	22 
Cozijn, C. Verkrachting en aanranding; 
een analyse van bij de politie aangege- 
ven gevallen. 	 8 	4 
Dinitz, S. en J.P. Conrad. Enkele gedach- 
ten over gevaarlijke misdadigers. 	1 	20 
Doornen, J. Verkrachting, vrouwenbe- 
weging en Justitie. 	 8 	22 
Feild, H.S. Attitudes ten opzichte van 
verkrachting: een vergelijkend onder- 
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zoek bij de politie, daders, burgerij 
en hulpverleners. 	 8 	53 
Groth, A.N. en W.A. Burgess. Verkrach- 
ting: seksueel afwijkend gedrag. 	8 	45 
Henig, J. en M.G. Maxfield. Strategieën 
ter vermindering van de angst voor 
misdaad. 	 9 	4 
Jeffery, C.R. Criminologie als een inter-
disciplinaire gedragswetenschap. 	9 	14 
Sannié, C. De methode der criminalis- 
tiek. 	 1 	3 
Schrager. en J.F. Short. Naar een socio- 
logie van de organisatiecriminaliteit. 	3" 	12 
Scutt, J.A. Naar de bevrijding van de 
vrouwelijke wetsovertreder. 	 1 	37 
Sollenberger, R.T. Chinees — Amerikaan- 
se opvoedingspatronen en jeugdcrimina- 
liteit. 	 5 	27 
Warren, E.H. De economische benade- 
ring van criminaliteit. 	 9 	24 

Gevangeniswezen. 

Bloomberg, S.A. en L.T. Wilkins. 
Ethische aspecten van onderzoek bij 
gedetineerden. 

Reclassering 

Brand-Kooien, M.J.M. Enkele gedachten 
over de inhoud van voorlichtingsrappor- 
ten. 	 , 2 	40 
Eijkelhof- van der Lans, P.A.M. 
Reclassering in het Huis van Bewaring. 	2 	49 
Linckens, P.J. en L.C.M. Tigges. 
Kwantitatieve gegevens over de vroeg- 
hulp. 	 2 	71 
Spiekenheuer, J.L.P. en L.C.M. Tigges. 
Opleiding en scholing van de reclasse-
ringsmaatschappelijk werkers. 	 2 	29 
Thomassen, G.J. Hulpverleningsme- 
thoden: een evaluatie. 	 2 	5 

Kinderbescherming 

1 	12 

Baarda, D.B. Welke ouders kiezen voor 
(buitenlandse) adoptiefkinderen? 	4 	69 
Bovenkerk, F. Enkele suggesties voor 
het bestrijden van rassendiscriminatie. 	5 	45 
Bunjes-van Tuyll van Serooskerken, 
L.A.C. Adoptie 	 Hoe moeilijk 
het kan zijn. 	' 	 4 	78 
Deth, J. van. Interlandelijke adoptie 
en de derde wereld. 	 4 	41 
Dong Soo Kim. Hoe het met ze ging 
in Amerikaanse gezinnen; een follow- 
up-onderzoek naar geadopteerde 
kinderen in de Verenigde Staten. 	4 	95 
Duintjer-Kleijn, M.R. Adoptie van 
buitenlandse kinderen. 	 4 	5 
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Gideonse-Haberkorn, S.Ch. Adoptie 
van kinderen uit Indonesië. 	 4 	53 
Hoksbergen, R.A.C. Meningen en 
ervaringen van adoptiefouders. 	4 	56 
Newman, W.M. Het probleem van de 
meervoudige werkelijkheid. 	 5 	59 
Pruzan, V. Geboren in het buitenland 
— geadopteerd in Denemarken; een 
onderzoek naar de integratie van inter- 
nationale transraciale adopties. 	4 	89 
Zienswijze; over het onderwijs aan 
kinderen van buitenlandse werknemers; 
door een Utrechtse werkgroep. 	5 	33 

Politie 

Martin, S.E. De integratie van de vrouwe- 
lijke agent in het politiecorps. 	9 	38 

Drugs 

Bayer, R. Heroiheverslaving, straf-
baarheid en strafsanctie; het liberale 
antwoord op een repressief sociaal 
beleid. 

Themanummers 1979 

nr. 2 Reclassering 
nr. 4 Adoptie van buitenlandse kinderen 
nr. 5 De tweede generatie gastarbeiders 
nr. 6 Wetenschappelijk onderzoek en beleid 
nr. 7 Onderzoeknummer 
nr. 8 Verkrachting 
nr. 10 Pressiegroepen en actiegroepen 

1 	31 
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