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Voorwoord 

Dit varianummer opent met een verkorte versie 
van het rapport Ten sleutelvoorziening voor 
slachtoffers van delicten'. Het rapport dat in 
oktober 1979 verscheen, is vervaardigd door 
een werkgroep die daarmee een opdracht ver-
vulde van de Projektgroep Delinkwentie en 
Samenleving van de vereniging Humanitas. In 
het tweede artikel Weekeindverlof voor gedeti-
neerden' gaat drs. J. Verhagen in op ervaringen 
die zijn opgedaan met experimenten op dit 
terrein. Behandeld zullen ondermeer worden 
een experiment met weekeindverlof in de 
penitentiaire open inrichting 're Roer' en een 
experiment in de rijkswerkinrichting 'Groot 

3 	Bankenbosch'. 
`Veroorzaken de massamedia criminaliteit', is 
de titel van een artikel in bewerkte vorm van 
de Duitser G. Jauch. De auteur stelt o.a. vast 
dat de massamedia niet de enige oorzaak zijn 
van crimineel gedrag bij jongeren. In de laatste 
bijdrage, een bewerking van een artikel van de 
Amerikanen Takooshian en H. Bodinger, 
wordt verslag gedaan van een landelijk onder-
zoek dat gedaan is in achttien Amerikaanse 
steden naar crimineel gedrag op straat. 



Een sleutelvoorziening voor 
slachtoffers van delikten * 

Onder gelijknamige titel verscheen in oktober 
1979 een rapport, vervaardigd door een werk-
groep in opdracht van de Projektgroep Delin-
kwentie en Samenleving, een landelijk orgaan 
van de vereniging Humanitas. Deze Projekt- 
groep experimenteerde in 1973 en in 1976— 
1977 met hulpprojekten t.b.v. slachtoffers 
van misdrijven in respectievelijk Haarlem en 
Hoorn. Het waren vooral de ervaringen, 
opgedaan in het laatste project, die aanleiding 
vormden tot instelling van een werkgroep, die 
diende na te gaan, op welke wijze tegemoet 
zou kunnen worden gekomen aan de lacunes 
in voorzieningen voor slachtoffers van delicten. 

Definitie 'slachtoffers' 
Onder `slachtoffers' worden verstaan: personen 
en hun directe relaties, aan wie rechtstreeks 
schade wordt toegebracht als gevolg van straf-
baar gestelde handelingen, door andere perso-
nen gepleegd. 
`Personen' zijn in principe natuurlijke personen; 
maar er kan ook gedacht worden aan rechts-
personen, wier funetioneren grotendeels staat 
of valt met het functioneren van een of enkele 
natuurlijke personen. Met de toevoeging 'door 
andere personen gepleegd' worden gevallen 
uitgesloten, waarin daders hun eigen slacht-
offers zijn (bepaalde verkeersovertredingen; 
heroinegebruik). Fen alleszins bevredigende 
definitie lijkt moeilijk te geven. In de praktijk 
zal men moeten werken vanuit de erkenning, 
dat de afgrenzing van het begrip `slachtoffee 
vloeiend zal zijn. 

Bestaande voorzieningen 
De bestaande mogelijkheden en voorzieningen, 

* flit is een verkorte weergave van het rapport Ten 
Sleutelvoorziening voor Slaehtoffers van Delikten'. 
Het rapport is uitgegeven door Humanitas en ver-
krijgbaar door storting van F 3,50 op postgironr. 
582.000 ten name van Humanitas, Amsterdam; met 
vermelding van `Sleutelvoorziening'. 



waarop slachtoffers van delicten een beroep 
kunnen doen ter vereffening van de opgelopen 
materiele en immateriele schade, worden op-
gesomd en in een bijlage uitvoerig omschre-
ven, zoveel mogelijk onder vermelding van 
adressen. 
De voorzieningen liggen op onderling zeer 
ongelijksoortige terreinen: mogelijkheden via 
het strafrecht en het civiele recht; particuliere 
en sociale verzekeringen; hulpverleningsinstel-
lingen op het terrein van de (geestelijke) 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienst-
verlening; particuliere charitatieve londsen. 
Voor een deel gaat het hierbij om voorzienin-
gen, die specifiek gericht zijn op slachtoffers 
van delicten en voorzieningen die algemeen 
gericht zijn (niet oorzaak-gebonden) en waar-
op derhalve ook door slachtoffers van delicten 
een beroep kan worden gedaan. 

Nadere uitwerking positie slachtoffers 
a. De positie van een slachtoffer van een delict 
is alleen te begrijpen vanuit het feit van 
delictpleging door een of meerdere daders. De 
laatsten worden echter meestal niet opge-
spoord, zodat als regel het zoeken van een 
oplossing voor vereffening van het nadeel niet 
mogelijk is tussen de veroorzaker daarvan en 
de gedupeerde. 
b. Deze ogenschijnlijk voor de hand liggende 
benadering blijkt echter eveneens moeilijk 
uitvoerbaar, wanneer verdachten/daders wel 
zijn opgespoord. Pas dan krijgt ook het straf-
rechtelijk apparaat aandacht voor het nadeel 
van gedupeerden. De optiek van het straf-
recht is evenwel primair op de dader en diens 
daad gericht, en het door het slachtoffer 
geleden nadeel lijkt hier in de eerste plaats 
van belang voor het definieren van de positie 
van de dader (de aard en de ernst van diens 
daad), waarmee het strafrecht verder zijn eigen 
doelstellingen nastreeft. 
Hier kunnen de invalshoeken van hulpverlener 
en politie- of justitiefunctionaris botsen, bij-
voorbeeld wanneer het uit oogpunt van hulp-
verlening aan het slachtoffer van belang blijkt 
de verdachte/dader in het hulpverlenings-
proces te betrekken. 
c. Het kan voor een groot deel van de gedu-
peerde zelf afhangen, of zijn positie gedefi- 



nieerd•wordt als de positie van een slachtoffer 
van een delict. Het komt nogal eens voor, 
dat slachtoffers geen aangifte doen. De gering-
heid van het felt kan hiertoe aanleiding zijn. 
Of de subjectieve beleving, van waaruit men 
eerder geneigd is zelf oplossingen te zoeken, 
al dan niet in onderling contact met de ver-
oorzaker van het nadeel. Deze laatste houding-
bepaling kan ook het gevolg zijn van de vrees, 
dat het erin mengen van de politie de moeilijk-
heden zou doen vergroten of escaleren, hoewel 
men in eerste instantie wel behoefte aan de 

• sterke arm zou hebben, ter verkrijging van 
bescherming of om een ongewenste toestand 
te doen beeindigen. Men kan aangifte nalaten 
uit angst voor represailles van de kant van de 
dader. Slachtoffers kunnen terugschrikken 
voor contact met de politie, bijvoorbeeld van-
wege hun eigen rol in de delictsituatie, of 
omdat zij deel uitmaken van bepaalde minder-
heidsgroepen, waarbij de politic vanwege haar 

6 	optreden een slechte naam gekregen heeft. De 
meest voorkomende beweegreden om geen 
aangifte te doen lijkt echter te zijn, dat men 
weet of verwacht, dat men er niets mee zal 
opschieten ter opheffing van het geleden na-
deel. Een bijzondere categorie wordt nog ge-
vormd door vrouwen, die het slachtoffer 
werden van verkrachting en weinig begrip of 
zelfs een vernederende behandeling verwach-
ten. 
d. Het kan zijn dat slachtoffers zelf (mede)- 
verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming 
van een delictsituatie, bijvoorbeeld door nala-
tigheid of door een rechtstreeks aandeel in 
die situatie. Het kan toeval zijn, wie in de rol 
van dader en wie in de rol van slachtoffer be-
landt. Met betrekking tot nalatigheid kan men 
de vraag stellen, tot hoever personen redelijker-
wijze geacht kunnen worden te gaan met het 
treffen van voorzorgen en beveiligingsmaat-
regelen; of het aanpassen van hun leefpatroon 
— in werk en vrije tijd — om risicokansen te 
minimaliseren. 
e. De `samenleving in groter verband' (de 
wijze waarop zij is ingericht; de heersende 
waarden, normen en opinies; het functioneren 
van officiele samenlevingsorganen) kan even-
eens een rol spelen bij de totstandkoming van 
delictsituaties. De mate, waarin dit het geval 



is, zal doorgaans eerst zichtbaar kunnen wor-
den na analyse van grotere aantallen delict-
situaties tezamen. 

Lacunes in voorzieningen 
Langs twee invalshoeken hebben de samen-
stellers van het rapport geprobeerd vat te 
krijgen op de lacunes die er zijn in de voorzie-
ningen voor slachtoffers van delicten: door het 
kritisch belcijken van de gernventariseerde 
voorzieningen en aan de hand van praktijker-
varingen van de werkgroepleden, dat wil zeg-
gen vanuit de praktijk van de Stichting Mede- 
leven Gedupeerden van Misdrijven, het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven en het 
Humanitas-experiment in Hoorn. Het bleek 
echter ondoenlijk om enigermate volledig alle 
lacunes te inventariseren, die zich zouden 
kunnen voordoen. Bovendien wijzigen de om-
standigheden zich voortdurend. Wel kunnen 
een drietal bronnen worden aangewezen, 

7 	waaruit tekortkomingen in de bestaande voor- 
zieningen voor slachtoffers van delicten kun-
nen voortspruiten: 
— De doelstellingen van die voorzieningen, die 
steeds op een beperkt gebied zijn gericht, c.q. 
een beperkte werkingssfeer hebben, 
— De feitelijke werking van die voorzieningen, 
die onvoldoende tegemoet kan komen 
aan de eigen doelstellingen, dan wel het pro-
dukt is van een (te) restrictieve interpretatie 
hiervan, dan wel onvoldoende is ingesteld op 
de groep slachtoffers van delicten; 
— De grote mate van onbekendheid bij 
slachtoffers van delicten met de bestaande 
voorzieningen. 
Wat lacunes' zijn, is overigens ook een vrucht 
van normatieve afweging. Zo kan men de 
vraag stellen, of alle slachtoffers van delicten 
behoren te worden geholpen; dus bijvoorbeeld 
ook degenen die door onzorgvuldigheid hun 
positie mede aan zichzelf te wijten hebben. 
En hoe behoort `een goede hulpverlening! 
eruit te zien? Calculeert men hier bijvoor-
beeld op preventie_gerichte hulp als een ver-
eiste in, dan schieten nogal wat voorzieningen 
tekort. Een derde vraag, die men kan stellen: 
wat behoren de verschillende instituties voor 
hun rekening te nemen? Zo zou men bijvoor-
beeld kunnen overwegen, dat eigenlijk over- 



heidsinstantics de plicht hebben tot verschil-
lende vormen van hulpverlening, die nu door 
particulieren gegeven wordt. 

Gewenst hulpaanbod 
Aanknopend bij de opgedane ervaringen, de 
hierbij aangetroffen hulpbehoefte, en deels 
ook normatief geihspireerd, pleit de werk-
groep voor de beschikbaarheid van een hulp-
verlening voor in principe alle slachtoffers 
van delicten. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen: 
— Een actief hulpaanbod aan alle slachtoffers 
die ten gevolge van een delict lichamelijk 
letsel opliepen; aan alle slachtoffers die ouder 
zijn dan 60 jaar en door welk misdrijf ook 
gedupeerd werden; aan die slachtoffers, van 
wie bij de aangifte of anderszins blijkt, dat 
hulpverlening geihdiceerd is; 
— Een passieve beschikbaarheid voor die 
slachtoffers, die niet onder de eerste categoric 

8 	vallen, doch die zelf met een hulpvraag komen. 

lnhoudelijk valt de keuze op een hulpverle-
ning waarbij de volgende punten van belang 
zijn: 
— Er dient aandacht te worden besteed aan 
zowel de materiele nood als aan de immateriele 
nood, omdat de ervaring geleerd heeft dat die 
twee in de praktijk niet te scheiden zijn; 
— De hulpvrager dient niet als gelsoleerd te 
worden beschouwd, doch als deel uitmakend 
van zijn omgeving en de samenleving in groter 
verband, waarop de hulpverlening dan ook zal 
moeten aansluiten door middel van recht-
streekse bemoeienis en door middel van signa-
tering (zie ook hieronder); 
— •Dc juridische mogelijkheden van slacht-
offers ten opzichte van daders dienen eerst 
dan te worden benut, wanneer pogingen tot 
oplossingen op vrijwillige basis hebben 
gefaald; 
— De hulpvrager dient geadviseerd te worden 
omtrent beveiligingsmaatregelen en het ver-
kleinen van risicofactoren, zodat de kans op-
nieuw slachtoffer te worden van eon delict 
verminderen kan. 

Het signaleren van lacunes wordt dan een on- 
derdeel van de hulpverlening zelf en kan door 



diezelfde hulpverlening worden opgepikt en 
worden vertaald in hetzij een bijstelling van de 
eigen activiteiten, hetzij het ondernemen van 
actie naar de overheid of andere in aanmerking 
komende instanties toe. 

Een aparte hulpverleningsorganisatie? 
Moet er voor de gewenste hulpverlening nu een 
aparte organisatie worden opgericht? De 
samenstellers van het rapport vinden van niet. 
Dat mensen `slachtoffers van delicten' genoemd 
worden, heeft niet zozeer met henzelf, c.q. 
de aard van hun benadeelde positie te maken 
(die kan even goed voortvloeien uit tal van 
andere oorzaken), als wel met het feit, dat onze 
samenleving een aparte (strafrechtelijke) bena-
dering hanteert met betrekking tot bepaalde 
soorten schadeveroorzakend gedrag (delicten). 
`Slachtoffers van delicten' vormen dan ook een 
oneigenlijk principe om daarop een hulpver-
lening te organiseren. 

9 	De strafrechtelijke benadering van de schade- 
veroorzakers leidt er echter wel toe, dat de 
meeste gedupeerden (zeker van ernstiger mis-
drijven) zich voor het doen van aangifte wen-
den tot een apart adres: de politie. Naar de 
ervaringen van. werkgroepleden leren, spelen 
voor gedupeerden bij het doen van aangifte 
doorgaans verwachtingen een rol, gericht op 
het terugkrijgen van het gestolene, herstel 
van schade, voorkorning van herhaling, en 
meer algemeen het gevoel, dat `er iets aan 
wordt gedaan'. Dat leidt tot de constatering 
van de noodzaak van een bijzondere aandacht 
op het punt, waar die aangiften worden ge-
daan. 
Hieraan valt de conclusie te verbinden, dat de 
overheid, i.e. het Ministerie van Justitie, 
waar de verantwoordelijkheid ligt voor het 
functioneren van het strafrechtelijk kader, 
daarmee ook de verplichting dient te aan-
vaarden om van dat aangiftepunt uit, voor 
slachtoffers de wegen te openen tot opheffing 
van het geleden nadeel. 

Een sleutelvoorziening 
Het gewenste hulpaanbod zal, aldus de samen-
stellers van het rapport, op het aangiftepunt 
bij de politie moeten kunnen worden gedaan. 
Via een vaste procedure zou die hulpverlening 



beschikbaar moeten komen, gebruik makend 
van wat er aan algemene en specifieke voor-
zieningen voorhanden is. Men zou van een 
procedurele of sleutelvoorziening kunnen 
spreken. 
Hiertoe zou binnen de politie-setting een spe-
ciale functionaris moeten worden gedeta-
cheerd. Er kan niet worden volstaan met het 
aangeven van de mogelijk te volgen wegen tot 
herstel van schade, bijvoorbeeld via een folder. 
De bestaande voorzieningen zijn volstrekt on-
gelijksoortig qua inhoud, reikwijdte (ook 
geografisch) en naar de mate waarin zij gehou-
den zijn jets ten behoeve van slachtoffers van 
delicten te ondernemen. Als er niet een speci-
aal persoon is om gedupeerden die hulp be-
hoeven, wegwijs te maken en hun belang zo- 
nodig hi] de verschillende instanties en 
instellingen te ondersteunen, dan zouden 
slachtoffers van delicten in feite het bos 
ingestuurd worden, hoe fraai een folder of 

10 	uitleg ook de hun ter beschikking staande 
mogelijkheden uit de doeken doet. Gevreesd 
moet worden, dat hi] gebrek aan steun van 
een aparte functionaris, juist die slachtoffers 
verstoken blijven van een adequate hulpverle-
ning, die het meest kwetsbaar zijn; kwetsbaar 
als gevolg van het delict zelf en/of als gevolg 
van hun persoonlijke en sociale omstandig-
heden. Bovendien kan men een systematische 
signalering van lacunes in de hulpverlening 
zonder speciale functionaris wel vergeten, met 
als gevolg dat er geen basis komt om in de 
positie van slachtoffers structurele verbetering 
te brengen. 
De voorkeur gaat uit naar een maatschappelijk 
werk-functionaris, omdat het hoofdaccent van 
de hulpverlening zou moeten liggen op de 
psycho-sociale en relationele aspecten. 
Betrokkene zal zich daarnaast de kennis eigen 
moeten maken, die vereist is om mensen ook 
in juridisch opzicht de weg te wijzen, alsmede 
met betrekking tot de mogelijkheden tot ver-
krijging van materiele hulp. De procedurele 
voorziening, gekoppeld aan een maatschappe-
lijk werk-functionaris, betekent dus een soort 
intake-functie vanuit het aangiftepunt hi] 

• 

	

	de politie, gericht op de beschikbare voor- 
zieningen. 
De functionaris wordt, in de visie van de 



11 

opstellers van het rapport, bijgestaan door vrij-
willigers, die afgeleide taken kunnen uit-
voeren, zodat de functionaris optimaal voor 
zijn intake-functie ter beschikking blijft. Met 
zo'n constructie is in vergelijkbare zin reeds 
ervaring opgedaan in experimentele projecten: 
niet alleen in Hoorn, maar ook in Rotterdam 
en Groningen, waar men het Hoorns'e model 
heeft `geadopteerd'. 

Er zijn verschillende motieven aan te geven, 
waarom de voorkeur gegeven zou moeten 
worden aan plaatsing van de functionaris op 
een politiebureau en een detachement vanuit 
een instelling. Het belangrijkste motief voor 
plaatsing op een politiebureau ligt in het 
feit, dat het politie-apparaat een tamelijk ge-
sloten systeem vertegenwoordigt en dat 
plaatsing `buiten' tot belemmeringen of ver-
tragingen in de communicatie zou leiden. 
De belangrijkste motieven voor een detache-
ment vanuit een instelling liggen in de steun, 
die een maatschappelijk werker op die wijze 
kan ontvangen voor zijn werken vanuit de 
hulpverleningsinvalshoek en de voor 
de hulpverlening noodzakelijke waarborg 
van distantie tot de opsporingstaken van de 
politie. Wat de detacherende instelling betreft 
valt te denken aan een instelling voor Alge-
meen Maatschappelijk Werk of een Centrum 
voor Vrijwilligers, dat bemand is met staf-
krachten. 	 • 
Om de hulpvragen van de kant van slacht-
offers, die geen aangifte willen of durven doen, 
op te vangen, dient bekendheid te worden 
gegeven (onder meer via eerste-lijnsvoorzie-
ningen) aan de mogelijkheid deze functionaris 
ook buiten het politiebureau te raadplegen. 
De signaleringsfunctie voor wat betreft 
lacunes in voorzieningen, en meer algemeen 
voor wat betreft structurele facetten van de 
positie van slachtoffers, dient te worden be-
hartigd door een onafhankelijk landelijk plat-
form, dat aangehaakt zou kunnen worden aan 
een orgaan als de Nationale Raad voor Maat- 
schappelijk Welzijn. Dit platform wordt gevoed 
met gegevens omtrent slachtoffers en de ver-
schafte en verkregen hulpverlening, afkomstig 
van de verschillende functionarissen in den 
lande. 



Slotopmerking 
Invoering van de bepleite sleutelvoorziening 
kan niet als de concretisering van een decrimi-
nalisatie of `diversion'-streven worden be-
schouwd, alleen al hierom, omdat in de meer-
derheid der gevallen de verdachten/daders op 
wie dat streven betrekking zou moeten heb-
ben, niet worden opgespoord. Dat neemt niet 
weg dat, voorzover verdachten/daders wel 
worden opgespoord, het vooropstellen van het 
belang van het slachtoffer wel degelijk diver-
sion-achtige effecten voor de verdachten/daders 
tot gevolg kan krijgen. 
Weliswaar zou de aanwezigheid van een maat-
schappelijk werk-functionaris op het politie-
bureau een toename van het aantal aangiften 
in de hand kunnen werken; maar daar staat 
tegenover, dat de noodzaak tot voortzetting 
van de politionele en justitiele bemoeienis 
nu moeilijk meer los gezien kan worden van 
wat er inmiddels ten behoeve van het slacht- 

12 

	

	offer is bereikt. En het behoort tot de taak 
van de functionaris, c.q. diens vrijwilligers, 
om in alle fasen van die bemoeienis het belang 
der gedupeerden te laten meewegen. 



Weekeindverlof voor 
gedetineerden 

door drs. J. Verhagen* 

Er heeft zich de laatste jaren in het gevangenis-
wezen een belangwekkende ontwikkeling voor-
gedaan: in steeds meer inrichtingen werd een 
regeling ingevoerd die het mogelijk maakte dat 
mensen gedurende hun detentie af en toe 
weekeindverlof kan worden verleend. In dit 
artikel wordt niet alleen deze ontwikkeling 
in beeld gebracht maar wordt ook in grote 
lijnen weergegeven hoe een en ander is verb-
pen. 

Het Het lijkt zaak om, daaraan voorafgaand, een. 
kader aan te geven waarbinnen dit verlof moet 
worden gezien. Aan de tenuitvoerlegging van 

13 	de gevangenisstraf stelt de Beginselenwet 
gevangeniswezen de eis dat deze mede dienst-
baar gemaakt dient te worden aan de terugkeer 
van de gedetineerden in de maatschappij. Men 
kan hier niet alleen uit lezen dat van het gevan-
geniswezen verwacht wordt dat het de gedeti-
neerde voorbereidt op diens terugkeer in de 
samenleving. Ook de verwachting dat de 
detentie zodanig wordt ingericht dat de gede-
tineerde na ontslag uit de inrichting maatschap-
pelijk beter zal functioneren ligt daarin beslo-
ten. 
Veel van hetgeen te berde wordt gebracht in 
discussies over de vrijheidsstraf staat in het 
teken van kritiek op de vervulling van juist 
deze opdracht. Om in de `velen-anderen-
sommigen'-vorm te spreken: Velen zijn van 
mening dat binnen de detentie onvoldoende 
middelen voorhanden zijn om deze opdracht 
goed uit te kunnen voeren. Een poging tot 
resocialisatie moet zich niet beperken tot de 
gedetineerde zelf, maar behoort ook diens 
sociale omgeving te omvatten. Anderen zijn 
van mening dat het gevangeniswezen hoe goed 
uitgerust dan ook, nooit in staat zal zijn om 
mensen van (nieuwe) criminaliteit te weer- 

Dc auteur is projectbegeleider bij de Direetie 
Gcvangeniswezen van het Ministeric van Justitie. 



houden. Een straffende hand is geen helpende 
hand. Sommigen daarentegen zijn van mening 
dat van een hardere straftoemeting wel effec-
ten zijn te verwachten. 
De laatste jaren heeft de opvatting veld gewon-
nen dat gedetineerden de gelegenheid moet 
(kunnen) worden geboden de inrichting te 
verlaten voor het instandhouden of opbouwen 
van sociale contacten. Door middel van week-
eindverlof zouden zij beter (kunnen) worden 
voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. 
Deze vindt op die wijze immers minder abrupt 
plaats. Door middel van weekeindverlof wordt 
ook de schade voor het maatschappelijk func-
tioneren, aangebracht door de detentie, be-
perkt. Het isolement, met alle nadelige invloe-
den vandien, wordt doorbroken. 

In de in 1976 aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal aangeboden Nota Beleids-
vraagstukken wordt (pag. 49) toegezegd, dat 

14 	bezien zal worden of op korte termijn de 
regeling van het weekeindverlof kan worden 
uitgebreid, terwijl ook voor de andere . inrich-
tingen zal worden nagegaan of een verruiming 
van de regeling mogelijk is. 
Tot op dat moment was alleen in penitentiaire 
open inrichtingen (in beperkte mate) weekeind-
verlof mogelijk. (Aan veroordeelden die in 
deze inrichtingen de laatste vier maanden van 
hun straf ondergingen konden in totaal drie 
weekeindverloven worden verleend.) 
Daarnaast — maar daarop willen wij in dit 
artikel niet ingaan — was (en is) het in inciden-
tele gevallen mogelijk dat gedetineerden de 
inrichting verlaten wanneer hun aanwezigheid 
thuis of elders is vereist (bijvoorbeeld ingeval 
van ernstig zieke familieleden) of dat, in 
eveneens incidentele gevallen, de executie 
van de straf gedurende enige tijd wordt 
onderbroken. 

In 1977 werd een aanvang gemaakt met een 
tweetal weekeindverlof-experimenten. In juli 
1977 werd in de penitentiaire open inrichting 
`Te Roer', waaraan tezelfdertijd een regionale 
bestemming werd gegeven, voor de duur van 
Oen jaar de frequentie van weekeindverlof 
aanzienlijk verhoogd en werd er wekelijks 
verlof ingevoerd. In november 1977 werd in 



de gevangenis en rijkswerkinrichting 'Groot 
Bankenbosch'* eveneens voor de duur van 
een jaar vierwekelijks verlof ingevoerd. De 
ervaringen die met beide experimenten zouden 
worden opgedaan moesten uitwijzen of ook in 
andere inrichtingen dergelijke regelingen 
konden worden ingevoerd. In 1978 en ten 
dele ook in 1979 werd de verlofregeling verder 
verruimd. Met wekelijks verlof (inmiddels uit-
gebreid tot zes inrichtingen) en vierwekelijks 
verlof (inmiddels uitgebreid tot . acht inrich-
tingen) is nu dus ook ruimere ervaring opge-
daan. 

In dit artikel zal eerst worden ingegaan op de 
experimentele fase waarbij achtereenvolgens 
het experiment `Te Roer' en het experiment 
'Groot Bankenbosch' aan de. orde zullen 
komen. Daarna besteden wij aandacht aan de 
ervaringen die werden opgedaan in de vele 
andere inrichtingen, waar weekeindverlof nu 

15 

	

	ook tot een onderdeel van het regiem' is 
geworden. 

Het experiment `Te Roer' 
In juli 1977 werd in `Te Roer' begonnen met 
een experiment met wekelijks verlof. 
Misschien was dit verlof wel de meest in het 
oog springende verandering met ook voor de 
inrichting de meest directe gevolgen, maar het 
experiment omvatte meer. "Fe Roer' zou anders 
dan de overige penitentiaire open inrichtingen 
voortaan uitsluitend gedetineerden uit de 
eigen regio opnemen. Overweging daarbij was 
niet zo zeer de in verband met verlof `korte' 
reisafstand, maar veeleer het streven om 
gedetineerden gedurende hun verblijf in 're 
Roer' daar te werk te stellen, waar voor hen 
ook een gerede kans bestond om na hun deten-
tie werkzaam te blijven. 
Regionalisering, eigen werkgevers en wekelijks 
verlof waren de ingredienten van dit experi-
ment, dat overigens geheel in het teken stond 
van een streven naar meer en betere samen-
werking tussen gevangeniswezen en reclasse-
ring. Wij beperken ons hier tot een onderdeel 
van dit experiment: het wekelijkse verlof. 

* De half-open inrichting `de Fleddervoort' maakt 
deel uit van 'Groot Bankenbosch', maar werd buiten 
het experiment gehouden. 



De omwenteling die het experiment in de 
inrichting te weeg bracht ging niet zonder ' 
moeilijkheden. De taak van de bewaarders bij 
de begeleiding van gedetineerden veranderde. 
Gaandeweg moest aan deze gewijzigde taak 
vorm en inhoud wo. rden gegeven. Ook het 
regiem moest worden aangepast. De gedeti-
neerden hadden enige moeite met de onvrij-
heid op werkdagen in de inrichting; dit con-
trasteerde feller met de vrijheid gedurende de 
weekeinden. Niettemin waren zij over het 
weekeindverlof overwegend positief gestemd. 
Zij noemden als voordelen: • 
— Thuis steun kunnen geven aan echtgenote 
en kinderen, 
— Zelfstandig zaken kunnen regelen - zonder 
toezicht, 
— Seksueel contact met de partner, 
— Doorbreken van de continuiteit van het 
inrichtingsleven. 
Dat niet alles van een leien dakje ging, moge 

16 	blijken uit het felt dat de behoefte uitgesproken 
werd aan begeleiding door deskundigen om de 
gebeurtenissen en spanningen die tijdens het 
weekeinde naar voren waren gekomen beter 
te kunnen verwerken. 

In het eerste jaar kwamen vier gedetineerden 
niet of veel te laat terug van verlof. Len enke-
ling kwam een minuut of vijf te laat. 
De begcleidingscommissie constateerde dat het 
klimaat in de inrichting veranderd was, nadat 
het wekelijks verlof was ingevoerd. Gedeti-
neerden waren hun verblijf in de inrichting 
anders gaan zien en dit had repercussies voor 
hun begeleiding. De vergelijking met het' 
logement is in dit opzicht meermalen 
gemaakt: de gedetineerden verlieten, zoals 
zoveel andere mensen in de regio Limburg, na 
het weekeinde hun vrouw, kinderen of vriendin 
om 'elders' te gaan werken en kwamen op 
vrijdagavond weer thuis. 
Wat er 's avonds in de inrichting gebeurde ge-
noot niet de grootste belangstelling want men 
leefde steeds van het ene weekeinde naar het 
andere weekeinde toe. Op zichzelf past dit 
geheel in de doelstelling van de open inrich-
ting die immers een brugfunctie wil vervullen: 
de rol van vader, echtgenoot en kostwinner 
wordt geleidelijk weer opgenomen. Een en 



ander betekende wel dat de mogelijkheden 
voor begeleiding van de zijde van het inrich-
tingspersoneel afnamen (voorheen kon er in 
het weekeinde op dit vlak nogal wat gebeuren) 
terwijl de behoefte daara'an juist leek toe te 
nemen. 

Het experiment 'Groot Bankenbosch' 
In 'Groot Bankenbosch' — den van de zgn. 
meldingsinrichtingen — ondergaan jaarlijks 
zo'n 2500 veroordeelden een merendeels korte 
vrijheidsstraf. Het gaat daarbij om veroordeel-
den met een zgn. lopend vonnis die, na een 
oproep gekregen te hebben, zichzelf melden 
voor het ondergaan van hun straf. Als over-
weging voor het invoeren van een verlof-
regeling gold dat de sociale contacten van 
gedetineerden daardoor gehandhaafd of ver-
beterd konden worden. Bij wijze van proef 
werd met ingang van november 1977 aan 
gedetineerden met een werkelijke straftijd 

17 	van vijf weken en meer, eenmaal per vier 
weken weekeindverlof verleend. In de eerste 
vijf maanden van het experiment werden 819 
verloven verleend; deze verloven hebben be-
trekking op 352 mensen, van wie velen dus 
meerdere malen met verlof gingen. Drukt 
men het aantal niet-terugkomers uit tegen de 
achtergrond van het aantal verlofgangers dan 
kan worden gesteld dat 3,8% van de verlof- 
gangers niet terugkeerde. Dat laatste te stellen 
is niet helemaal redelijk omdat zich onder 
degenen die niet terugkeerden verlofgangers 
bevonden die van eerdere weekeinden wel 
terugkeerden. Drukt men dit aantal uit tegen 
de achtergrond van het aantal verloven dan 
blijkt dat 1,6% van de verloven `grote verloven' 
werden. Het te laat of dronken terugkeren 
kwam n6g minder vaak voor. Het is interes-
sant te vermelden dat het laatste weekeind-
verlof verrassend weinig niet-terugkeerders 
opleverde. Men zou verwachten dat degenen 
die niet terugkeren zich in deze categorie zou-
den concentreren (redenen: een nog kort 
strafrestant; geen weekeindverlof meer te 
verliezen), maar dat bleek niet het geval te 
zijn. 
Gedurende het experiment vond een onder- 
zoek plaats, waarbij met 100 gedetineerden 
werd gesproken over hun ervaring met/bele- 



ving van het weekeindverlof. Uit deze gesprek-
ken kwam onder meer naar voren dat de 
overgrote meerderheid het weekeindverlof 
inderdaad in het eigen milieu doorbrengt. 
De vraag naar de besteding van het weekeind-
verlof is een niet onbelangrijke vraag. Het is 
niet eenvoudig om de veelheid van activiteiten 
op een enigszins overzichtelijke wijze te 
presenteren. Vooropgesteld moet worden dat 
de overgrote meerderheid veel tijd thuis of in 
familieverband heeft doorgebracht. 60% Ont-
ving thuis nl. familieleden of bezocht familie-
leden; ongeveer de helft van de mensen (46%) 
ontving of bezocht vrienden of kennissen. 
Het uitgaansleven (bezoek aan cafe/dancing 
of discotheek) nam een relatief minder be-
langrijke plaats in: er zijn met mensen die 
niet uitgaan (60%) dan mensen die wel uit-
gaan (40%). 
Verreweg de grootste groep (74%) vond het 
contact met de famine het belangrijkst. Voor 
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	zeer weinig mensen (5%) stond het gezellig 
uitgaan voorop. 
Hoe dachten de verlofgangers aan hun week-
eind terug? De overgrote meerderheid (88%) 
zei alleen maar goede herinneringen aan hun 
weekeindverlof te bewaren. Bijna iedereen 
(85%) zei dat het weekeind anders was dan de 
weekeinden die zij van voor hun detentie 
kenden. Sommige mensen noemden in dit 
geval het felt dat zij tijdens het weekeindverlof 
gejaagder waren, meer gespannen of geremder; 
de meerderheid noemde echter positieve 
punten (neer aandacht, begrip en waardering, 
een intensievere beleving ed.). 

De terugkeer 
Het teruggaan was geen eenvoudige opgave. 
Zo gold voor 64% van de ondervraagden dat 
'het teruggaan' voor iemand wel eens cen 
reden zou kiinnen zijn om ooit niet op week-
eindverlof te gaan. Dit betekende dan wet 
niet dat deze mensen ook inderdaad liever 
niet gingen, maar het gaf wel aan dat het 
terugkomen niet zonder problemen gepaard 
ging. 
De veronderstelling dat opvattingen over het 
teruggaan zouden varieren (al naar gelang 
enerzijds 'het aantal weekeindverloven dat 
iemand nog mocht verwachten' en anderzijds 



'het aantal weekeindverloven dat reeds was 
verleend') kon niet worden bevestigd. 
Het weer-in-Bankenbosch-terug-zijn ging voor 
35% van de ondervraagden gepaard met het 
gevoel dat ze weer opnieuw aan hun straf 
moesten beginnen. Dat een dergelijk gevoel 
het terugkomen niet vergemakkelijkt behoeft 
weinig betoog. Voor de langer gestraften 
(> 31/2 maand) gold dat zij dat gevoel sterker 
kregen naarmate ze vaker op weekeindverlof 
waren geweest en dichter bij het einde van 
hun straf waren gekomen. - 
Hoe was het weer in Bankenbosch terug te 
zijn? De helft van de respondenten zei een 
dag of meer nodig te hebben alvorens zich 
weer een beetje thuis te voelen in Banken-
bosch. 
Nader onderzoek wees uit dat men voorzich-
tig zou kunnen stellen dat men na de eerste 
en na de laatste weekeindverloven de meeste 
moeite had om zich weer een beetje thuis te 

19 	voelen in Bankenbosch. 
In hoeverre werden de mensen opgevangen 
met deze moeilijkheden? De van mede-gede-
tineerden ondervonden steun werd groter ge-
noemd dan de van het personeel (daadwerke-
lijk) ondervonden steun. (Het accent op de 
zelfverantwoordelijkheid en het beroep op 
de mede-gedetineerden om er samen wat van 
te maken was hier vermoedelijk de reden 
van.) Overigens was men bijna unaniem van 
mening dat het weekeindverlof een ge ■veldige 
verbetering was. Slechts 4% van de responden-
ten was het eens met de stelling: `een week-
eindverlof is mooi meegenomen, meer heb je 
er eigenlijk niet aan'. 
Waarom zou iemand ooit niet met weekeind-
verlof gaan? Ziet hij tezeer op tegen het 
teruggaan? Zijn er teveel kosten aan verbonden? 
Weet hij niet wat hij in dat weekeind moet 
doen? Het relatief grootste probleem was 
inderdaad het teruggaan. Ook de kosten lagen 
de verlofgangers kennelijk zwaar op de maag. 
Voor de gezinsleden was het niet prettig de 
man weer naar Bankenbosch te moeten zien 
gaan. Anderen waren bang het niet goed te 
doen en het voor anderen te verpesten. Een 
weer iets kleinere groep viel het zwaar om 
tij dens het weekeindverlof steeds over moei-
lijkheden te moeten praten. Een eveneens 



ldeine groep zei er last van te hebben zich in 
het weekeind (toch) niet vrij te voelen. 
Het `terugkomen' en de tosten' zouden 
inderdaad problematisch genoemd kunnen 
worden. Dat speelt voor een meerderheid van 
de mensen. De meerderheid heeft er echter 
geen problemen mee in de woonplaats gezien 
te worden, over problemen te moeten praten, 
de tijd te besteden, zich in het weekeind vrij 
te voelen of daarin niet alles te kunnen ver-
zetten wat men zou willen verzetten. 

Een van de belangrijkste functies die weekeind-
verlof heeft is: 'de toch al vaak wankele 
relaties die gedetineerden met anderen onder- 
houden niet verstoord te laten worden door 
de detentie'. Wanneer deze relaties niet ver-
stoord worden is voldaan aan een voorwaarde 
om tot verbetering van die relatie te kotnen. 
Men dient in dit verband te bedenken dat men 
erg veel verwacht, als men verwacht dat een 
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	detentie een positieve invloed heeft op 
iemands relaties, ook al wordt de gedetineerde 
eens in de maand in de gelegenheid gesteld 
met weekeindverlof te gaan. Desondanks was 
17% van de ondervraagden de mening toege- . 
daan dat het weekeindverlof het contact tus-
sen hen en hun ontvangers (vrouw/kinderen/ 
verloofde/vriendin/ouders) in belangrijke mate 
had verbeterd. Dat niet alien deze mening 
waren toegedaan betekende niet dat het con-
tact tussen hen en hun ontvangers minder was 
geworden: dit was hetzelfde gebleven en (dus 
niet) achteruitgegaan. 
Ruim een kwart van de ondervraagden was de 
mening toegedaan dat het weekeindverlof 'de 
kans kleiner maakte dat men vrienden en 
kennissen verliest'. 

-Het kunnen onderhouden van zakelijke con-
tacten en regelen van zakelijke besognes noem- 
den gedetineerden die zelfstandig waren en 
een eigen zaak dreven, van zeer groot belang. 
Door eens in de maand met weekeindverlof 
te gaan zijn zij in de gelegenheid poolshoogte 
te nemen, aanwijzingen te geven, mee te 
helpen, de boekhouding te verzorgen enz. 
Een andere zeker niet onbelangrijke functie 
van het weekeindverlof was dat 'het gedeti-
neerd zijn voor de buitenwereld een stuk 
minder opvalt'. Een zeer grote groep (80%) 



onderschreef deze uitspraak. 
Het weekeindverlof speelde ook een belangrij-
ke rol bij de verlichting van de detentie: men 
had jets om naar toe te leven, men kon zich 
op de hoogte stellen van de situatie thuis en 
een bijdrage leveren aan het oplossen van 
eventuele problemen. Een aantal spannings-
bronnen werd op deze wijze van hun soms 
krachtdadige werking ontdaan. 

Ook het personeel van de inrichting was van 
mening dat de verlofregeling de sfeer in de 
inrichting bevorderde. 
Het weglopen (uit de inrichting zelf en tij dens 
begeleid verblijf buiten de inrichting) bleek 
te zijn afgenomen. Stelde men de cijfers van 
een jaar daarvoor op 100, dan kwam men voor 
de periode van het experiment op 19. De keer-
zijde van deze medaille was dat er mensen 
wegbleven van verlof. Stelde men het aantal 
van een jaar daarvoor op 100*, dan kwam men 

21 	voor de periode van het experiment op 375. 
Bij deze `toename' moet in aanmerking geno-
men worden, dat de 'population at risk' — juist 
door het experiment met de verlofregeling — 
ook enorm was toegenomen. 
Over het geheel genomen kon een gunstige 
balans worden opgemaakt. Enigszins para-
doxaal zou men kunnen stellen dat het in het 
eerste jaar van het experiment dankzij en 
ondanks de verlofregeling ging om een daling 
van 50% voor wat betreft het aantal onttrek-
kingen aan de detentie. 

Beoordeling van de verlofregeling 
Gedetineerden beschouwden het weekeind-
verlof als een groot goed. De directie hechtte 
grote waarde aan de betekenis die het week-
eindverlof had voor de gedetineerden. De 
bewaking was ingenomen met de gang van 
zaken die 66k leidde tot ontspanning van de 
relatie met gedetineerden. In het algemeen wa-
ren ook de ervaringen van de reclasseringsamb-
tenaar binnen de inrichting zowel als die van 
de buiten-ambtenaar, positief. 
In de situatie voOr het experiment was het 
vaak moeilijk zo niet onmogelijk om zich in de 

* Het gaat dan niet om weekeindverlof, man om 
incidentecl verlof (sollicitatieverlof e.d.). 



hulpverlening te richten op relatieproblemen 
van de gedetineerde met bijvoorbeeld zijn 
levenspartner omdat de partners buiten het 
bezoekuur geen gemeenschappelijke ervaringen 
hadden. Ervaringen tijdens het verlof boden in 
een aantal gevallen duidelijke aanknopings-
punten. Een ander verschijnsel dat vermeld 
diem te worden is de actievere gerichtheid van 
de gedetineerde op de buitenwereld. Weekeind-
verloven stelden de gedetineerden in staat veel 
aangelegenheden zelf te regelen; hun afhanke-
lijkheid van de hulpverlener nam all De hulp-
verlening werd naar het oordeel van de maat-
schappelijk werker dan minder gestoord door 
onecht gedrag van de client om een bepaald 
resultaat te bereiken. 
Op geen enkel parket waren (gedurende het 
eerste half)aar van het experiment) positieve 
of negatieve geluiden met betrekking tot gede-
tineerden-met-verlof bekend geworden. Een 
praktijkervaring van enige duur was echter 

22 	nodig om meer definitieve gegevens betreffen- 
de dit verlofsysteem te verkrijgen; veelal pas 
nadat enige tijd verstreken was kon nl. worden 
vastgesteld of strafbare feiten werden gepleegd. 

Echt grote problemen heeft dit experiment 
met de verlofregeling niet gegeven. Dat bete-
kent niet dat van een geheel probleemvrij 
verloop gesproken mocht worden. 
— Het teruggaan bleek voor weinig mensen een 
te grote opgave. Voor velen was het een grote 
opgave, die desondanks tot een goed einde 
werd gebracht. De aanpassing in Bankenbosch 
is in het bijzonder moeilijk voor diegenen die 
reeds enige keren met weekeindverlof gingen. 
De verdere ontwikkeling van het verlof van 
deze gestraften diende dus aandachtig gevolgd 
te worden. 
— Het met weekeindverlof gaan bracht reis-
kosten met zich mee. Voor sommige mensen 
zijn financiele problemen ontstaan alhoewel 
dit niet overwegend was. 

Bovenstaande gegevens werden ontleend aan 
een interimrapport dat een half jaar na de 
start van het experiment door de desbetreffen-
de begeleidingscommissie werd uitgebracht. 
In het eindrapport wordt onder meet ingegaan 
op de ontwikkelingen gedurende het tweede 



half jaar van het experiment. 
Het aantal incidenten bleek enigszins te zijn 
toegenomen. Met name met het `te-laat-terug-
keren' werd men vaker geconfronteerd. Het in 
het geheel niet terugkeren nam ook enigszins 
toe (was 4,3% over het gehele jaar: 3,8% in het 
eerste halfjaar, 4,5% in het tweede halfjaar). 
De vrees dat met name de langgestraften het 
regelmatig terugkerende weekeindverlof op 
den duur als een te zware belasting zouden 
gaan ervaren bleek ongegrond. Veel gedeti-
neerden uit deze categorie zetten_hun detentie 
na verloop van tijd in een penitentiaire open 
inrichting voort*. 

Verdere uitbreiding van weekeindverlof 

Wekelijks verlof 
Met ingang van 1 juli 1978 werd de in de 
penitentiaire open inrichting (P.0.1.) 're Roer' 
reeds een jaar van kracht zijnde verlofregeling 

23 	ook ingevoerd in de penitentiaire open inrich- 
tingen Nederheide' te Almelo, 'De Sluis' te 
Hoorn, 'De Graafse Kamp' te Warnsveld en 
de open annex 'De Rozenhof te Almen. Ook 
in de penitentiaire inrichting voor vrouwen te 
Amsterdam werd wekelijks verlof mogelijk 
voor daarvoor (op de voet van de P.O.I.- 
selectie) in aanmerking komende veroordeel-
den. 
Deze uitbreiding betekende dat jaarlijks 
ca. 360 gedetineerden voor wekelijks verlof 
in aanmerking zouden komen. Elke week 
gaan vanuit bovengenoemde inrichtingen 
ca. 75 gedetineerden met verlof. Een reken- 
som leert dat in een jaar bijna 4000 weekeind-
verloven worden verleend. 
Wij beperken ons hier tot de vraag of de rege-
lingen hanteerbaar bleken. De waarde van het 
verlof is immers uit experimenten voldoende 
duidelijk naar voren gekomen. 
Een jaar nadat deze uitbreiding werd gereali-
seerd kon worden geconstateerd dat nauwe-
lijks meer gedetineerden niet terug van verlof 
kwamen dan tevoren bij de proefneming in 

* Later werd duidelijk dat tussen eind 1977 en 
eind 1979 in Bankenbosch aan 13 gedetineerden met 
een werkelijke straftijd van 1 1/2jaar of meer in totaal 
74 weekeindverloven waren verleend. In een geval 
keerde de man niet terug. 



‘Te Roer’ was gebleken (van 4% naar 5,6%).
Het is opvallend, alhoewel niet verwonderlijk.
dat de meeste van deze incidenten zich in de
aanvangsperiode van het verblijf voordoen.
Is een gedetineerde eenmaal over de eerste
aanpassingsmoeilijkheden heen dan kan het
verdere verloop van zijn/haar wekelijkse
verlof met enig vertrouwen tegemoet worden
gezien.
Het te laat terugkomen concentreert zich in
de midden-periode van het verblijf. (In 5,4%
van de verloven vond een tijdsoverschrjding
plaats.) Wie de eerste aanpassingsmoeilijkheden
weet te verwerken en van weekeindverlof
terugkomt krijgt het daarna kennelijk moeilijk
met de 48 uur (er wordt nl. elk weekeinde
48 uur verlof verleend). Is men ook die moei
lijkheden te boven dan kan het verdere ver
loop van het verlof met weer iets meer ver
trouwen tegemoet worden gezien.
Er hebben zich na invoering van wekelijks

24 verlof in geen enkele inrichting meer gevallen
van onttrekking aan de detentie voorgedaan
dan er voordien plaatsvonden. De uitbreiding
van het verlof heeft er dus niet toe geleid dat
de tenuitvoerlegging van de straf vaker werd
verstoord.

J7ierwekeliiks verlof
Met ingang van juli 1978 werd de verlofrege
ling ‘Groot Bankenbosch’ ook van toepassing
voor gedetineerden in de half-open inrichting
‘De Fleddervoort’.
Met ingang van november 1978 werd vier-
wekelijks verlof mogelijk gemaakt voor alle
‘zelfrnelders’ met een principale vrijheidsstraf
van vijf weken of meer. Dit betrof — naast
Bankenbosch — de volgende inrichtingen:
‘Oostereiland’ te Hoorn, ‘Ter Peel’ te Sevenum,
(enkele afdelingen van) ‘Nieuw Vosseveld’ te
Vught en de gevangenis en huis van bewaring
Maastricht. (In de laatste inrichtingen worden
vrouwelijke veroordeelden met een lopend
vonnis opgenomen.)
Met ingang van februari 1979 werd dezelfde
regeling ingevoerd in het Penitentiair Trainings
kamp ‘de Corridor’ te Zeeland en de Peniten
tiaire Vormingsinrichting ‘Nederheide’ te
Doetinchem. Ook hier kwamen veroordeelden
met een werkelijke straftijd van vijf weken of



meer voor vierwekelijks verlof in aanmerking.
In al deze inrichtingen tezamen worden jaar
lijks een kleine 4000 verloven verleend aan in
totaal zo’n 2000 gedetineerden.
Het is niet eenvoudig in het kort aan te geven
hoe dit verlof in de verschillende inrichtingen
is verlopen. Het gaat immers om betrekkelijk
veel inrichtingen die bovendien sterk van elkaar
verschillen.

In de half-open inrichting ‘de Fleddervoort’
keerden 16 van de 124 gedetineerden gedurende
het eerste jaar niet terug (13%) van een hun
verleend verlof (meestal het eerste).
In de meldingsinrichtingen keerde 5% van de
± 1250 verlofgangers gedurende het eerste*
jaar niet terug. De percentages verschillen van
inrichting tot inrichting en lopen ook in de
tijd uiteen.
In ‘de Corridor’ en ‘Maastricht’ — inrichting
voor kortgestraften — kwam (tijdens de eerste

25 tien maanden) 7% van de ± 475 verlofgangers
niet terug. in de eerste helft van deze periode
lag het percentage hoger (12%), in de tweede
helft lager (5%).
Met betrekking tot de meldingsinrichtingen
kan worden gesteld dat na uitbreiding van de
verlofregeling iets meer gedetineerden van ver
lof niet terugkeerden dan bij de proefneming
in Bankenbosch was gebleken (resp. 5,3% en
4,3%).
Mogelijk houdt dit verschil verband met
verschillen in strafduur. Gedetineerden in
Bankenbosch hebben een gemiddeld langere
straf en zijn zelf meer gebaat bij een goed
verloop van het verlof.
Men doet er niet goed aan het verloop van het
verlof in de andere inrichtingen te vergelijken
met Bankenbosch. Daarvoor zijn de verschillen
in de bevolking té groot.
Alle inrichtingen hadden gemeen dat het na
invoering van vierwekeiljks verlof veel minder
vaak voorkwam dat gedetineerden uit de in
richting wegliepen.
Neemt men alle inrichtingen bijeen, dan kan
worden gezegd dat het aantal weglopers werd
teruggebracht tot de helft van wat het tevoren
was.

* Voor Bankenbosch het tweede jaar.
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Daar staat dan tegenover dat gedetineerden 
wegbleven van het verlof. 
In enkele inrichtingen leverde de verlofregeling 
in dit opzicht desondanks winst op; in andere 
inrichtingen keerden zoveel verlofgangers niet 
terug dat deze inrichtingen aanvankelijk op 
`negatief kwamen te staan. 
Later trok dit weer bij. 

Tot besluit 
Aan het invoeren van verlofregelingen zijn • 
risico's verbonden; aan het tenuitvoerleggen 
van straffen, waarbij geen ruimte voor verlof 
wordt toegelaten, zijn ook risico's verbonden 
van deels dezelfde, deels van andere aard. 
Begeleidingscommissies die over het verloop 
van het periodieke verlof rapporteerden heb-
ben tot dusverre steeds kunnen stellen dat de 
incidenten die zich naar aanleiding van deze 
verlofregelingen hebben voorgedaan, binnen 
aanvaardbare grenzen zijn gebleven. 



Veroorzaken de massamedia 
criminaliteit? 

En, in het bijzonder, hebben de massamedia 
een criminogene invloed op potentiele jeugdige 
delinquenten?* 

door G. Jauch 

Massamedia.en misdaad, een ernstig sociaal 
probleem 	 • 
In september 1975 werd een verschrikkelijk 
misdrijf gepleegd in Kevelaer (Did.): twee meisjes 
van 13 en 14 jaar lokten een zevenjarig jonge- 
fje naar hun huis en smoorden hem in een bad-
jas. Het lijk verborgen zij op zolder. Toen zij 
gearresteerd werden, gaven zij zonder aarzeling 
het misdrijf toe en zeiden dat zij gezien hadden 
hoe mensen gedood werden in politiefilms en 

27 	westerns en dat zij wilden weten hoe het was 
om iemand te doden. Zij hadden al lang rond- . 
gelopen met het idee om iemand te doden en 
vroegen zich af of de moordenaar altijd gepakt 
werd zoals dat gebeurde in de boeken die zij 
gelezen hadden. Zij pleegden het misdrijf 
onmiddellijk nadat zij de film 'La partie de 
plaisir' op de televisie hadden gezien. Op het 
eind van deze film van Claude Chabrol, maakt 
een man op gewelddadige wijze een eind aan 

• het leven van zijn vrouw op een kerkhof. De 
meisjes vonden dat een reuze grap en besloten 
dat het tijd was om zelf ook zoiets te doen. 
Een verhaal als dit is niet langer voorpagina- 
nieuws. lk heb niet kunnen nagaan of de 
twee meisjes uiteindelijk bij dit verhaal geble-
ven zijn, of dat het een eerste reactie was uit 
zelfverdediging. In ieder geval was dit de eerste 
keer dat duidelijk geconstateerd werd dat 
jeugdige delinquertten datgene wat zij op de 
televisie hadden gezien nabootsten. Dit is 
slechts den van het grote aantal gevallen dat er 
op wijst dat jeugdige mensen op steeds jongere 
leeftijd gewelddadige misdrijven plegen. Kan nu 

Dit is een verkorte weergave van: Do the mass 
media cause crime? And, in particular, do the mass 
media have a criminogenic influence on potential 
young offenders? Uit: International Criminal Police 
Review, 34e Jrg., april 1979, nr. 327. 



gezegd worden, dat het hypothetische verband 
tussen massamedia en dit soort misdrijven, met 
name gepleegd door jonge mensen, ernstig 
of belangrijk genoeg is om een sociaal pro-
bleem te vormen? Deze vraag zou ik bevesti-
gend willen beantwoorden. Als wij naar de 
media kijken, dan zien wij een angstwekkende 
hoeveelheid misdaad, agressie en wreedheid. 
lk zie dit als een bedreiging van de fundamen- 

• tele waarden die door de meerderheid van de 
• mensen worden geaccepteerd en gewaardeerd. 

Discussies over de massamedia en misdaad zijn 
de laatste tien jaar voortdurend aan.de  gang 
in de Bondsrepubliek, en niet alleen op weten-
schappelijk niveau. Het publiek is zich bewust 
van het probleem en dit bewustzijn bestaat 
ook duidelijk op politiek niveau. 
Hoewel ik vind dat het een probleem van 
sociale orde is geworden in de Bondsrepubliek, 
geloOf ik echter niet dat de rnassamedia wer-
kelijk criminaliteit veroorzaken, ook niet onder 

28 	jonge mensen. Deze bewering wil ik nader 
bestuderen. Hiertoe zal het voldoende zijn de 
deels tegenstrijdige resultaten te ,bespreken van 
wetenschappelijke onderzoeken die tot nu-toe 
zijn uitgevoerd, het door mij verzamelde fei-
tenmateriaal en de toepassing van wettelijke 
normen ter bescherming tegen de media. Het 
is niet de bedoeling om vast te stellen of de 
media criminaliteit veroorzaken, zoals beweerd 
wordt door mensen die graag lets sensationeels 
willen vertellen, ondanks het fen dat de crimi-
nologie het tegendeel beweert. Het is verstan-
diger het onderwerp te beperken en te beginnen 
met de vooronderstelling, dat de massamedia 
een criminogene invloed hebben op potentiele 
jeugdige delinquenten. Voor zover ik weet 
wordt deze premisse gesteund door de laatste 
empitische resultaten van onderzoekingen 
naar de invloed van de media, en ook door de 
resultaten van criminologisch onderzoek. 

De media en de voorstelling van geweld 
Geweld kan getoond worden in drukvorm, 
alsook op de radio, televisie, platen, geluids-
banden, videocassettes en film. Wij alien zijn 
de gebruikers van deze media. Laten we de 
huidige situatie van de media, in de context 
van een grote mate van persvrijheid beschermd 
in de Grondwet, bekijken. 90% van alle 



huishoudens in de Bondsrepubliek (19 miljoen) 
heeft minstens een televisietoestel. Onder 
de 50 miljoen kijkers zijn 9 miljoen kinderen 
tussen de 4 en de 13 jaar. Iedere dag lcijken tus-
sen de 4 en de 5 miljoen kinderen naar de 
`buis' en ongeveer 7% van de kinderen van 
8 tot 10 jaar kijkt nog tv na 10 uur 's avonds. 
Een groot aantal kinderen kijkt meer dan 
20 uur tv in de week; zij besteden dus meer 
uren voor de buis dan op school. Ruim 
20 miljoen mensen luisteren iedere dag naar 
de radio. Er zijn ongeveer 3000 bioscopen 
met een bezoekersaantal in 1975 van 128 mil-
joen. De markt voor de Super-8 smalfilm 
maakt een snelle ontwikkeling door. De 
mensen kunnen nu thuis naar horror- en 
pornofilms lcijken en de klassiekers uit de 
dertiger jaren. Op het ogenblik zijn er tussen 
de 2500 en 3000 pornofilms op de markt 
met geweldsscenes en harde porno. Iedere 
dag worden 18 miljoen kranten verkocht, 

29 	iedere week 62 miljoen tijdschriften. 80% 
van alle kinderen leest strips waarin conflicten 
bijna altijd op een gewelddadige manier wor-
den opgelost. Er worden iedere maand 7 mil-
joen exemplaren gemaakt. De bekendste 
strips 'Jerry Cotton' en 'Perry Rhodan', 
worden iedere week gepubliceerd; in de hele 
wereld halen deze een oplaag van resp. 300 
en 100 miljoen. Volgens sommige schrijvers 
vragen de uitgevers steeds meer om geweld 
in de hoop meer lezers aan te trekken. De 
'westerns' zijn daar een goed voorbeeld van. 
Ook het geweld in science fictionstrips neemt 
toe. Dit zijn de feiten waar we rekening mee 
moeten houden, wanneer we ons afvragen 
of de media al of niet (en zo ja, in welke mate) 
een criminogene invloed hebben op poten-
tiele jeugdige delinquenten: 

Moedigen de massamedia agressie en crimina-
liteit aan? 
Hoewel ik de feiten niet wil bagatelliseren, 
wil ik toch proberen enige geruststelling te 
geven gezien de wijd verspreide bezorgdheid 
over de massamedia in het algemeen en de 
televisie in het bijzonder, waarvan geloofd 
wordt dat zij agressie en criminaliteit aan-
moedigen. Gezien het feit dat er geen onder-
zoeken bestaan met betrouwbare resultaten 



wat betreft de relatie literatuur en geweld, 
moet ik mij grotendeels baseren op onderzoek 
op het gebied van televisie. De meeste van 
deze theorieen zijn echter ook geldig voor de 
andere media. De studie van het verband 
tussen de voorstelling van geweld door de 
media en criminaliteit is verre van volledig, 
en 1k meen dat we nog niet echt betrouwbaar 
bewijsrnateriaal hebben. Echter, gelet op de 
meest recente onderzoeken, zou ik, zij het 
voorzichtig, mijn eigen theorie als volgt 
willen fommleren: de voorstelling van geweld 
door de media is slechts een van de factoren 
die de 'consument' beinvloedt. Er zijn andere 
belangrUke constanten: de persoonlijkheids-
structuur van de consument en zijn omgeving. 
Het meest aansprekende argument voor deze 
theorie is een bewijs uit het ongerijmde: 
waarom ontwikkelen niet alle televisiekijkers, 
en in het bijzonder de jeugdigen, agressieve 
of criminele neigingen? Deze vraag toont aan, 

30 	dat de televisie niet de enige oorzaak is voor 
geweld en misdaad. De oorzaken voor jeugd-
delinquentie wortelen dieper in de maat-
schappij. 
Uit de laatste politiestatistieken blijkt dat de 
jeugdcriminaliteit niet veel toeneemt, maar 
dat er wel een toename is van geweldsmis-
drijven (beginnend met diefstal met braak). 
De cijfers suggereren niet, dat de toeneming 
van geweld toegeschreven moet worden aan 
geweldsscenes in beeld gebracht door de media; 
deze hypothese is zelfs niet bestudeerd. Het 
is daarom moeilijk mijn theorie te bezien 
In het licht van deze gegevens. Ook is er 
geen verband te vinden tussen het toegenomen 
aantal radio- en tv-uren tussen 1960 en 1970 
en het aantal delinquenten tussen de 14 en de 
18 jaar. Hoewel het tv-publiek in omvang 
de laatste tien jaar vervijfvoudigd is, is de 
jeugddelinquentie slechts met 30% toegeno-
men. 

De massamedia zijn nooit de enige oorzaak van 
crimineel gedrag 
Alle bestaande onderzoeken en theorieen over 
jeugddelinquentie stellen dat de massamedia 
nooit de enige oorzaak zijn van crimineel ge-
drag bij jongeren. Hoogstens zijn zij slechts 
eon van de oorzaken. Halloran, onder anderen, 



stelt dit aan het eind van zijn studie van 
televisie en attitudes van jeugdige delinquenten 
en niet-delinquenten in Groot Brittannie. Zo-
als altijd in de zeldzame gevallen van onder-
zoek naar de invloed van televisie op adolescent 
gedrag, was het niet mogelijk harde conclusies 
te trekken uit de feiten. Een ander onderzoek 
werd uitgevoerd op verzoek van de Oostenrijk-
se televisie, naar de vraag of het mogelijk was 
om vast te stellen dat, in sommige gevallen, 
de televisie een criminogene invloed heeft en 
onder welke voorwaarden dit gevolg optreedt. 
De conclusie van het onderzoek was, dat de 
televisie geen causale invloed heeft en de 
invloed die ze heeft, bescheiden is vergeleken 
met andere factoren die in het spel zijn vanaf 
de vroege jeugd. In het geval van een psychopa-
tische delinquent, kan de mogelijkheid om 
zich te identificeren met een verhaal op de 
televisie ook gebrekkig zijn. Het is niettemin 
mogelijk, volgens het rapport, dat de methodes 
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	en wijzen van presentatie op de tv enige in- 
vloed hebben op adolescente delinquenten. 
In dit verband zegt Halloran, dat er een moge-
lijkheid bestaat, dat de delinquent de televisie 
gebruikt als middel om zijn eigen criminele 
activiteiten te rationaliseren. Wanne'er zij bij- 
voorbeeld op de tv mensen agressief of 
destructief zien optreden, dan zouden zij 
daarin een rechtvaardiging kunnen vinden om 
zelf ook zo op te treden. Als we er van uit 
gaan, dat crimineel gedrag een vorm van 
menselijk gedrag is dat geleerd kan worden 
zoals elk ander, kunnen wij een idee krijgen 
van de. benadering van het probleem van de 
invloed van de media op de ontwikkeling van 
de misdaad. Ons uitgangspunt moet altijd het 
idee zijn, dat jonge kinderen vooral bloot 
staan aan de invloed van de media, omdat hun 
gedragspatronen nog niet vastliggen. Het aar-
zelende of slecht aangepaste kind blijkt het 
meest kwetsbaar te zijn — dit is aangetoond 
door de psycho-analyse — en er is een gevaar 
dat geweld in de media het kind kan predispo- 
neren om geweld in het echte bestaan te accep-
teren. Uit een Unesco-onderzoek blijkt echter 
dat de televisie slechts een bijkomstige rol 
speelt; zij is nauwelijks tot meer in staat dan 
kinderen te beihvloeden die reeds slecht aan-
gepast zijn en de neiging vertonen delinquen- 



ten te worden. Welke andere conclusie kan er 
getrokken worden, dan dat de televisie haar 
programma's zo moet samenstellen, dat kinde-
ren die zich ontwikkelen als minder goed 
aangepast, niet aan nog meer gevaar worden 
blootgesteld? De relatie tussen de televisie en 
de manier waarop de kinderen in het gezin 
worden opgevoed is daarom van groot belang. 
Hoe meer tijd een moeder besteedt aan het 
zorgen voor haar kind, hoe meer de televisie 
slechts een van de vele invloeden wordt waar-
aan het is blootgesteld. 1k zelf geloof in de 
theorie, dat kinderen bepaalde vormen van 
crimineel gedrag kunnen oppikken door ze te 
zien, op dezelfde manier waarop wij andere 
soorten gedrag leren. Ook kan bewezen wor-
den, dat zij wat zij gcleerd hebben behoorlijk 
lang kunnen onthouden. lk geloof dat datgene 
wat geleerd is alleen in actief gedrag omgezet 
kan worden onder bepaalde omschreven voor-
waarden. Hoe beter het op de tv opgeroepene 

32 	past in de omgeving van het kind, hoe groter 
het gevaar dat het fictieve gebeurtenissen als 
navolgenswaardige patronen zal beschouwen. 
Empirisch is niet aangetoond, dat geweld op 
de tv sociaal goed aangepaste individuen aan- 
moedigt om zelf geweld te gebruiken. Degenen, 
die gevaar lopen zijn de sociaal gei§oleerden 
of degenen die omgaan met mensen buiten 
hun eigen leeftijdsgroep. Wat het here pro-
bleem van agressie aangaat missen zij primaire 
informatie; zij zijn afhankelijk van de televisie 
en zijn niet onderworpen aan compenserende 
invloeden. Dit betekent bovenal dat het 

. slecht aangepaste kind gevaar loopt. 

Conclusie 
In Duitsland wordt van de televisiestations ge-
eist dat zij het aantal geweldsscenes verminde-
ren en, hoewel geweld getoond mag worden in 
het nieuws of documentaire programma's, 
mogen Relieve voorstellingen van geweld uit-
sluitend laat op de avond worden uitgezonden. 
Bovenal moeten kinderen zoveel mogelijk be-
schermd worden tegen de psychische schade 
die veroorzaakt zou kunnen worden door 
geweld in de massamedia. 
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek 
zouden voortaan meer actief ter kennis moeten 
worden gebracht van programmamakers, 



zodat zij weten welke wijze van presentatie 
gewelddadige reacties stimuleert of voorkomt. 
In nieuwsuitzendingen en informatieve pro-
gramma's zouden zeer realistische beelden 
van voldoende achtergrondinformatie moeten 
worden vergezeld om de eerste indruk te 
corrigeren. Deze regel wordt in de praktijk 
algemeen gevolgd. 
Wat de jonge kinderen betreft, moeten wij 
onze inspanningen vergroten om televisiepro-
gramma's te maken die hun kritische vermogen 
ontwikkelen en hun in een positieve richting 
leiden. Er zijn bemoedigende voorbeelden op 
dit gebied. Het zou misschien beter zijn als 
de televisiestations in hun programma's en de 
pers in haar kritieken, de keuze makkelijker 
konden maken voor ouders, kinderen en 
adolescenten. Onderwijzers zijn in de beste 
positie om suggesties te doen voor de opvoe-
ding door televisie in het gezin en op school. 
Gezin en school hebben een beslissende in- 

33 vloed op de manier waarop kinderen zich aan 
de maatschappij aanpassen en, daarom, tot 
welke graad zij zich zelf kunnen verdedigen 
tegen de schadelijke gevolgen van geweld in 
de massamedia. 



Straatmisdaad in achttien 
Amerikaanse steden: 

een landelijk veldonderzoek* 

door H. Takooshian en H. Bodinger 

Een van de grootste problemen waar de 
huidige inwoners van Amerikaanse steden 
mee worstelen, is de misdaad. Een onderzoek 
van de New York Times van enige jaren gele-
den geeft bijvoorbeeld aan, dat de inwoners 
van New York de toenemende straatmisdaad 
als verreweg het belangrijkste probleem van 
hun stad beschouwen. Dat dit gerechtvaardigd 
is, blijkt uit het felt dat het misdaadcijfer per 
hoofd van de bevolking in de steden constant 
hoger is dan op het platteland en zich in de 
steden ook sneller heeft ontwikkeld sinds 
het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
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	Het vreemde is dat de criminaliteit in de 
stad bijna altijd onopgelost blijft. De daar 
opererende misdadigers zijn even vasthoudend 
als ongrijpbaar. Zij worden zelden gepakt. 
Het op de televisie populaire beeld van de 
hardnekkige politieman die zijn man te 
pakken krijgt, staat in scherp contrast met de 
maar al te dikwijls voorkomende frustrerende 
ervaringen van de slachtoffers. Deze krijgen 
van de politie te horen dat zij hun gestolen 
auto of Bets of kostbaarheden nooit meet 
terug zullen zien of dat de berover waarschijn-
lijk nooit gevonden zal worden. hen analyse 
van de dossiers van de politic van New York 
toonde aan dat nauwelijks 2% van de aangege-
ven straatmisdrijven in een arrestatie resul-
teerde, wat betekent dat 98% onopgelost 
blijft. 
Om dit te verklaren zou men het volgende 
kunnen stellen: het kan zijn dat straatmisdrij-
ven alleen worden gepleegd wanneer er 
niemand anders in de buurt is; het kan ook 
zijn dat de straatmisdadiger er bijzonder be-
dreven in is om ongezien te blijven en ten- 

Dit is een verkorte weergave van: Street crime in 
18 American cities: a national field experiment. 
Dit paper werd ingestuurd ter gelegcnheid van de 74e 
jaarlijkse bijeenkomst van de American Sociological 
Association in Boston, augustus 1979. 



slotte is het mogelijk dat er wel degelijk 
anderen in de buurt zijn maar dat zij gewoon 
niet tussenbeide komen. Op deze derde moge-
lijkheid gaat dit veldonderzoek dieper in. 
Wat is de reactie van omstanders (voetgangers 
en politie) die een duidelijk straatmisdrijf zien 
plegen? HoeWel er wel eerder onderzoek is 
verricht naar de reacties van omstanders op 
het plegen van een misdrijf, zoals bijvoorbeeld 
bij winkeldiefstal, is er over deze specifieke 
situatie nog niets bekend. In dit exploratieve 
onderzoek wordt als voorlopige hypothese 
gesteld, dat stedelingen niet ingrijpen wanneer 
zij geconfronteerd worden met een verdachte 
criminele handeling die in het openbaar • 
gepleegd wordt. 

Methode 
Voor het onderzoek werd een veelvoorkomend 
straatmisdrijf nagebootst, namelijk het inbre-
ken in een geparkeerde auto. Een `verdachte' 

35 	bekijkt op steelse wijze een rij geparkeerde 
auto's in het centrum van Manhattan. Hij 
haalt een stuk ijzerdraad tevoorschijn en 
forceert schichtig in een paar minuten de deur 
van een van de auto's. Hij haalt daar een waar-
devol voorwerp uit, zoals een televisietoestel, 
een fototoestel of een bontjas, doet de deur 
weer dicht en vertrekt haastig. Ondertussen is 
een rapporteur onopvallend bezig met het 
noteren van kleding en uiterlijk van de ver-
dachte, van de tijd, plaats en duur van de 
handeling en van het aantal omstanders, politie-
agenten en dergelijke. De reactie van de om-
standers wordt voor iedere poging in een van 
de onderstaande categorieen ondergebracht: 
1. Negeren. Degenen die het zien geven de 
verdachte niet meer dan een terloopse blik. 
2. Opmerken. Degenen die het zien stoppen, 
kijken, wijzen of reageren op een of andere 
manier zonder zich direct met de verdachte te 
bemoeien. 
3. Ingrijpen. De toeschouwers vragen de ver-
dachte of het haar of zijn auto is of houden 
de inbraak tegen. 
4. Andere reacties. Elke niet gecategoriseerde 
reactie. 
De eerste fase van het onderzoek was beperkt 
tot het centrum van New York City, terwijI 
tijdens de tweede fase dezelfde procedure 



werd gevolgd in zeventien steden in Noord-
Amerika om een algemene stedelijke reactie 
te kunnen vaststellen. 

Resultaten 
Bij de misdrijven in Manhattan werd door 31 
verdachten 214 keer in geparkeerde auto's 
ingebroken. Tijdens de tweede fase deden 
zeven verdachten dat 167 keer, dat wil zeggen 
negen of tien keer per stad. De verdachten wa-
ren alleddeelnemers aan een cursus sociale 
psychologie en hadden aangeboden om aan dit 
onderzoek mee te werken. Van het plegen van 
een werkelijk misdrijf was tijdens het onder-
zoek geen sprake. De auto's en bezittingen 
waren van leden van het onderzoeksteam en 
er waren altijd de juiste papieren bij de hand 
om dit aan te tonen als dat nodig was. 

Fase 1. Manhattan 
In het begin waren de verdachten begrijpelijker- 

36 	wijs nogal nerveus tijdens het inbreken in een 
auto en het daaruit verwijderen van een kost-
baar voorwerp binnen het gezichtsveld van 
voetgangers en politie. De meerderheid voor-
spelde dat zij zouden worden aangehouden 
tijdens hun eerste poging. Zij leken in het 
begin dan ook gespannen te wachten op een 
tik op hun schouder met de vraag van een 
voorbijganger of de auto wel van hem of haar 
was. Zelfs de minderheid die had voorspeld 
dat ze niet zou worden tegengehouden, ver-
toonde tekenen van spanning tijdens de eerste 
misdrijven. loch waren er uitgebreide voor-
zorgsmaatregelen genomen om dergelijke 
angsten te onderdrukken. Zo lag er een sleutel 
op het dashboard van de gesloten auto, zodat 
de verdachte kon uitleggen, wanneer hij of zij 
werd aangehouden, dat de sleutel per vergis-
sing in de auto was blijven liggen. Ook hadden 
de verdachten de autopapieren in hun zak. 
Bovendien stonden er rapporteurs in de buurt 
om er op toe te zien dat Cr niets met de ver-
dachte gebeurdc. Deze voorzorgsmaatregelen 
bleken volmaakt overbodig. Al bij de eerste 
inbraakpoging gebeurde het namelijk dat een 
voorbijganger de verdachte hielp en na een 
succesvolle beeindiging van de inbraak — zij 
hadden cen draagbare televisie uit de auto 
gehaald — om een `foor vroeg. Een dergelijke 



rektie die niet voorzien was, werd in de vierde 
categorie ondergebracht. 
Bij de 214 inbraken in Manhattan werd er 
zeer weinig door de voorbijgangers ingegrepen: 
nl. door 2,9%. De percentages voor de andere 
categorieen waren: 20,1% andere reacties (he!- 
pen), 44,9% negeren, 32,2% opmerken. Van de 
3000 voorbijgangers bij de 214 inbraakpogin-
gen waren er zes die de verdachte jets vroegen. 
De verreweg meest voorkomende reactie was 
het negeren van het voorval. De meeste voor-
bijgangers wierpen zelfs in de drukstbezochte 
straten niet meer dan een nietszeggende blik 
op de verdachte. De minderheid van de voor-
bijgangers die de verdachten wel duidelijk op-
merkten, stopten, keken, grinnikten en leken 
dikwijls even bij zichzelf te overleggen wat ze 
doen moesten. Het typische was dat het er 
altijd mee eindigde dat ze achteloos weg-
liepen, zonder de verdachte te benaderen. 
Hoewel het er dus op leek dat deze mensen 

37 	wel verontrust waren, bleken ze te onzeker 
over de manier waarop ze zouden moeten in-
grijpen. 
Degenen die de verdachte hielpen gingen er 
over het algemeen, hoewel niet altijd, van uit 
dat de auto en de spullen van de verdachte 
waren. Zelfs in gevallen waarbij een haveloos 
geklede man een vrouwenportemonnee uit de 
auto haalde. De verdachten zeiden niet dat de 
auto van hen was, wanneer dat aan ze gevraagd 
werd. Ze hidden hun mond of antwoordden 
jets onduidelijks zoals: `Ik wil dat fototoestel 
hebben' of `Laat eens kijken of jij hem open 
kan krijgen voordat de politie langs komt'. 
Hoewel de hulpverleners dus waarschijnlijk 
met goede bedoelingen handelden, blijft het 
toch een zorgwekkende gedachte dat een 
dief iemands auto kan bestelen in aanwezig-
heid van een hele menigte en dat sommigen 
van de aanwezigen zelfs hun hulp aanbieden 
zonder jets te vragen. 
In de bovengenoemde zes gevallen werd er 
driemaal ingegrepen door voetgangers en drie-
maal door politieagenten. De laatstgenoemde 
drie vroegen tijdens het helpen bij het open-
breken van het autoraampje naar de auto-
papieren. Een aantal andere agenten verleende 
echter hulp zonder daarnaar te vragen. 
Tijdens het onderzoek trad er een duidelijke 



verandering op in de gevoelens van de ver-
dachten. Bij de meesten viel de aanvankelijke 
spanning weg om plaats te maken voor verba-
zing, verveling, amusement of zelfs woede. 
Twee onderzoekers interviewden na de diefstal 
degenen die niet hadden gereageerd om er 
achter te komen wdarom zij dat niet hadden 

, gedaan. Aangezien vanaf de eerste pogingen 
de mate waarin niet ingegrepen werd naar 
voren kwam, werden daarvoor voorlopige 
verklaringen gezocht en de basisprocedure 
aangepast om de mate van ingrijpen te ver-
groten. Het kon zijn dat de voorbijgangers de 
verdachte zagen als de eigenaar van de auto. 
Er werden pogingen ondernomen om dit 
beeld te veranderen: a) een sjofel geldeed 
meisje van veertien jaar trad op als verdachte; 
geen enkele voorbijganger hield haar tegen, 
terwij1 een aantal haar aanbood haar te helpen 
de televisie uit de auto te halen; b) twee ver-
dachten braken gelijktijdig in in twee naast 

38 	elkaar geparkeerde auto's; ondanks het vreem- 
de van een dergelijk tafereel, deden de om-
standers niet veel anders dan kijken en een 
aantal zei tegen de rapporteur: `Moet je 
Icijken, dit is een gebied met een hoog mis-
daadcijfer, deze dingen gebeuren hier dage-
lijks.'; c) in vijftien gevallen parkeerde een 
`slachtoffee haar auto vlak voor een aantal 
mensen, die op de stoep stonden, stapte uit 
en vertrok. Direct daarna brak iemand anders 
in haar auto in en ging Cr vandoor met haar 
fototoestel of jas. Weer kwam niemand van de 
omstanders tussenbeide, hoewel er duidelijk 
meer mensen waren die het opmerkten. 
Een andere mogelijkheid was dat de toeschou-
wers bang waren om in te grijpen. Daarom 
plaatsten we een genniformeerde politieagent 
op ongeveer dertig meter van de pleats waar _ 
in een auto werd ingebroken. Er waren geen 
voorbijgangers die de agent inlichtten dat zij 
iets verdachts hadden gezien. Ook deze ver-
klaring voor het niet ingrijpen bij straatmis-
drijven Meek niet afdoende. 
Voordat we nu concluderen dat stadsbewoners 
niet ingrijpen wanneer er op straat een mis-
drijf gepleegd wordt, moeten we ons afvragen 
of New York wel kenmerkend is voor de 
meeste Amerikaanse steden. We weten bij-
voorbeetd dat New York een buitengewoon 



hoog aantal aangegeven geweldsmisdrijven per 
100.000 inwoners heeft en dat in 1977 een 
op de twintig geparkeerde auto's in de straten 
van New York als gestolen werd opgegeven. Is 
er misschien een grotere mate van ingrijpen in 
andere steden, waarvan New York met zijn 3% 
afwijkt? 

Fase 2: 17 steden 
Een van de twee auteurs nam deel aan een 
muzikale tournee door het hele land. Tijdens 
die tournee werd in 17 steden in de Verenigde 
Staten en Canada dezelfde procedure van in-
breken in geparkeerde auto's gevolgd. Het 
centrum van de stad werd gevonden door aan 
de plaatselijke contactman te vragen, waar het 
stadsdeel lag waarheen een bezoeker zou 
moeten gaan om de grootste kans te hebben 
om een vriend die in de stad woont tegen te 
komen, waarvan hij het adres niet heeft. 
We vonden dat het landelijk percentage van 

39 burgers dat ingrijpt driemaal zo hoog lag als 
in Manhattan, namelijk 10,8%. Nu waren er 
wel grote verschillen tussen de steden onder-
ling. In vijf steden was de reactie 0%: 
Baltimore, Buffalo, Toledo, Miami en Ottawa. 
In een stad, Phoenix, 25% en in vier andere 
steden 20%: Chicago, Los Angeles, San 
Francisco en Fort Lauderdale. De rapporteur 
merkte op dat de politie, die verantwoordelijk 
was voor meer dan de helft van de reacties 
in deze fase, van stad tot stad zeer verschillen-
de attitudes had. In sommige steden leken ze 
onverschillig, in andere hielden zij zich duide-
lijk bezig met het controleren van hun omge-
ving. Dit komt overeen met de resultaten van 
andere onderzoeken over verschillen tussen 
steden wat betreft het gedrag van politie en 
omstanders. 
Fase 2 van dit onderzoek was niet bedoeld 
om elk van de zeventien steden afzonderlijk 
te testen. Het bescheiden aantal van negen of 
tien pogingen per stad kan dan ook een 
onbetrouwbare score aangeven. Toch ko-
men er uit de 167 pogingen in fase 2 de 
volgende twee resultaten naar voren. 
Ten eerste zijn de New Yorkers duidelijk 
minder geneigd een mogelijke straatmisdadi-
ger tegemoet te treden dan bewoners van 
andere steden in een verhouding van een tot 



drie. Ten tweede is de mate van ingrijpen 
landelijk gezien toch maar een fractie van het 
aantal keren dat de omstanders het verdachte 
incident ongestraft voorbij lieten gaan. 

Discussie 
Bovengenoemde resultaten wijzen op een 
stedelijk probleem, dat zeker zo emstig is als 
het toenemende aantal straatmisdrijven, name-
lijk de weigering van de inwoners am er op te 
reageren. In negen van de tien gevallen nam 
niemand van de voorbijgangers de moeite am 
zelfs maar een enkele vraag te stellen aan 
degene die zich verdacht gedroeg en dit niet 
reageren kwam het meest voor in de grootste 
stad. Hiernaar zou in de toekomst wat syste-
matischer op verschillende manieren onder-
zoek moeten warden gedaan. In de eerste 
plaats zou men zich af kunnen vragen of de 
bewoners van voorsteden en van het platte-
land een vergelijkbare reactie vertonen op 

40 	eventuele straatmisdrijven. Zouden de mensen 
die niet in het centrum wonen eerder ingrij-
pen wanneer een verdacht handelend individu 
zich bij wijze van spreken in hun voortuin 
ophoudt? In hoeverre be invloedt het uiterlijk 
van de verdachte, zoals ras, sexe, leeftijd en 
kleding, zijn imago als dief? 
Het moet ook mogelijk zijn am via de plaatse-
lijke media de burgers meer bij het gebeuren 
te betrekken door ze op de hoogte te stellen 
van het misdaadprobleem, door aan te geven 
wat ze moeten doen wanneer ze getuige zijn 
van een verdacht incident en door ze informa-
tie te geven over wanneer en hoe ze moeten 
ingrijpen. De auteurs menen dat onderzoek 
naar de ethische en praktische kant van een 
dergelijke paging am de burgers in te schake-
len, gerechtvaardigd is. 
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mentatie Centrum van het Ministerie van Justi-
tie, postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage, 
tel. 070-706554/55. 

Algemeen 

1 
Adler, N. E. Abortion: a social-psychological 
perspective. 
Journal of social issues, 35e jrg., nr. 1, winter 1979, 
blz. 100-119 (USA). 

Het onderwerp abortus moet, meer dan de meeste 
medische ingrepen, gezien worden in een sociale 
context die gevolgen heeft voor de psychologische 
reacties van de patient. Na een korte geschiedenis 
van de wetgeving en onderzoek aangaande abortus, 
vergelijkt de schrijfster reacties van patienten na de 
abortus. Anders dan bij normale ziektegevallen, is 
er nauwelijks een arts-patient relatie bij een abortus, 
dit kan, evenals de afkeurende houding van het ver-
plegend personeel, een ongunstige invloed hebben 
op de patient; abortus-patienten krijgen vaak minder 
steun en aandacht van het medisch personeel dan 
andere patienten. Zij krijgen daarentegen steun van 
maatschappelijk werkers. Abortus heeft meer in-
vloed op anderen, niet-patienten, zoals de partner en 
eventuele ouders en hun gedrag kan weer invloed 
hebben op de emotionele reactics van de patient. 
Abortus is een omstreden onderwerp dat invloed 
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heeft op het leven van.miljocncn vrouwen, ivelzijns-
zorgers en anderen. Het is van belang onderzoek te 
doen naar de negatieve gevolgen ervan en maatregelen 
te treffen om die your eon lodor zo goring mogclijk te 
doen zijn. 
Met literatuuropgave. 

2 
Menges, J. De 'euthanasie-acties' ran de Nazi's. 
Maandblad geestelijkc volksgezondheid, 34e jrg., nr. 
4, april 1979, biz. 271-287 (N). 

Een van de redenen waarom de schrijver in dit artikel 
teruggrijpt naar gebeurtcnissen die al zo'n veertig 
jaar achter ons liggen, is um na to gaan hoe het 
publiek op doze 'euthanasie-acties' reageerde. Eon 
andere reden is dat Hitler's 'euthanasic' het voorspel 
vormde voor latcre, nog massalere vernietigingcn; de 
moord op miljoenen Europese Joden. Momentecl is 
de medische wetenschap zover ontwikkeld dat leven 
en lijden cindeloos gerckt kunnen worden. Voor het 
vraagstuk van de gelegaliseerde euthanasic dient 
echter toch eon ethisch-zuivere oplossing te komcn. 
Persoonlijk is de schrijver van mening, dat de individu-
do 	van de arts — en niet eon wetsartikel — 
centraal moot staan. De ervaringen in Duitsland 
hebben gelcerd, dat door legalisering onder eon Iota-
litair regime, de gewetensfunetie van de arts kan 
wordcn uitgeschakeld. In het kader van bovenge-
noemde problemcn gceft de autcur in het artikel eon 
kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de 
euthanasic-actics, van de inwerkingtreding en 
uitvoering ervan en van de organisatic. Hierna wordt 
de houding van de artsen, verplecgkundigen on van 
de km-ken belieht en wordt nagegaan in hoeverre zij 
van invloed zijn gewcest op het verloop van de 'eutha-
nasie-acties'. 
Met literatuuropgave. 

3 	 • 
Security 1979 (Themanummer) 
Tijdschrift voor de politic, 41e jrg., nr. 10, oktobcr 
1979, blz. 497-546 (N). 

In dit nummer wordt in het bijzonder aandacht ge-
schonken aan misdaadpreventie naar aanleiding van 
het Symposium 'Security 1979' dat de Koninklijke 
Nederlandse Jaarbeurs in oktober jl. organiseerde 
ter gelegenheid van de gelijknamige hours van 
beveiligingshulpmiddelen. UP. Kortenhorst, Voor-
zitter Werkgrocp Beveiliging Banken en PTT, die als 
discussieleider op dit Symposium fungeerde, bezint 
zich op de vraag welke de taakinhoud van eon hoofd 
bedrijfsbeyeiliging zou moeten zijn on in hoeverre 
doze vcrschilt van de opvattingen hierover in dc 
afgelopen jaren. J. Kroeskamp, Hoofd Stafbureau 
Juridischc Zaken van de Dircctie Politic van hot 
Ministcrie van Justitic gaat in op de Ivettelijke as-
pecten van de bewaking on beveiliging door particu- 
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lieren die de laatste jaren een spectaculaire groei 
vertoont. E.C. Wessels, directeur van de Stichting 
Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreven-
tie, belicht het raakvlak van misdaadpreventie en 
verzekeringswezen en beschrijft welke rol de verze-
keraar speelt op dit gebied. R.J. Vader, Hoofd van 
de Afdeling Voorkoming misdrijven van de Directie 
Politic van het Ministerie van Justitie ontvouwt en-
kele gedachten over de deeltaak van de politic in het 
kader van misdaadpreventie. E.L.A.M. de Kerf, 
Hoofd Bijzondere Opleidingen van de Recherche-
school te Zutphen geeft haar opvattingen over voor-
koming van misdrijven en legt het accent op de 
samenwcrking tussen burger en politic. Tenslotte ge-
ven de redactieleden H.J. Heyboer en G.J. Feijlbrief 
in het kort de inhoud weer van hun vraaggesprekken 
met een aantal inleiders van genoemd symposium. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

4 
Binder, A. The juvenile justice system: Where pre-
tense and reality clash. . 
American behavioral scientist, 22e jrg., nr. 6, juli/ 
augustus 1979, blz. 621-652. 

Met al zijn tekortkomingen kan het strafrechtsys-
teem voor volwassenen in vergelij king met het sys-
teem voor jeugdigen worden beschouwd als rationed, 
billijk en rechtvaardig. Aan de hand van twee voor-
beelden laat de auteur de onredelijkheid in het 
jeugdstrafrccht zien. Met behulp van een historische 
analyse licht de auteur toe welke uitgangspunten aan 
het jeugdstrafrecht ten grondslag liggen. Naar zijn 
oordeel zijn er samenhangen aan tc geven met ver-
schillende bijbelse, oud-testamentische opvattingen. 
In de 19e eeuw, die wordt gekenmerkt door de 
industrialisatie, de urbanisatie en immigratie, vindt 
de ontwikkeling van het kinderrecht plaats. Aan-
vankelijk was de achterliggende gedachte kinderen 
met een bijzondere aandacht te benaderen, wanneer 
zij met het strafrecht in contact kwamen. Door ver-
schillende historici aan het woord te laten, toont de 
auteur aan dat in de loop der tijd verschillende 
andere opvattingen zich met het uitgangspunt ver-
mengen. In het laatste hoofdstuk stelt de auteur 
systematisch vast waartoe dit op dit moment hceft 
geleid. Hij concludeert dat het systeem te oud wordt. 
Met literatuuropgave. 

5 
Boris, S.B. Stereotypes and dispositions for criminal 
homicide. 
Criminology; an interdisciplinary journal, 17e jrg., 
nr. 2, augustus 1979, blz. 139-158 (USA). 

In dit artikel wordt de relatie onderzocht tussen 
buiten-wettelijke factoren en de beslissingen Csepo- 



neren' of vervolgen) tijdens het voorondcrzoek van 
zaken van criminele doodslag. De gegcvens voor dit 

• onderzoek waren alle gevallen van criminele doodslag 
gepleegd in 1972 in eon grote Noord-amerikaanse 
industriestad. 383 zaken werden geanalyseerd: 258 
word& geklasscerd als voortkomend uit eon sociaal 
conflict en 125 als specifieke criminele doodslag. 
Doze soorten werdcn onderzocht en hun verschillen 
bestudeerd. Bin= eon symbolisch interaetiekader 
wcrden de criminelc geschiedcnissen en sociodemo-
grafische karakteristicken van de daders en de 
slachtoffers gebruikt cm to voorspellen of eon rank 
vervolgd zou word& of geseponecrd. Gcconclu-
deerd wordt, dat de karakteristieken van de dader 
beter voorspellende factoren zijn dan die van het 
slachtoffer, hoewel is aangetoond dat de karaktcris-
tieken van het slachtoffer de beslissingen bij het 
vooronderzock beinvloeden. 
Met literatuuropgave. 

6 
Cavender, G. Parole and rehabilitation: the false link. 
New England journal on prison law, Se jrg., nr. I, 

herfst 1978, blz. 1-20 (USA). 

44 	De kritiek die op de voorlopige invrijheidstelling 
wordt geleverd is, aldus de auteur, voor het grootstc 
(feel eon voortzetting van de argumenten die tegen de 

rehabilitatie van de delinquent en de gevangcnisstraf 
van onbepaalde duur zijn ingebracht. Daarom wor- 
den ecrst dric categoric& van bezwarcn tegcn de 
rchabilitatic behandeld: (1) rehabilitatie leidt tot 
ongelijkheid in straftoemeting; (2) ander° straf-
doelen, met name vergelding on preventie, verdienen 
de voorkeur boven rehabilitatle; en (3) rehabilitatie 
is con mislukking gebleken. hen historisch onderzock 
brcngt de schrijver tot de constatcring dat de band 
tussen voorlopige invrijheidstelling on rehabilitatie 
overtrokken is. Vervolgens worden de verschillende 
functies van de voorlopige invrijheidstelling besproken 

waarbij ook aandacht wordt besteed aan het ver-
schijnsel van het oneigenlijk gebruik van officiele 
doelstellingen. De voorstellen van de aanhangers van 
het 'justice model' hebben volgens de auteur weinig 
te maken met rechtvaardigheid voor de delinquent. 
Met dit artikel heeft hij slcchts willen aantonen dat 

afschaffing van de voorlopige invrijheidstelling prem a-
tuur zou zijn. 
Met literatuuropgave. 

7 
Geis, G. Misdemeanors and the criminal justice system. 
American behavioral scientist, 22c jrg., nr. 6, juli/ 
augustus 1979, biz. 678-696. . 

In dit artikel gnat de auteur nader in op het karakter 
van de overtreding in het strafrecht. De tvvtedeling 
overtreding — misdrijf (felony) is naar zijn oordeel 
ouderwcts on inadequaat. Flet heeft vecl organisato. 



rische en administratieve consequenties, maar berust 
niet op een duidelijk criterium. Met cen historische 
beschouwing waarin de auteur laat zien dat vroeger 
nog een derde categorie werd onderscheiden, licht 
hij toe dat op dit moment de tweedeling ook on- 
bruikbaar is. Speciaal aan de hand van het toenemend 
aantal slachtofferloze delicten, als gevolg van de 
steeds uitgebreidere wetgeving op dit terrein, wijst 
hij op de negatieve effecten van zo'n verstarde 
tweedeling. Voor beide typen delicten laat hij de 
mcest kenmerkende aspectcn van de strafprocedure 
de revue passeren, waarbij hij aantekent wat het nut 
van de verschillen hierin zou moeten zijn en wat daar 
in de praktijk van terecht komt. In zijn conclusie 
pleit de auteur tenslotte voor een fundamenteel 
nieuwe blauwdruk voor het delictsysteem, met een 
principiele herziening van de bijpassende strafrecht-
procedures. 
Met literatuuropgave. 

8 
Helium, F. Juvenile justice: the second revolution. 
Crime and delinquency, 25e jrg., nr. 3, juli 1979, 
blz. 299-317. 

45 	De huidige ontwikkelingen in het kinderrecht, hoewel 
ze als geleidelijke aanpassingen in theorie en praktijk 
bedoeld zijn, zullen waarschijnlijk op de lange duur 
net zo opzienbarend gevonden worden als vroeger de 
instelling van aparte gerechtshoven voor kinderen. De 
schrijver gaat in op de voornaamste oorzaken van de 
veranderingen in het systeem en de werkwijze van 
de kinderrechtspraak. Deze oorzaken zijn van empi-
rische aard, bijvoorbeeld het afschrikwekkend karak-
ter van een straf, de resocialisatie, en van politieke 
aard. De auteur wijdt een uitvoerige beschoiming 
aan de 'Juvenile justice and delinquency prevention 
act' van 1974, die de sleutel is voor veranderingeri 
in het kinderrecht en de kinderrechtspraak. Tot slot 
pleit hij voor een gerntegreerde aanpak van jeugd-
problemen en een goede ontwikkeling van hulp-
verleningsinstanties buiten het strafrechtelijk sys-
teem. 
Met litcratuuropgave. 

9 
Herrmann, J. Die Rolle des Strafrechts beim 
Urnweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland. 
Zeitschrift fiir die gesamtc Strafrechtswissenschaft, 
29e jrg., nr. 2, 1979, blz. 281-308 (BRD). 

Door de autcur wordt de rol van het strafrecht bij 
de bescherming van het milieu in West-Duitsland 
besprokcn. Na een begripsomschrijving van het 
milieu, wordt ingegaan op de politieke, economische 
en juridische problemen die met de milieubescher-
ming samenhangcn. Van de kant van de overheid 
zijn, op diverse niveaus, talrijke wettelijke regelingen 
opgesteld om de kwaliteit van het milieu te verbete- 
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ren. Vanwege de geringe effectiviteit die dergelijke 
regelingen soms hebben, verkiest men ook wet 
informele maatregclen waarbij het strafrecht goon 
rot speelt. Vervolgens behandelt de schrijver enkele 
facetten van de strafwetgeving op het terrein van de 
milieubescherming, zoaLs onder andere de bestand-
delen van het strafbare felt, de strafrechtelijke ver-
antwoordelijkheid, het schuldbeginsel, strafuitslui-
tingsgronden (Sozialadaquanz), de sancties en de 
vaststelling van de milieuverontreiniging. Tenslotte 
komt de strafvervolging in de praktijk aan de orde. 
Dc auteur constateert dat or een groot dark-number 
ten aanzien van de milieu-criminaliteitmoet zijn en 
dat het aantal veroordelingen relatief erg laag is. De 
betekenis van het strafrecht voor de milieubescher-
ming wordt (nog steeds) goring geacht. 
Met literatuuropgave. 

10 
Keske, M. Der Anteil der Bestraften in der Bev()Ike-
rung. 
Monatsschrift far Kriminologie und Strafrechtsreforrn, 
62e jrg., nr. 5, september 1979, blz. 157-272 
(BRD). 

De problcmen waarmee men to maken krijgt bij het 
exact bepalen van het percentage veroordeelde 
delinquenten onder de bevolking, komen hoofd-
zakelijk door het dynamisch karakter van de 
criminaliteit en de moeilijkheden waarmee men to 
makeii krijgt wanneer men het totale aantal veroor-
dcelden wit vaststellen. Door gcbruik to maken van 
verschillende methoden kan men echter grenzen 
aangeven waartussen het veroordelingscijfer moot 
liggen. De auteur vond eon veroordelingscijfer van 
8-10% tot de leeftijd van 18 jaar on 30-35% tot de 
leeftijd van 30 jaar voor mannen in de Duitse Bonds- 

• rcpubliek. Vergelijking van de resultaten met be-
vindingen uit andere landen toont aan dat in de 
Duitse Bondsrepubliek het risico om veroordeeld to 
worden, i.h.b. voor jongeren, lager is dan in de 
Anglo-amerikaanse wereld, maar hoger dan in de 
Scandinavische landen. De verschillen kunncn voor 
eon groot deel verklaard worden door verschillen in 
wettellike systcmen, i.h.b. door verschillen in straf-
rechtelijke behandeling van delinquent gedrag van 
kinderen on jongercn, maar evenecns door verschil-
len in wettelijke strafwaardighcid van verkecrsfouten. 
Met literatuuropgave. 

11 
Newman, DJ. Issues of organization, process and 
reform. 
American behavioral scientist, 22e jrg., nr. 6, juli/ 
atigustus, 1979, blz. 733-757. 

In dit artikel tracht de auteur eon bijdrage to leveren 
aan de pogingcn om het misdaadcijfer to verlagen 
door voorstelien to doen op organisatorisch gebied. 
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Nadat hij de omvang van deze bijdrage heeft gerela-
tiveerd, gaat hij nader in op de doelstellingen van 
het systeem. Hij constateert dat men eigenlijk nooit 
volledige overeenstemming heeft bereikt over de na 
te streven doeleinden. Met een analyse van het straf-
rechtsysteem onderscheidt hij verschillende dimen-
sies in de organisatie. Binnen de organisatie wijst de 
auteur vervolgens een aantal belangrijke drempels 
aan. Deze fasen en de aansluiting van deze fasen op 
elkaar vormen naar zijn oordeel belangrijke elemen-
ten in de organisatie. Na deze uiteenzetting licht de 
auteur een aantal onderwerpen uit de strafrecht-
hervormingsdiscussie door. In zijn conclusies bena-
drukt hij dat in de laatste decennia aanzienlijk meer 
bekend is geworden over de aard van crirninaliteit, 
en de effecten van verschillende straffen, maar dat 
in de praktijk nog weinig overeenkomstig die nieuwe 
inzichten wordt gehandeld. Men neigt naar zijn 
oordeel binnen het strafrechtsysteem nog teveel te 
reageren vanuit een soort teleurstelling opgedaan 
naar aanleiding van voorvallen in het verleden. 
Met literatuuropgave. 

12 
Poncet, D. Le jugement par defaut devant les 

47 	jurisdictions penales. 
Revue de science criminelle et de droit penal 
compare, nr. 1, januari/maart 1979, blz. 1-22 (F). 

De auteur geeft een rechtsvergelijkende uiteenzetting 
over de veroordeling bij verstek. Na in het kort de 
principes van de verstekverlening geschetst te heb-
ben, behandelt hij achtereenvolgens die landen die 
nauwelijks een verstekregeling kennen (Groot-Brit-
tannie en de Verenigde Staten) en de landen die het 
verstek slechts in bijzondere gevallen kennen (West-
Duitsland en Oostenrijk) of het op ruime wijze 
hanteren (Italie) maar met belangrijke waarborgen 
omringen. Vervolgens wordt ingegaan op het huidige 
stelsel in Frankrijk dat naast elkaar 'le defaut' (voor 
de verdachte die niet verschijnt) en 'la contumace' 
(voor de beklaagde die niet verschijnt voor het hof 
van assisen) als verstekregeling kent. Uitgebreid 
komen de diverse regelingen in de diverse Zwitserse 
kantons aan de orde, waarna de veroordeling bij 
verstek getoetst wordt aan de internationale ver-
dragen, met name het Europese Verdrag inzake de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 
De auteur concludeert dat de Franse regeling op drie 
punten in strijd met dit verdrag is: in de eerste 
plaats omdat de raadsman wordt uitgesloten; in de 
tweede plaats omdat het Openbaar Ministerie 
aanwezig blijft; tenslotte omdat de verdachte niet 
verzekerd is van een eerlijke behandeling van zijn 
zaak. 
Met literatuuropgave. 

13 
Rubin, H.T. Retain the juvenile court? Legislative 



developtnents, reform directions, and the cail for
abolition.
Crime and delinquency, 25ejrg., nr. 3, juli 1979,
blz. 281—298 (USA).

Tegenwoordig zijn er verschillende ontwikkelingen
te zien in de berechting van kinderen, een hardere
aanpak van ernstige jeugdige overtreders, hoewel
deze lijn niet door alle kinderrechters wordt
gevolgd; een geringere strafwaardigheid van de
zgn. ‘status-offences’ (van huis weglopen, onverbe
terlijkheid en spij helen) en een uitbreiding van de
beslissingsbevoegdheid van de vervolger bij de
intake. De wetgever bezint zich opnieuw op doel
en werkwijze van de kinderrechter. Sommige theore
tici zijn van mening dat met de voorgestelde her
vormingen er voor kinderrecht geen bestaansreden
meer is en de functie van kinderrechter daarom
dient te worden afgeschaft. Kinderstrafrechthervor
ming is nodig, maar afschaffing ervan zou gigantische
problemen veroorzaken, die alle bestaande zouden
overtreffen.
Met literatuuropgave.

14
48 Taylor, D.G.. K.L. Schepele and A.L. Stinchcombe.

Salience of crjrne and support for harsher critninal
SaflctiOIlS.
Social problems, 26ejrg., nr. 4, april 1979, blz.
413—424 (USA).

Een toenemende aandrang op hardere sancties zou
het resultaat kunnen zijn van toenemend onderken
nen van het criminaliteitsprobleem, direct, omdat
men slachtoffer is geweest, indirect, omdat men
angst heeft. In dit artikel wordt het verband onder
zocht tussen het onderkennen van criminaliteit en
de vraag naar hardere wettelijke sancties door de
Amerikaanse publieke opinie (zoals doodstraf,
strenger straffende rechters). Veel eenvoudige
theorieën ten aanzien van effect worden niet onder
steund. Mensen die angstiger zijn of slachtoffer zijn
geweest, vragen niet noodzakelijkerwijs om hardere
sancties. Op het ecologisch vlak blijkt, dat in omge
vingen die gekenmerkt worden door hogere
criminaliteitscijfers en een grotere vrees voor een
delict, dc respondenten niet méér vragen om hardere
sancties. Echter, de publieke opinie en de ‘ideologie’
ten aanzien van delict en straf zijn veel consistenter
in gebieden met hoge risico’s. De auteurs hebben
gebruik gemaakt van de ‘General social surveys’ van
1972—1978.
Met literatuuropgave.

15
Tifft, L.L. The coming redefinitions of crime: an
anarchist perspective.
Social problems, 26ejrg., nr. 4, april 1979, blz.
392—402 (USA).



De auteur maakt een onderscheid tussen prospectief,
op rechten gebaseerd, recht en retrospectief, op
behoeften gebaseerd recht. Met een toenemende
bewustwording dat ieder mens uniek, anders is,
en tegelijkertijd allen één zijn in hun behoefte aan
liet zoeken naar betekenis, begrip, binding en
solidariteit, evolueert het begrip recht. Een op
behoeften gebaseerd begrip (voor elk naar gelang
de behoefte, waarbij men de voor allen beschikbare
middelen in aanmerking neemt) komt in de plaats
van een op rechten en verdiensten gebaseerd begrip
van recht. Hoewel criminaliteit, wetgeving en de
institutionele voorzieningen zijn toegenomen, zijn
symbiotische menselijke relaties evenzo in toene
mende mate tot stand gekomen uit menselijke
gevoelens van medelijden en solidariteit. Als deze
ontwikkelingen in een stroomversnelling komen,
zal een systeem van retrospectief recht, ofwel op
behoeften gebaseerd recht, ofwel anarchie ontstaan.
Met literatuuropgave.

16
Veen, Th.W. van. Het recht op i’oorwaardelijke
ini’rijheidstelling.
Proces, 58e jrg:, nr. 7/8, juli/augustus 1979, blz.

49 169—176 (N).

Sedert 1 mei 1976 is een bijzondere kamer van het
Gerechtshof te Arnhem belast met het behandelen
van hoger beroep ingesteld door veroordeelden aan
wie voorwaardelijke invrijheidstelling is geweigerd.
Met de invoering van de wet van tien december 1975,
S 689, waarbij deze ‘penitentiaire kamer’ van het Hof

in het leven is geroepen, is een rechterlijke controle
op het beleid van de Minister van Justitie inzake
het verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling
mogelijk geworden. In een reeks uitspraken heeft
het Hof zijn criteria voor het verlenen van voorwaar
delijke invrijheidstelling neergelegd. De beschikkingen
van het Hof worden in de Nederlandse Jurisprudentie
en in Delikt en Delinkwent gepubliceerd. De redenen
om te komen tot het instellen van deze Penitentiaire
Kamer’, dc voorgeschiedenis van de totstandkoming
van deze wet, het werkzaam zijn in de huidige prak
tijk en de vraag svat men in de komende jaren wil
met de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn de
belangrijkste aandachtspunten waar de schrijver in
dit artikel bij stilstaat.

17
Williams, G. The mathematics of proof — 1.
Criminal law review, mei 1979. blz. 297—308
(GB).

Aan de hand van het werk van de tilosoofJ. Cohen
over waarschijnlijkheid en bewijsbaarheid, bespreekt
de auteur de mogelijkheden van liet toepassen van
wiskundige en statistische methoden bij de bewijs
voering in het civiele of strafproccs. Twee vormen



van waarschijnlijkheid worden onderscheiden: de 
theoretische of mathematische en de empirische of 
statistische waarschijnlijkheid. Het eerste theoretische 
probleem dat behandeld wordt, is de vraag hoe de 
waarschijnlijkheden in het alledaagse leven, waar-
onder de notie van de waarschijnlijkheid in de 
rechtspraak, geclassificeerd moeten worden. Vervol-
gens wordt de waarde van het mathematische negatie-
beginsel (de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis 
is gelijk aan 1 minus de waarschijnlijkheid van het 
complement van die gebeurtenis) voor het rccht 
besproken. Ten slotte wordt ingegaan op het bewijs 
dat vrij is van iedcre gerechtvaardigde twijfel. Al-
homel de vervolgende instantie de jury niet mag 
uitnodigen om op grand van twijfel te veroordclen, 
ziet de auteur wel mogelijkheden voor de verdedi-
ging, en ook voor civicle procespartijen, om op het 
bestaan van twijfel to wijzen. 

18 
Williams, G. The mathematics of proof — IL  
Criminal law review, juni 1979, blz. 340-354 
(GB). 

In dit tweede deel van eon artikel over de mogelijk- 
50 	heden van dc toepassing van wiskundige on statisti- 

sche methoden bij de bewijsvoering in de civiele en 
strafrcchtspleging, gaat de auteur achterecnvolgens 
in op het conjunctiebeginsel, de waarde van elkaar 
bevestigende bcwijsstukken (can de hand van Cohen 
en Ekeli50, het theorema an Bayes en het ongeloof 
in coincenden tic dat kenmerkend is voor de wette-
lijke bewijsvoering. De algemene conclusic van de 
auteur over bet work van Cohen is dat doze hecft 
aangetoond dat de bewijslevering in het recht niet op 
accurate wijze uitgedrukt kan worden in wiskundige 
begrippen. In alle ander° opzichtcn is Cohen. 
volgcns de au tour, tot de verkeerde conclusies ge-
komen. Met name heeft hij nict aangetoond dat het 
ook irrationeel zou zijn om alledaagse waarschijnlijk-
heden in con numerieke ordc van groottc te plaatsen, 
tcrwijI men de onnauwkeurigheid van die schatting 
ondcrkent. 

Criminologie 

19 
Beirne, P. Empiricism and the critique of Marxism on 
law and crime. 
Social problems, 26e jrg., nr. 4, april 1979, blz. 
373-385 (USA). 	. 

De Marxistische litcratuur op het gebied van recht en 
misdaad is de laatste tijd in toenemende mate onder-
worpen aan empirisch onderzoek door niet-M arxisti-
who soeiologen. Doze hadden zich ten doel gesteld 
de begrippen, zoals gespecificeerd door `nieuw-
criminologische' conflicttheoricen on dc Marxisti- 



sche kijk op recht en misdaad, empirisch te toetsen. 
De auteur is van mcning dat zij daarbij de opvatting 
die het voorwerp was van hun kritische reactie, totaal 
onjuist hebben geihterpreteerd door deze te verwar-
ren met begrippen die zijn voortgekomen uit theore-
tische structuren die hen minder vreemd zijn dan het 
Marxisme, zoals de labellingtheorie en de conflict-
theorie. Door gebruik te maken van `nalef falsifica-
tionisme' als criterium voor empirisch bewijs, maakt 
hun reactie ongewild sommige empirische doeleinden, 
zoals ze door huidige Marxistische opvattingen wor-
den gespecificeerd, juist aannemelijk. 
Met literatuuropgave. 

20 
Beyleveld, D. Identifying, explaining and predicting 
deterrence. 
British journal of criminology, l 9e jrg., nr. 3, juli 
1979, blz. 205-224. 

De afgelopen tien jaar is een hernieuwde belangstel-
ling ontstaan voor afschrikking, onder meer door 
kritiek op het criminaliteitsmodel waarin de mense-
lijke keuze miniem is en de groeiende overtuiging 
dat tehandeling' niet helpt. In dit artikel wordt de 

51 	methodologische status toegelicht van een opvat- 
ting over afschrikking als een mechanisme om 
menselijk gedrag te verklaren. Als middel hiervoor 
geeft de schrijver een analyse van wat nodig is om de 
afschrikwekkende effecten van sancties to herkennen, 
to verklaren en to voorspellen. Deze analyse specifi-
ccert het soort kennis dat nodig is voor het ontwikke-
len van een wetenschappelijk verantwoord afschrik-
kingsbeleid. 
Met litcratuuropgave. 

21 
Cohen, L.E., and M. Felson. Social change and crime 
rate trends; a routine activity approach. 
American sociological review, 44e jrg., nr. 4, 
augustus 1979. blz. 588-608. 

De schrijvers gaan in hun analyse van de ontwikke-
ling van de criminaliteit uit van het alledaagse 
gcbeuren. In plaats van de nadruk te leggen op de 
kenmerken van wetsovertreders, concentreren zij 
zich op de omstandighcden waaronder gewelds/ver-
mogensmisdrijven plaatsvinden. De meeste crimincle 
handelingcn vereisen een samenloop in plaats en tijd 
van potentiele criminelen, geschikte doclen en de 
afwezigheid van personen die het zouden kunnen 
verhoedcn. De schrijvers maken gebruik van de 
theorie van Hawley over de ecologic van de mcns 
om te onderzoeken op welke wijzc de sociale struc-
tuur doze samcnloop teweegbrengt. Zij ontwikkc- 
len in het bijzonder de hypothesc dat de verplaatsing 
van alledaagse routine-activiteiten uit de huiselijke 
en gezinssfeer naar daarbuiten de gelegenheid tot 
misdaad vergroot. Deze hypothesc maakt het moge- 
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lijk de ontwikkeling van de criminaliteit in de Verenig-
de Staten in de periode 1947-1974 to verklaren als 
een bijprodukt van veranderingen in variabelen zoals 
deelneming aan het arbcidsproces en eenpersoons-
huishoudens. 
Met literatuuropgave. 

22 
Cross, A. Vandalism: an Anglo -american perspective. 
Police studies, 2e jrg„ nr. 1, lente 1979, blz. 31-38. 

Vandalism° kost de gemeensehap vecl geld. De 
echte slachtoffers van vandalisme zijn niet zozeer 
de gebouwen mar de mensen die or in moeten 
wonen en werken. Verschillende benaderingcn van 
het probleem zijn mogelijk zoals: defaitisme, het 
accepteren van vandalism als onontkoombaar; 
het al of nict herstellen van de schade; de objecten 
betcr beschermem afschrikking van de darters door 
Inter° opsporing en strengcre straffen; opvocding 
van potentidle daders en het publick moor betrokken 
doen zijn bij de ernst van het problem. Om vandalis-
me to voorkomen cchter is het noodzakelijk de 
socialc onverschilligheid to ovenvinnen. de apathie 
en het verlies van gemeenschapsgevocl, buurt- en 
familiewaarden. net  probleem is complex en 01st 
con gecombincerde inspanning van alle betrokkenen. 

23 
Giordano, P. C., and S. A. Corn kovich. On complica-
ting the relationship between liberation and delin-
quency. 
Social problems, 26e jrg., or. 4, april 1979, ba. 
467-481 (USA). 

Hot populaire idee dat de vrouwenbeweging vcrant-
woordelijk is voor con toename van door vrouwen 
gcplecgde delicten is cen to sterke simplificatic van 
het begrip vrijmaking'. De auteurs maken ender- 
scheid tussen traditioncel on nict-traditioncel inge-
stelde vrouwen in verschillende rollen — maatschap-
pclijk, in het gezin, of intermenselijk, on binnen het 
gebied van de crimincle daad zelf. De auteurs licten 
vragenlijsten beantwoorden door mcisjes die eon 
steckproef vormden uit meisjes van dric middelbare 
scholcn (N=740) on twee rijksgcstichten voor 
meisjcs (N=186). De gegevens suggereren dater 
wcinig of goon verband bestaat tussen houdingen 
van `vrijgemaakte' vrouwen en zelf gerapporteerd 
delinquent gedrag. Het lijkt or echter op dat op het 
terrein van de criminele daad zelf or eon moor signi-
ficante'verandering is opgetreden. Vrouwen blijken 
het nicest geneigd delinqucnte daden in groepen to 
*gen, in het bijzonder in grocpen die bestaan uit 
beide seksen. Dit in contrast met het traditionele 
stereotype van vrouwen die passief met eon 
romantische partner mccgaan. Hun verklaringen 
voor partieipatie wijken eveneens af van VTOUWe-
lijke stereotypen en lijken op verklaringen die het 
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meest met mannelijke delinquenten geassocieerd 
worden. 
Met literatuuropgave. 

24 
Holmes, K. A., and .1. E. Williams. Problems and 
pitfalls of rape victim research: an analysis of 
selected methodological, ethical, and pragmatic 
concerns. 
Victimology: an international journal, 4e jrg., nr. 1, 
1979, blz. 17-28. 

De auteurs geven een overzicht van methodologische 
kwesties en andere problemen waarmee zij te maken 
kregen bij hun onderzoek onder slachtoffers van 
verkrachtingen. Er zijn namelijk unieke problemen 
bij dergelijk onderzoek. Zo blijken de interviewers 
allen een vorm van rolconflict te ervaren. Er moet 
bijzondere aandacht geschonken worden aan een 
analyse van morele en ethische gevoelens bij een 
onderzoek onder dergelijke slachtoffers. De oplos-
singen van een aantal problemen worden besproken 
ten einde zinvolle richtlijnen aan te bieden aan 
anderen die bctrokken raken bij onderzoek onder 
slachtoffers van verkrachtingen. In het onderzoek 
waren alle 39 slachtoffers betrokken, die door een 
hulpverleningscentrum in een plaats in Texas waren 
geholpen en 22 slachtoffers, bekend bij ecn crisis-
centrum in een nabijgelegen plaats of via responden-
ten. Er wordt dus geen representatief beeld gegeven. 
Met litcratuuropgave. 

25 
Manning, P. K. The reflexivity and factivity of 
knowledge: criminal justice research in the 1970s. 
American behavioral scientist, 22e jrg., nr. 6, 
juli/augustus 1979, blz. 697-732. 

In dit artikel betoogt de auteur dat het belangrijkste 
effect van wetcnschappelijk onderzoek op het 
terrein van de strafrechtspleging niet zozeer is gelegen 
in de specifieke inhoud van de resultaten, maar veel 
meer moet worden gezocht in de weerslag die dit 
onderzoek op zich zelf heeft op de beleidvoerders. 
De feitelijke grondslag van het wetenschappelijk 
onderzoek heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe 
relatic ontstaat tussen het publick en het systeem. 
Aan de hand van een groot aantal onderzoekcn en 
onderzock instituten laat de auteur zien hoe bepaalde 
veranderingen zijn opgetreden in de beoordeling van 
het beleid. Daarbij schenkt hij eerst uitvoerig aan-
dacht aan de ontwikkelingen binncn het politieonder-
zoek. Door de veranderende relatie tussen het onder-
zock en het beleid wijzigt naar zijn oordeel ook het 
onderzoek zich steeds weer. Na cen overzicht van de 
meest recente onderzoekresultaten op het terrein 
van de rechtspleging, schenkt hij in zijn slotcommen-
taar uitgebreide aandacht aan de opkomende techno-
logic hierbij. De laatste jaren hecft het onderzoek 
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zich zo tocgespitst op de produktie in het rechts-
plegingsysteem, dat het onvermijdelijk uitloopt op 
eon steeds ruimere toepassing van teehnologie. Hij 
waarschuwt dat dit niet zonder negatieve n even-
effecten zal gebcuren. 
Met literatuuropgave. 

26 
Middendorff, W. Die Kriminalital der Frau im 
Wandet Historische und kriminologische Aspekte. 
Zeitschrift air die gesainte Strafrechtwissenschaft. 
29e jrg., nr. 1, 1979, blz. 192-223 (BRD). 

Ondanks de steeds groter wordende betekenis van 
vrouwencriminaliteit is or tot nu toe over dit thema 
weinig specialistisch onderzoek verricht. Als reden 
hiervoor wordt o.a. genoemd het felt dat vrouwen-
criminaliteit tot nu toe goon grote problemen met 
zich meebracht, en het feit dat de meeste criminolo-
gen oak nu nog mannen zijn. In dit artikel gaat de 
auteur in op de plaats van de vrouwencriminaliteit 
binnen de totale criminaliteit on binnen de verschil-
lende soorten delicten, zoals winkeldiefstal, auto-
diefstal, beledigingen, brandstichting, verkeersover-
tredingen, dronkenschap ed. Vervolgens geeft de 
auteur eon overzicht van de soorten criminaliteit 
welke in de loop van de geschiedenis zich hebben 
voorgedaan on welke vormen van criminaliteit m.n. 
de laatste jaren zich hebben ontwikkeld, bij voorbeeld 
de terroristische groeperingen. De plaats van de vrouw 
hierin wordt aangegeven. Iliema warden verschillende 
theorieen over de oorzaken van de vrouwencriminali-
telt nader bekeken. Er is hier veel over geschreven on 
aardig wat onderzoek near gedaan, echter zonder 
dat het tot nu toe duidelijk is geworden wat de eigen 
aard van de vrouwencriminaliteit inhoudt. Als laatste 
wordt kort aandacht besteed can de plaats van de 
vrouw voor het gerecht. De autcur veronderstelt dat 
in de toekomst de vrouw door politie en justitie 
minder mild behandeld cal worden dan tot nu toe 
het geval is geweest. Dit wil dan tevens zeggen dater 
sprake zal zijn van eon gelijke bchandeling tussen 
mannen on vrouwen. 
Met literatuuropgave. 

27 
Pryce, K., and D. Figueira. Rape and Socio-economic 
conditions in Trinidad and Tobago. 
Abstracts on criminology and penology, 19e jrg., 
nr. 4, juli/augustus 1979, biz. 365-378. 

Ondanks de onrust in de landen van de derde wereld 
als gevolg van de armoede on de politieke bewust-
wording is ook daar de verkrachting, volgens de 
auteurs, nog ecn van de meest onderschatte delicten. 
In dit artikel reageren zij op eon geconstateerde toe-
name in het aantal verkrachtingen sinds 1970 in 
Trinidad on Tobago. Zij bespreken als oorzaken van 
doze toename de veranderingen in de urbanisatiegraad 



en bevolkingsconcentratie in de betrokken gebieden 
en in de economische en demografische gegevens. 
Daarna besteden zij afzonderlijke aandacht aan de 
verkrachting als een typisch lower-class'-delict en aan 
de positie van de slachtoffers van dit delict in de wet 
van Trinidad en Tobago. In het beeld van de verkrach-
ting als een typisch lower-class'-delict wordt de daad 
gezien als een handeling veroorzaakt door lichamelijke 
frustratie, een verzet tegen de wereld van armoede, dat 
zich richt op jets dat weinig weerstand zal bieden, 
het vrouwelijk lichaam. De slachtoffers hebben tradi-
tioneel de schijn tegen zich. Ook in Trinidad en 
Tobago wordt bij verkrachting nog vaak een zekere 
mate van uitlokking door de vrouw verondersteld. 
De wet is op dit punt naar het oordeel van de 
auteurs niet effectief. 
Met literatuuropgave. 

28 
Shichor, D., D. L. Decker., and R. M. O'Brien. 
Population density and criminal victimization. Some 
unexpected findings in central cities. 
Criminology; an interdisciplinary journal, 17e jrg., 
nr. 2, augustus 1979, blz. 184-193 (USA). 

55 	In de criminologische literatuur zijn crimineel 
gedrag en het slachtoffer daarvan lange tijd 
verbonden met bevolkingsdichtheid. Met gebruik-
making van de slachtoffergegevens van de National 
Crime Survey ontdekten de schrijvers, dat er geen 
eenvoudige relatie bestaat tussen bevolkingsdichtheid 
en misdaadcijfers in 26 grote Amerikaanse steden. 
Bij vermogensmisdrijven waarbij dader en slachtoffer 
direct contact met elkaar hadden, werd een positief 
verband gevonden met de bevolkingsdichtheid, in 
overeenstemming met de traditionele criminologische 
opvatting. Bij alle andere gespecificeerde misdrijven 
neigen de resultaten naar het tegendeel, vanwege 
significant negatieve correlaties met de bevolkings-
dichtheid. 
Met literatuuropgave. 

29 
Smale, G. J. A., and H. L. P. Spickenheuer. Feelings 
of guilt and need for retaliation in victims of serious 
crimes against property and persons. 
Victimology: an international journal, 4e jrg., nr. 1, 
1979, blz. 75-85. 

In dit artikel wordt de'intensiteit van schuldgevoelens 
en de intensiteit van behoefte aan vergelding onder 
slachtoffers van geweld en slachtoffers van ernstige 
vermogensmisdrijven beschreven.'Deze gevoelens 
worden gerelateerd aan een aantal kenmerken van 
de slachtoffers en aan enkele aspecten van het 
misdrijf. Zoals de ernst van het onrecht, financiOe 	• 
schade, blijvende lichamelijke handicap en de 
gevolgen voor mogelijkheden van vrije-tijdsbesteding, 
bekendheid met de dader, vonnis van de dader, bereid- 
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heid van de dader om de schade te vergoeden, de 
vrees em opnieuw slachtoffer te worden, aantal 
keren dat men eerder slachtoffer is geweest, het 
criminele verleden van het slachtoffer zelf, zijn leef-
tijd en beroepsniveau en zijn bereidheid de dader te 
ontmoeten. De in het onderzoek gebruikte gegevens 
zijn ontleend aan gegevens uit eon grotcr onderzoek 
onder slachtoffers gedaan door het Criminologisch 
instituut in Groningen. Uit dit onderzoek hebben de 
auteurs alleen die incidenten in bun onderzock 
betrokken, waarbij de dader gevonnist werd. De 
slachtoffers werden gekozen uit officiele processen- 
verbaal opgemaakt door de Am sterdamse politic 
tussen januari 1972 en juni 1974. De groep bestond 
uit 100 personen en werd ruim twee jaar na het 
incident ondervraagd. Het waren alien mannen tussen 
20 en 65 jaar oud. 

30 
Thorton, W. E., and J. James, Masculinity and 
delinquency revisited. 
British journal of criminology, 19e jrg., nr. 3, juli 
1979, biz. 225-241. 

De relatie tussen sekse, geslachtsrol en criminaliteit 
wordt in dit artikel onderzocht. Hiervoor zijn op 
negen scholen in Nashville (USA) 1002 leerlingen 
ondervraagd, in Iceftijd varierend van 13 tot 19 jaar. 
Als criminaliteit symbolisch mannelijk is, zoals 
algemeen beweerd word t, dan zou eruit moeten 
volgen, dat de pereeptie van mannelijke verwachtings-
patronen in tegenstelling tot niet-mannelijke gevolgd 
zou worden door eon toenamc in eriminaliteit. Uit 
het onderzoek is echter moor steun gevonden voor 
eon andere manier waarop de geslachtsrol in verband 
staat met criminaliteit. Veel schrijvers stellen dat 
als criminaliteit eon mannelijk symbool is, eon 
geringe mannelijkheid criminele activiteiten opwekt. 
In die visie is de criminaliteit eon poging om de 
mannelijkheid to bereiken en to bewijzen. De 
negatieve relatie tussen dc mannclijke vcrwachtingen 
van anderen on de criminaliteit onder mannen zoals in 
dit onderzoek naar voren komt, schijnt in overeen-
stemming met doze opvatting over de verificatie van 
mannelijkheid. De vole vragen die het onderhavige 
onderzoek echter oproept on die door de auteurs 
worden gespecificeerd, nopen tot eon vervolgonder-
zoek. 
Met literatuuropgave. 

31 
Toby, J. Societal evolution and criminality: a 
Parsonian view. 
Social problems, 26e jrg., nr. 4, april 1979, blz. 
386-392 (USA). 

De delicten waarover consensus bestaat overheersen 
in de misdaadstatistieken van de meeste landen on 
de motieven voor het plegen van doze misdrijvcn 



zijn in de verschillende landen hetzelfde. Deze 
twee veronderstellingen rechtvaardigen niet alleen 
vergelijking van de criminaliteitscijfers van de ene 
hedendaagse samenleving met de andere, maar zij 
tonen ook aan dat onderzoeken naar veranderende 
criminaliteitscijfers en criminaliteitstypen in een 
evoluerende samenleving zinvol kan zijn. Gewoonlijk 
denkt men niet aan Taloott Parson als een crimino-
loog, maar zijn kijk op evolutie van de samenleving 
kan verklaren waarom criminaliteitscijfers cen nei-
ging tot stijgen vertonen en waarom vrouwen en 
adolescenten meer in het oog lopen in de criminali-
teitsstatistieken van meer ontwikkelde samenlevingen. 
Persoonlijkheidssystemen, culturele systemen, sociale 
systemen en gedragssystemen worden autonomer 
naarmate een samenleving verder evolueert. Dit 
betekent dat, tenzij een geslaagd proces van integratie 
plaats vindt, elk systeem in staat is de criminaliteit 
tc doen stijgen en haar karakter te doen veranderen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Wisan, G. The treatment of rape in criminology 
textbooks. 
Victimology: an international journal, 4e jrg., nr. 1, 

57 	1979, blz. 86-99. 

Wordt in criminologische leerboeken de behandeling 
van verkrachting verwaarloosd en vertekend? Uit 
een inhoudsanalyse van dertien leerboeken, versche-
nen tussen 1970 en 1977, blijkt dat in sommige 
studieboeken het onderwerp onvoldoende wordt 
behandeld en in andere zelfs niet ter sprake komt. In 
vele teksten wordt verkrachting besproken in 
samenhang met slachtofferloze zedendelicten zoals 
bijv. homosexualiteit met onderling goedvinden. 
Dit brengt de lezer subtiel op de gedachte dat 
verkrachting een onbeduidend delict is. Sommige 
teksten bevatten culturele mythen en stereotypen 
t.a.v. verkrachting. Vele analyses over verkrachting 
in criminologische leerboeken zouden herzien moeten 
worden, omdat het interpretaties zijn gebaseerd op 
onderzoek dat nict bestaat, van twijfelachtig gehalte 
is of een vertekend beeld geeft. Het beeld dat 
criminologische studieboeken geven van verkrachting 
houdt de culturele stereotypen en mythen in stand, 
die bij het publiek en bij justitie leven. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 
Zie excerpt nr. 7 
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Reclassering 

33 
Rombouts, B. Evaluatie van de vroeghulp in het 
arrondissement Breda. 
Proces. 58e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 1979, blz. 
177-183. 

Voordat op 1 januari 1974 dc hulpverlening aan 
inverzekeringgestelden een wettelijkc grondslag 
krecg, waren Cr in Breda ex perimenten geweest met 
het vervroegen van de reclasseringsactiviteit. Eind 
1974 is bier con inventariserend onderzock naar 
uitgevoerd en in 1977 word eon tweede onderzoek 
uitgevocrd naar het functioneren van de vroeghulp 
in het arrondissement. De belangrijkste uitkomsten 
van dit onderzoek worden in dit artikel wcergegeven 
en komen uit het rapport: Wroeghulp na enkelc 
jaren; gegevens over frequentie, inhoud en follow-up 
van de vroeghulp in het arrondissement Breda in 
dc eerstc helft van 1977'. Alvorens de onderzocks-
resultaten worden gepresenteerd wordt eerst aandacht 
besteed aan dc opzet van het onderzoek en komcn 
vragen aan de orde als: hoc kan de vroeghulp worden 
gei:valueerd, hoc vaak komt eon vrocghulpcontact 
tot stand, en waar en hoe snel, hoe is het verloop 
van het vroeghulpgesprek, wat zijn de hulpvragen, 
toezeggingen en afspraken en wat volgt or op ecn 
vroeghulpgesprek? De gegevens van het onderzoek 
zijn vcrkregen van 530 onderzochte meldingen 
van eon inverzekeringstelling uit de eerste helft 
van 1977, waarbij het zeven van de tien keer tot 
een vraaghulpgesprek kwam. 

34 
Spickenheuer, .1. L. P., en L. C. M. Tigges. Optimali-
sering van het reklasseringsvverk. 
Proces. 58e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 1979, blz. 
184-188 (N). 

In november 1978 verscheen van het onderzock s-
bureau van het U.S. Department of Justice eon 
rapport onder de titel: 'Promising strategies in 
probation and parole'. Het is eon verslag van cen 
studio naar recente relevante literatuur on van 
cen aantal projecten welke vernieuwingspogingen 
op het reelasseringsgebied tot doe! hebben. Hoewel 
de situa tie in Nederland van die in de Verenigde 
Staten in menig opzicht van clkaar verschilt en de 
resultaten uit dit rapport niet zonder mcer in ons 
land van toepassing zijn, zijn Cr tussen beide landen 
ook duidelijkc overeenkomsten aan te seven. Eon 
belangrijkc ovcrcenkomst is het felt dat binnen de 
reclassering de financin beperkt zijn. Ilierdoor 
komt de nadruk nicer en nicer to liggen op de 
optimalisering van het reelasseringswerk. Dit onder- 
werp uit het rapport kan voor de Nederlandse situa tie 
zinvolle infortnatie opleveren. Enkele gedachten die 
als rode draden door het rapport 'open, worden in 
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het artikel beschreven zoals: de differentiatie en 
classificatie binnen het strafrechtelijk systeem en de 
differentiatie en classificatie binnen het reclasserings-
werk. 

Psychiatrische zorg 

35 
Gerards, F. M. Preventie voor jeugdigen in de 
ambulante geestelijke gezondheidszorg 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 34e jrg., 
nr. 11, november 1979, blz. 710-725 (N). 

De schrijver gaat in op de historische groei van het 
Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), zoals zich dit 
naar Amerikaans voorbeeld ontwikkelde uit de 
child-welfare movement. Hij tracht antwoord te 
vinden op de vraag naar achtergronden van deze 
beweging. Daarna bespreekt hij de taakopvatting 
van het MOB — oorspronkelijk het voorkomen van 
geestesstoornissen op latcre leeftijd door onderzoek 
en behandeling van het jonge kind. Daarna richtte 
men zich op voorkomen van stoornissen bij kinderen. 
Nog weer later zag het MOB het, naast het behande-
lingswerk, als zijn taak inhoud te geven aan de preven-
tieve taak. De auteur bcsluit het artikel met ontwikke-
lingslijnen voor de toekomst, activiteiten voor ouders, 
activiteiten gericht op de school en de samenhang 
tussen behandcling en preventie. 
Met literatuuropgave. 

36 
Ginneken, P. van. Het enqueterapport van de Commis-
sie van Di/k. Tweede halte in een springprocessie. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 34e jrg., 
nr. 4, april 1979, blz. 288-296 (N). 

In mei 1975 is er een commissie in het leven geroepen; 
de commissie van Dijk, officiecl: werkgroep rechts-
positie patienten in psychiatrische ziekenhuizen, 
welke tot taak had een enqueterapport te doen 
verschijnen over de rechtspositie van de psychiatri-
sche patient. ['And maart 1979 is het tweede interim-
rapport verschenen van deze commissie. Dit rapport 
bcvat de resultaten van een in 1977 gehouden 
enquete. Deze bevestigen dat de misstanden in 
psychiatrische inrichtingcn een structured l karaktcr 
hebben. Begin april werd een spoeddebat in de kamer 
gehouden, o.m. over de uit het rapport blijkende 
castraties, sterilisaties en hersenoperaties. Met deze 
schrijnende wantoestanden haalde het rapport- 
van Dijk uitvoerig de landelijkc pers. Om te voor-
komen dat het enquete-rapport niet gereduceerd 
wordt tot enkele saillante details, wordt in dit artikel 
verteld wat er nog meet in staat en in welke context 
het geplaatst kan worden. De schrijver, die zelf lid is 
van de werkgroep rechtspositie psychiatrische patien- 
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ten (nict to vervvarren met de commissie van Dijk) 
besteedt aandacht aan de mogelijkc invlocden van de 
patientenbeweging, aan de enquete-inhoud en -afname 
aan patienten-privacy en -voorlichting, aan behande-
lings- on klaehtenaspecten en de grondrechten van 
patienten en personeel en aan de personeelssituatie. 
Samenvattend stelt de sehrijver dat de enquete het 
hole terrcin van de reehtspositie en wat daarmee 
samenhangt .bestrijkt, op enkele punten na zoals: 
de uitoefening van het kiesrecht door patienten, 
de wijze waarop geneeskundige verklaringen voor 
eon gedwongen opname of de verlenging daarvan 
warden ingevuld, on de mate waarin de afdelingen 
van de inriehtingen feitelijk gesloten zijn. 

Kinderbescherming 	• 
Zie ook de execrpten nr. 4.8, 13, on 35. 

37 	 • 
Fortuin, W. Hen praktijkverslag uit het 'hulp-en-recht' 
project in Zaandam. 
Welzijnsmaandblad, 33c jrg., nr. 5, mei 1979, 
blz. 183-188 (N). 

De hulpverlening door cen gezinsvoogd kent belemme-
ringen; zijn.bemoeienis is nl. door eon uitspraak 
van de kinderreehter tot stand gekomen en dit 
gedwongcn karaktcr van de ondertoezichtstaing 
kan de hulpverlening bemoeilijken. hit de praktijk 
is gebleken dat ouders en kind zich niet altijd vrij 
voelen om zich tegcn de gczinsvoogd uit to spreken. 	• 
In Zaandam heeft men geexperirnenteerd met het 
werken volgens eon scheiding van hulp en recht: 
naast de gezinsvoogd komt or ook eon hulpverlener 
naar het gezin, vanuit niet-justitiele sfecr. Doze 
laatste onderhoudt dan ge'en contact met de gezins-
voogd en de kinderrechter over de gezamenlijke 
clienten. Om in de praktijk eIkaars work beter to 
leren kenncn worden door Pro luventute, het 
Medisch Opvoedkundig Bureau en bet Bureau voor 
Levens en Gezinsvragen in 1973 cnkele samenwerkings-
projecten voorbereid, waarvan het project Ilulp-en-
Reehe croon was. In dit artikel doet de schrijver, 
projectleider bij de Zaanse Stichting Opperdan, ver-
slag van doze praktijk. 

38 
Lievegoed, B. C. J. Keuzerijpheid en rechtspositie 
van minderjarigen. 
I 7amilie- en jeugdrecht, le jrg., nr. 5, scptember 
1979, biz. 152-160 (N). 

In dit tweed° preadvies voor de jaarvergadering van 
de Vereniging voor lamilie- en Jeugdrecht (2-11 -`79) 
belicht de auteur vanuit eon pedagogische, of zelfs 
filosofische benadering de problemen die betrekking 
hebben op cen zelfstandige rechtspositie voor minder- 
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jarigen. Hoewel ook hij (zij het met enige aarzeling) 
kiest voor een geleidelijke toekenning van bevoegd-
heden aan minderjarigen, waarschuwt hij vanuit zijn 
wetenschappelijke inzichtcn voor de problemen 
die bij die toekenning kunnen rijzen. De auteur 
maakt in zijn artikel een onderscheid tussen intellec-
tuele, emotionele en intentionele volwassenheid en 
werkt deze differentiaties van de volwassenheidsas-
pecten wat verder uit. Vervolgens gaat hij na waar de 
oorzaak van een conflict tussen ouders en kinderen 
kan liggen. In zijn nabeschouwing geeft hij aan dat 
de getrapte meerderjarigheid door hem als enig 
redel alternatief wordt gezien. Dit houdt in dat er 
een geleidclijke toeneming van bevoegdheden 
plaatsvindt naar de mate van de groei van de persoon-
lijkheid van het kind. 

39 
Slagter, S. Rechtspositie en keuze-rijpheid van 
minderjarigen. 
Familie- en jeugdrecht, le jrg., nr. 5, september 1979, 
blz. 131-151 (N). 

Uit dit preadvies voor de jaarvergadering van de 
Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (2-11-'79) 
blijkt, dat de auteur van mening is dat de bescherming 
die de wet een minderjarige biedt, een onvoldoende 
onderbouw is voor de eigen rechtspositie van de min-
derjarige. Allerecrst probeert hij de recente ontwikke-
lingen m.b.t. het denken over de toekomstige rechts-
positie van minderjarigen te ordenen en in kaart te 
brengen. De autcur geeft aan dat tot voor kort minder-
jarigc kindcren in het recht als voorwerpen van 
bescherming werden gezien. Dit moet zijns inziens 
plaatsmaken voor het recht tot zelf-bepaling. Vervol-
gens geeft de auteur een overzicht van de discussie 
m.b.t. de toekomstige rechtspositie en vermcldt 
hierbij zijn cigen voorkcur. Hierna gaat hij in op de 
vraag welke specifieke bevoegdheden in de wet 
geregeld dienen te wordcn. Hij benadrukt hierbij 
dat deze bevoegdheden ook verplichtingen implice-
ren. Bij cen ernstig geschil tussen ouders en minder-
jarige is een berocp op de jeugdrechter mogelijk. 
De auteur zou deze rechtsvcrhouding tussen ouders 
en kindcren onderscheiden willen zien in twee leef-
tijdscategorieen met het twaalfde jaar als `scharnier'- 
leeftlid. 
Tot slot behandelt de auteur nog enkele financiele 
aspectcn van de eigen rechtspositie en de handelings-
(on)bekwaamheid. 
Met literatuuropgave. 

40 
Sweet, J. J., and P. A. Resick. The maltreatment 
of children: a review of theories and research. 
Journal of social issues, 35c jrg., nr. 2, lente 1979, 
blz. 40-59 (USA). 

Een literatuuronderzoek naar de oorzaken van slechte 
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behandeling, dit is zowel inishandeling als verwaar-
lozing van kinderen. De schrijvers bespreken 68 
artikelen, geschreven vanuit verschillende disciplines. 
Zij delen de artikelen in vier theoretischc hoofd-
groepen in: psychodynamische benadering, sociale 
leertheorieen, sociaalpsychologisch, en sociologisch. 
Hieraan voorafgaand geven zij ecrst een definite van 
'maltreatment' dat niet hetzelfde is als mishandeling; 
maltreatment impliceert: lichamelijke- en emotionele 
mishandeling en verwaarlozing en sexueel misbruiken. 
Met literatuuropgavc. 

Politie 
Zie ook excerpt nr. 25. 

41 
Broer, W., en M. Punch. Politic, hulpverlening en 
maatschappelijke veranderingen. Thema: Politic 
en Hulpverlening. 
Welzlinsmaandblad, 33e jrg., in. 5, mei 1979, blz. 
203-213 (N). 

Tot voor een aantal jaren was de matnaarin de 
politic een rol speelde in de maatschappelijke hulp-
verlening een grotendeels ongedocumenteerd en daar-
door verborgen aspect van het politiewerk. Steeds 
meer echter wordt duidelijk dat de politieambtenaar 
dagelijks betrokken is bij het oplossen van problemen, 
welke op het eerste gezicht geen verband houden Met 
wetshandhaving, Naast een controlerend orgaan is, 
zeker met de komst van de rayon- en wijkagent, 
het politieapparaat ook ecn hulpverlenend apparaat 
geworden. Tot nu toe warden deze hulpverlenende 
en maatschappelijkc contacten nogal naar de achter-
grond geschoven en is de politic terughoudend om 

• haar latcnte hulpverleningsrol te erkennen. In 
dit artikel analyseren de schrijvcrs de crisis waarin 
het politicapparaat onderhand is gekomen, de 
dynamiek van het politiewerk en de dreiging die 
politic en hulpvcrleners over en weer bij elkaar voelen. 
Tevcns vvordt aangegeven hoe deze ontwikkeling cen 
uitdaging vormt om de inhoud van de politic taak 
vanuit de samenleving te bcpalen. 
Met literatuuropgave. 

4 1  
Denkers, F. A. C. M. Klagen staat vrij. 
Intermediair, 15e irg., nr. 40, oktober 1979 blz. 1-11. 

In dit artikel bespreekt de autcur de ontwerpregeling 
`Klagen over de politic'. Hij constateert dat aan deze 
regeling zes uitgangspunten ten grondslag liggen nl.: 
behoefte aan een landelijk uniforme regeling, de 
centralisering van de klachten bij den commissie, 
de mogellikheid dat deze instantie de afhandeling 
ook achteraf kan toetsen, het onderzoek zelf bllift 
in handen van politic of Openbaar Ministerie, de 
commissie rapporteert twee keer per jaar en de kla- 
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gers behouden alle openstaande beroepsmogelijk-
heden. Aan de hand van deze uitgangspunten 
bespreekt hij de werkwijze, taken en bevoegdheden 
van de commissie. Hij onderscheidt daarbij de depot-
functie, de zeef-functie, de toetsingsfunctie en de 
registratie-functie. Zijn kritiek op het voorstel 
spitst zich toe op het fundamentele tekort van de 
procedurele oplossing. Naar de mening van de 
auteur zijn de achterliggende problemen niet op 
te lossen door een juridisch-procedurele regeling 
rond een symptomatisch deelonderwerp als het 
klagen. Verder twijfelt hij aan het nut van een Ian-
delijk uniforme regeling. Naar zijn oordeel liggen 
de problemen voornamelijk in enkele grote steden. 
Na nog een aantal punten van kritiek uitvoerig te 
hebben toegelicht, concludeert de auteur dat het 
klachtenprobleem uiteindelijk alleen door de politie 
zelf kan worden opgelost. 

43 
Grant. A. Obstacles in maximizing police producti-
vity. 
Police studies, 2e jrg., nr. 1, lente 1979, blz. 18-25. 

De bestudering van de produktiviteit van de politie 
en de daarmee samenhangende organisatorische en 
administratieve problemen dient te geschieden in 
de context van openbaar bestuur; met name de wat 
vage doelen zoals het scheppen van voorwaarden 
waardoor de kwaliteit van het bestaan van de 
burgers verbeterd kan worden. De politie moet dus 
proberen te achterhalen hoe de maatschappij 
gediend is met haar huidige activiteiten. Dit leidde 
in het verleden tot een nadruk op de kwantiteit 
met onvoldoende aandacht voor de kwaliteit. 
Opvoeren van de produktiviteit betekent niet het 
produceren van meer van hetzelfde voor dezelfde 
prijs. Onderzocht moet worden of de politie niet 
taken op zich moet nemen waar het traditionele 
politiewerk door noodzaak of opzet niet aan toe 
kwam. 
Met literatuuropgave. 

44 
Kagie, R. Helpen in de naam der wet. Thema: Politic 
en hulpverlening. 
Welzijnsmaandblad, 33e jrg., nr. 5, mei 1979, 
blz. 192-202 (N). 

In dit artikel wordt het probleem van de dubbele 
taak van de agent aan de orde gesteld. In de politie-
wet, artikel 28, wordt de opdracht aan de agent 
omschreven als: orde handhaven en hulp verlenen. 
Dat dit in de praktijk de nodige problemen oproept 
is niet onwaarschijnlijk. Moeten deze twee taken 
verenigd worden in een persoon, of is het beter twee 
soorten agenten in het leven te roepen die niet met 
elkaar van doen hebben? Is het antwoord op deze 
vraag misschien de instelling van een aparte ambte- 



naar, maatschappelijk werkers, in dienst van het 
politicapparaat? Of moet de oplossing gevonden 
worden in een samenwerking met de welzijnsinstel-
lingen? Hoe or tot nu toe hierover gedacht is en 
hoe or mee geexperimenteerd is wordt in dit artikel 
beschreven en [evens besteedt de auteur aandacht 
aan de recente literatuur die or over dit problecm 
verschenen is. 
Met literatuuropgave. 

45 
Kagie, R., en A. de Jong. net  is niet zo dat we altbd • 
conservatief 	77zema: Politic en Hulpverlening. 

•Welzijnsmaandblad, 33e jrg., nr. 5, mei 1979, 
blz. 214-221 (N). 

In dit artikel wordt een verslag gegeven van een 
bezoek aan eon van de negen Nederlandse opleidings-
scholen voor primair politieonderwijs: De Boskamp 
te Leusden. In eon gesprek met de sociaal-pedagoog, 
die als docent maatschappli-orientatie aan de instel-
ling is verbonden, wordt ingegaan op de vraag wat 
er zoal gebeurt om de agent voor te bereiden op 
zijn taak en welke aandacht men hceft voor de 
kwaliteiten waarover eon goede hulpverlener zou 

64 	moeten beschikken. Verder wordt or verslag gedaan 
van het bijwonen van een training in de crisisinterven-
tie. En tot slot is er eon vraaggesprek met de Boskamp 
directeur, de heer van Steendelaar. 

46 
Lundman, R. J. Organizational norms and police 
discretion. An observational study of police work 
with traffic law violators. 
Criminology; an interdisciplinary journal, 17e 
jrg., nr. 2, augustus 1979, blz. 159-171 (USA). 

In de bestaande literatuur is men het niet eons over 
de oorsprong van differentiele politicpraktijken. 
Cedurende 15 maanden, beginnend in juni 1970 
gingen seven waarnemers met de politic mee op 
pad en bekeken het contact politic-burger in eon 
stad in het midden westen van Amerika met meet 
dan 500.000 inwoners. Van de 1978 geobservcenle 
ontmoetingen werden 293 (15%) geselecteerd  op 
basis van het critcrium dat het eon niet-parkeerover-
treding betrof, de bestuurder in het bezit van eon 
geldig rijbewijs was, niet gezocht' on nuchtcr. 
Vervolgens word eon organisatie gevoelige analyse 
gemaakt van de bcslissingen van de politic. De 
essentiEle interpretatie is dat het beslissen van de 
politic inzake verkeersovcrtredingen eon functie is 
van de betrekking tussen de organisaticnormen en 
het belang van de employee bij zijn zelfstandigheid. 
Met literatuuropgave. 

47 
Meyer, C. K., T. C. Magedanz., D. C. Kieselhorst, 
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Violence and the police: the special case of the police 
assaillant. 

Journal of police science and administration, 7e jrg., 
nr. 2, juni 1979, blz. 161-171 (USA). 

De auteurs bespreken de resultaten van een onderzoek 
dat gedurende het jaar 1973 gehouden werd naar de 
kenmerken en dynamiek van aanslagen op gemeente-
lijke politie-ambtenaren in vijf zuidelijke staten van 
de V.S. Zevenendertig gemeenten vulden in totaal 
1149 vragenlijsten in. Aanslagen op politie-ambte-
naren worden, blijkens deze gegevens, het meest 
gepleegd door jonge, volwassen mannen uit de lagere 
sociale en economische klassen. Deze delinquenten, 
die meestal werkloos zijn of tot de 'blue-collar 
workers' behoren, worden ook gekenmerkt door de 
neiging om kwaad en agressief te reageren wanneer 
zij alcohol genuttigd hebben. Niet-blanken, die 
slechts vijftien procent van de nationale bevolking 
uitmaken, zijn verantwoordelijk voor 41,6 procent 
van de aanslagen. Vervolgens gaan de auteurs in op de 
onderliggende oorzaken van deze aanslagen, waarbij 
o.a. aandacht wordt besteed aan de theorieen van 
Maslow en ook aan de invloed van de menselijke 
lichaamslengte op crimineel gedrag. Zij concluderen 
dat aanslagen op politiemannen zich voordoen omdat 
de samenleving zo gestructureerd is dat deprivaties, 
ontberingen, angsten en teleurstellingen het lot zijn 
van de laagste maatschappelijke klassen. De politie, 
die als een buffer fungeert tussen de bevoordeelden 
en de onbevoordeelden, wordt voornamelijk aangeval-
len door de verliezers van de maatschappij. 
Met literatuuropgave. 

48 
Reppetto, Th. A. Bachelors on the beat: Organizatio-
nal design of the educated police department. 
Journal of police science and administration, 7e jrg., 
nr. 1, maart 1979, blz. 1-11 (USA). 

Hoewel vanouds de politic geen aantrekkingskracht 
uitoefent op academici en momenteel slechts tien 
procent van alle Amerikaanse politiefunctionarissen in 
het bezit zijn van het baccalaureaat, sluit de auteur 
niet uit dat, gezien de toeneming van het aantal 
gegradueerden en het feit dat er al meer van hen 
zich aanbieden dan het politie-apparaat momenteel 
kan opnemen, in de nabije toekomst de meerderheid 
van de Amerikaanse politiefunctionarissen academisch 
gevormd zal zijn. De auteur gaat na welke implicaties 
dit voor de organisatie van de politic zou hebben. Hij 
is van mening dat de politietaak en de vaak drukkende 
omstandigheden waaronder zij wordt verricht niet 
voor verandering vatbaar zijn. Verandering van de 
organisatie en de toegepaste methoden lijkt wel tot 
de mogelijkheden te behoren. De toekomstige 
organisatie zal volgens de auteur gebaseerd zijn op 
een niet van bovenaf opgelegde discipline, het team-
stelsel en een gedeelde verantwoordelijkheid met 
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betrekking tot het beheer. De effectiviteit van de 
organisatie zal op peil warden gehouden door toe-
passing van evaluatictechnieken en minder door 
rechtstreekse opdrachten. 
De organisatie zal flexibeler zijn waarbij van tijd tot 
tijd de noodzaak tot wijziging zich zal doen gevoelen. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

49 
Lender, M. E. Jellinek's typology of alcoholism; 
some historical antecedents. 
Journal of studies on alcohol, 400 jrg., nr. 5, mei 
1979, blz. 361-375 (USA). 

Moderne opvattingen waarin alcoholisme als eon ziekte 
wordt gezien, komen uit verschillende bronnen naar 
vorcn. De ideeen gelanceerd door Jellinek en zijn 
medewerkers zijn waarschijnlijk de meest invloed-
rijke geweest. Dit artikel richt zich op eon aantal 
zeer belangrijke facetten van alcohol research vo6r 
Jellinek. Het kijkt in het bijzonder naar eon aantal 
medische opvattingen die aan het eind van de 19c 
CCIINV naar voren zijn gebracht door eon kleine maar 
toegewijde groep artsen en die door hen gebruikt 
werden orn versehillende manifestaties van aleoholis-
me to verklaren. Doze opvattingen vormen volgens 
do auteur waarschijnlijk dc dirccte 'intellectuele 
stamvaders' van het denken van Jellinek in doze 
richting. Jellinek het doze vrocge pogingen buiten 
beschouwing. De auteur maakt eon vergelijking tussen 
de typologic van Jellinek en wat at bekend was bij 
de grocp artsen, vcrbonden in de `American associa-
tion for the study of alcohol and other narcotics'. Dit 
werpt extra lieht op het ontstaan van de opvattingen 
over aleoliolisme alt eon ziekte, zoals we het tegen-
woordig zien. 
Met literatuuropgave. 

50 	 • 
MacMu nay , V. D. The effect and nature of alcohol 
abuse in cases of child neglect. 
Victimology; an international journal. 4e jrg., nr. I, 
1979, blz. 29-46. 

Tussen vcrwaarlozing van kindercn aan de one kant 
en mishandeling van kindcren aan de andere kant 
bestaat con grow verscheidenheid aan gedragingcn. 
Het mceste onderzock is gericht op de mishandeling 
van kinderen. De auteur kijkt naar vcrwaarlozing 
van kinderen on v.tilt daarmee ecrder onderzoek 
aan (MacMurray 1977). Thy, het onderzoek is con 
steckproef getrokken uit alle gevallen van kinder- 

' mishandeling on -verwaarlozing die in 1974 bij 
politic of sociale hulpverleningsinstanties bekencl 
geworden zijn. Als bron dienden de dossiers 
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van het Registratiebureau voor kindermishande-
ling en -vcrwaarlozing van de Staat Alberta 
(Canada). Hierin zijn gegevens te vinden die 
waardevolle informatie bieden over factoren 
die relevant kunnen zijn voor het begrijpen van 
mishandeling/verwaarlozing van kinderen. Het 
indelen naar mishandeling en verwaarlozing bleek 
moeilijkheden te geven. De steekproef is dan ook 
niet representatief voor alle gevallen van mishandeling. 
Uit dc bevindingen is een aantal voorlopige conclu-
sies te trckken. Het zict ernaar uit dat de spanningen 
die het gevolg zijn van het uiteenvallen van oorspron-
kelijk stabiele gezinnen en de noodzaak tot het alleen 
opvoeden van een kind, vooral wannecr dit gepaard 
gaat met gebruik en misbruik van alcohol, de kans 
op verwaarlozing van kinderen kunnen doen toenetnen. 
Met literatuuropgave. 

51 
Sechrest, D. K. Methadone programs and crime 
reduction: a comparison of New York and California 
addicts. 
International Journal of the Addictions, 14e jrg., 
nr. 3, april 1979, blz. 377-400. 

Een onderzoek naar de afname van crimineel gedrag 
onder methadon gebruikende verslaafden in 
California en New York door de Addiction Research 
and Treatment Corporation. Deze mensen werden 
gedurende twee, resp. drie jaar gevolgd en gaven 
een algemene vermindering in crimineel gedrag 
zowel tegenover mensen individueel als tegenovcr de 
sarr.tenleving te zien. Len jets geringere tcruggang 
viel waar te nemen bij overvallen. De patienten in 
Brooklyn werden over het geheel genomen minder 
vaak gearresteerd, maar wanneer dit het geval was, 
dan was het voor ernstigere ovcrtredingen in de 
periode voorafgaand aan verslaving, tijdens verslaving 
en de tijd erna. Bij de New York groep onderzochten 
de auteurs ook program mapunten en individuele 
ontwikkelingcn inzake minder deelname aan crimi-
nele activiteiten. Er bleck een duidelijke samenhang 
te zijn tussen deelname aan het programma en ver-
minderd crimincel gedrag zowel bij mannen als bij 
vrouwcn; oudere patienten hadden betere scores. 
Concludcrend stellen de schrijvers dat er in toekom-
stige afkickprogramma's' agressicvere outreach 
technieken gebruikt mocten worden om ook de 
jongere vcrslaafden tc bereiken. 
Met literatuuropgavc. 

52 
SijIbring, G. Vrouwen en alcohol. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotro-
pe stoffen, 5e jrg., nr. 3, september 1979, blz. 89— 
93 (N). 

De schrijver gaat aan de hand van de literatuur na 
welke theorieon het gcbruik van alcohol door 
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vrouwen verklaren. Daarnaast wordt bekekcn of 
Cr duidelijke verschillen bestaan tussen manncn en 
vrouwen bij het tot stand komen van alcoholisme 
en of dit ook geldt voor de fysiologische working van 
alcohol. Het zgn. rolconflict is de meest vootkomen-
de sociaal-psychologische theorie. Vrouwen zouden 
veel gaan drinken omdat zij te kanmen hebben met 
conflicten die eon gevolg zijn van eon problematische 
geslachtsidentificatie. Wat de fysiologische working 
van alcohol betreft, blijkt het metabolisme van 
alcohol bij vrouwen anders to zijn dan bij mannen. 
Vrouwcn zijn sneller geintoxiceerd terwijI het blood-
alcoholgehalte Ductuecrt als functie van de menstru-
ele cyclus. Uit onderzock blijkt dat con groot aantal 
vrouwen moor drinkt gedurende do pre-menstruele 
fase hetgecn schijnt samen te hangen met veranderin-
gen in de hormoonhuishouding waarbij alcohol 
depressievenninderend zou werken. 
Met literatuuropgave. 
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