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Voorwoord 

In dit themanummer wordt aandacht besteed 
aan enkele probleemcategorieen in penitentiaire 
inrichtingen. Daarbij wordt niet gestreefd naar 
een behandeling van alle denkbare categorieen. 
De keuze is gevallen op die groepen gedetineer-
den, ten aanzien van wie zich recentelijk ont-
wikkelingen hebben voorgedaan, of waarover 
kortelings interessante informatie is ver-
schenen. 
De aard van de problematiek bij ,  de in dit 
nummer behandelde categorieen loopt uiteen. 
In enkele bijdragen gaat het om problemen die 
gedetineerden binnen de inrichting ervaren of 
veroorzaken: psychische problemen, geweld- 

3 	dadig gedrag, nadelige effecten van een zeer 
lange detentie en de problemen rondom de 
opvang van drugsverslaafden. In een andere 
bijdrage staat de terugkeer naar de maatschap-
pij meer centraal, terwlil ook aandacht gegeven 
wordt aan gedifferentieerde behandeling van 
delinquenten. 
In totaal telt dit nummer zeven artikelen. Drie 
daarvan zijn oorspronkelijke artikelen en vier 
zijn bewerkingen van elders verschenen arti-
kelen. 
Gedetineerden kunnen in tweeerlei opzicht 
pro blematisch zijn. 
Enerzijds kunnen gedetineerden, al dan niet 
ten gevolge van de detentie, in psychische pro-
blemen komen te verkeren. Anderzijds is het 
mogelijk dat gedetineerden, eventueel samen-
hangend met de omstandigheden waaronder 
men is gedetineerd, gedrag vertonen dat lastig 
voor het inrichtingspersoneel is. Deze twee 
soorten van problemen zullen niet altijd goed 
van elkaar te onderscheiden zijn. Het is boven-
dien denkbaar, dat het te maken onderscheid 
mede bepaald wordt door diegene die de defi-
nitie van het probleemgedrag stelt. Zo zijn 
wellicht bewaarders, afhankelijk van hun 
beroepsorientatie, meer geneigd om voor hen 
lastig gedrag (b.v. agressief, sterk agerend) als 
probleemgedrag te typeren. 



Omgekeerd is het denkbaar dat andere gedeti-
neerden zich gehecl op zichzelf terugtrekken. 
Hoewel deze Laatste categoric de inrichting 
niet voor speciale problemen hoeft te stellen, 
kan het voor de gedetineerde zelf erg on-
gunstig zijn. Beleidsmatig is het dan ook van 
wezenlijk belang;dat het onderschcid tussen 
beide soorten van problecmgedrag gemaakt 
wordt. Zo speelt ten aanzien.van gedetineer-
den met psychische problemen de vraag naar 
de opvang on begeleiding eon centrale rol (hoe? 
waar?), terwijI hi] de andere groep de aan- 
dacht moor uitgaat naar dc wijze van ordehand-
having. 
In het verlengde hiervan ligt het vraagstuk van 
selectie on eventuele overplaatsing en/of af-
zondering, of anders geformuleerd dat van de 
interne en externe differentiering van de in-
richtingen. Eon zekere mate van externe diffe-
rentiering is ongetwijfeld noodzakelijk (straf-
duur, leeftijd, ed.), maar to ver doorgevoerd 

4 	kan ze gemakkelijk leiden tot het doen ont- 
staan van eindstations waarin de `moeilijkc 
gevallen' bijeen warden gebracht. Bij toepas-
sing van eon grotere mate van interne differen-
tiering zou het zelfregulerend vermogen van 
inrichtingen wel eons groter kunnen zijn dan nu 
wellicht wordt verondasteld. 
Overigens wordt de problematiek van gedeti-
neerden die psychisch slecht functioneren 

binnen het gevangeniswezen al langerc tijd 
onderkend, getuige het aantal ambtelijke rap-
porten op dit terrein in de laatste jaren, zoals 
daar zijn eon rapport van de werkgroep 
Forensische Observatie- on Begeleidingsafde-
ling, een nota van het Penitentiair Selectie-
centrum over de therapie-afdeling on een rap-
port Stuurgrocp Langgestraften. De achter-
grand van de beleidsmatige interesse vormt 
enerzijds het gebrek aan adequate opvang-
mogelijkheden binnen het gevangeniswezen,- 
anderzijds de beperkte mogelijkheden om 
gedetineerden over to plaatsen naar inrichtin-
gen voor TBR-gestelden en particuliere inrich-
tingen. Op 9 juni jongstleden installecrde de 
Staatssecretaris van Justitie de Commissie 
Psychiatrische/Therapeutische Voorzieningen, 
die tot taak kreeg eon studio to verrichten 
enerzijds naar de omvang van noodzakelijk 
geachte opvangmogelijkheden, anderzijds naar 



de aard van de nodige voorzieningen en het 
organisatorisch kader waarbinnen deze zouden 
moeten functioneren. (Zie de Staatscourant 
van 11 juni 1980, nr 110.) De commissie is ver-
zocht den jaar na haar installatie een rapport 
uit te brengen, zodat medio 1981 de aanbe-
velingen ten aanzien van deze groep gedeti-
neerden verwacht kunnen worden. 
Met betreklcing tot het beleid tegenover gede-
tineerden die uit het oogpunt van ordehand-
having als probleem worden aangemerkt be-
staat de richtlijn dat de afzondering in de eigen 
inrichting ten uitvoer dient te worden gelegd, 
en dat slechts in uitzonderingsgevallen dit 
buiten de inrichting kan geschieden. (Circu-
laire Directie Gevangeniswezen, dd. 8 mei 
1978.) Ten behoeve van de afzondering bui-
ten de inrichting bestaat het Cellengebouw te 
Veenhuizen en sinds 1978 ook een afdeling 
in het Huis van Bewaring te Maastricht. In dat 
jaar werden door de Directie Gevangeniswezen 

5 	per circulaire uitgebreide richtlijnen gegeven 
omtrent de te volgen procedure bij de afzon-
dering buiten de eigen inrichting. Vanuit de 
genoemde directie werd een werkgroep inge-
steld ter evaluatie van het gevolgde beleid bij 
de afzondering. Het WODC nam de onder-
zoeksmatige ondersteuning op zich, waarbij de 
genoemde werkgroep als begeleidingscommissie 
zou fungeren. In 1979 bracht deze begeleidings-
commissie een interimrapport uit met enige 
voorlopige bevindingen, dat vooral diende ter 
voorbereiding van de eigenlijke evaluatie. 
Rapportage van deze evaluatie is in 1981 te 
verwachten. 	 • 
Zo zien we dat op het gehele terrein van 'de gede-
tineerde met probleemgevend gedrag' ontwik-
kelingen in voile gang zijn. Het artikel van v.d. 
Linden en Verhagen in dit themanummer be-
oogt het kader te schetsen waarbinnen dit be-
leid zich afspeelt. In aansluiting hierop is een 
bewerking van een Engels artikel opgenomen. 
Sapfford doet in zijn artikel verslag van een 
oriderzoek naar psychologische veranderingen 
gedurende de detentie bij levenslang gestraf-
ten in een Engelse gevangenis. Er blij ken zich 
een aantal veranderingen te voltrekken die als 
een duidelijke verslechtering in de psycholo-
gische gesteldheid kunnen worden aangeduid 
waarvan sommige wellicht niet meer omkeer- 



baar zullen blijken te zijn bij een eventuele 
invrijheidstelling: toegcnomen apathie, afname 
van het toekomstperspectief, toename van 
institutionalisatie, etc. Als gevolg van de on-
zekerheid over de totale duur van de detentie 
blijkt de ongerustheid aanzienlijk toe te nemen 
wanneer het `norrnale' tijdstip van (voorwaar- 
delijke) invrijheidstelling is gepasseerd. 
Levenslang is namelijk niet echt voor het ge- 
hele leven, maar voor een meer beperkte 
periode van ongeveer twintig jaar. Na een derde 
van de opgelegde straf kan de nog uit te zitten 
straftijd worden herzien en voorwaardelijke 
invriTheidstelling worden overwogen. In leder 
geval zal als regel voorwaardelijke invrijheid :  
stelling volgen wanneer twee derde van de op-
gelegde straftijd verstreken is. Bij deze groep 
langgcstraften zal de tijd tussen een derde en 
twee derde van de straftijd al gauw een zes 
zeven jaar bestrijken, zodat onzekerheid over 
de feitelijke straftijd inderdaad geen sinecure 

6 	is. Het is een overigens vergelijkbare situatie 
met die in ons land, waar gedetineerden met 
een gevangenisstraf van ten minste zes jaar op 
grond van de `volgprocedure langgestraften' 
van de Directie Gevangeniswezen na een derde 
van de straftijd aan een hernieuwd onderzoek 
worden onderworpen, naar aanleiding waarvan 
o.a. kan worden overwogen tot vervroegde 
invrijheidstelling via een gratieproccdure. 
Gewelddadig gedrag van gevangenen is onder-
werp van het volgende artikel in bewerkte 
vonn. 
Voor het gewelddadig gedrag van gevangenen 
ten opzichte van medegevangenen en perso-
neel worden uiteenlopende oorzaken gezocht. 
Sommige wijzen er op dat het geweld voort-
komt uit de sterke vrijheidsbeperkingen die 
een insluiting met zich mee brengt, anderen 
zoeken het veeleer in de persoonlijkheid van 
de gevangene. In het artikel van Ellis, Grasmick 
en Gilman wordt bekeken welke verklaring het 
meest waarschijnlijk is, en welke factoren 
samenhangen met het voorkomen van geweld. 
Het blijkt dat hierbij zowel de omstandigheden 
in de gevangenis als kenmerken van de popu-
latic gedetineerden een rot spelen. Tevens 
wijst de studie uit, dat gewelddadig gedrag in 
gevangenissen niet met enkele vaste kenmer-
ken van inrichting en gedetineerden samen- 



hangt. De achtergrond van de agressie varieert 
met de omstandigheden van de gevangenis en 
de aldaar verblijvende populatie. 
Een apart probleem vormt de opvang van ver-
slaafden in penitentiaire inrichtingen dat de 
laatste tien jaar sterk naar voren is gekomen. 
Niet alleen de problemen die deze categorie 
gedetineerden geeft binnen de inrichting woe-
gen de aandacht, maar ook de meer princi-
piele vraag welke de rol zou moeten zijn van 
het strafrechtelijk beleid tegenover verslaafden: 
weliswaar worden verslaafden ingesloten om-
dat hun druggebruik criminaliteit met zich 
mee brengt, maar de oorzaak daarvan ligt op 
het terrein van volksgezondheid. Mevr. Van 
der Vaart schetst in een oorspronkelijke bij-
drage aan dit themanummer de ontwikke- 
lingen in het justitiele beleid tegenover inge-
sloten drugverslaafden, waarna ze een be-
schrijving gee ft van hetgeen het, resultaat is 
van deze ontwikkelingen: de experimentele 

7 	opvang van verslaafden in Huizen van Bewa- 
ring. Daarbij beperkt ze zich tot de opvang 
in het Huis van Bewaring te Amsterdam, 
waar zij een coordinerende rol vervult. 
Mevr. Balder sluit hierop aan door een korte 
uiteenzetting te geven over de opvang van 
drugverslaafden in het Huis van Bewaring te 
Rotterdam; mevr. Balder functioneert in 
deze stad als coordinator. 
Een bewerkt artikel van Brill gaat over de 
differentiele behandeling van delinquenten. 
De grondgedachte is, dat wanneer een behan-
deling of bejegening enige kans van slagen wil 
hebben, behandeling(somgeving), behande-
laars en gedetineerden op ellcaar afgestemd 

' moeten zijn. In de benadering van Brill wordt 
de mate van structurering van de behandelings-
omgeving beriadrukt die sterker zal moeten 
zijn naarmate de betrokken delinquenten 
zich nog in een lagere psychologische ontwik-
kelingsfase bevinden. Mede op basis van onder-
zoeksresultaten concludeert de auteur dat 
m.n. personen die nog een sterke mate van 
structurering behoeven, in hun ontwikkelings-
mogelijkheden geremd worden wanneer van 
hen te zelfstandig gedrag.verwacht wordt. Er 
dient een geleidelijke overgang te zijn van 
meer naar minder structurering, in overeen-
stemming met de ontwikkeling die de betrok- 



-kenen doonnaken. Oa. door de studies van 
Martinson is er de nodige scepsis ontstaan 
over de effectiviteit van behandelings- en 
resociatisatieprogramma's voor gedetineerden. 
Zondcr dat de differentiele benadering als een 
panacee voor alle problemen gezien kan wor-
den, biedt zc wet een 'neer realistisch perspec-
tief door expliciet ervan uit te gaan dat niet 
iedereen van eenzelfde programma in dezelfde 
mate kan profiteren; dat het tegendeel zclfs 
het geval Ran zijn. 
Het themanummer wordt afgesloten met een 
artikel over de problemen bij de terugkeer 
naar de samenleving. 
Uitgaande van de constatering, dat de orergang 
ran de gevangenis naar de maatsehappij voor 
heel wat gedetineerden tamelijk bedreigend 
is, onderwerpt Goodstein de verschillende 
aanpassingswijzen van de gedetineerden aan 
het gevangenissysteem aan een nadere analyse. 
Op basis van twee dimensies, nl. de mate van 

8 

	

	gerichtheid op een zo spoedig mogelijke terug- 
keer naar de samenleving, en de mate van 
aan passing aan de formele gevangeniscultuur, 
komt hij tot het onderscheiden van vier typen 
gedetineerden. Gegeven de verschillen in aan-
passing aan de gevangeniscultuur en in gericht-
held op cen terugkeer naar de samenleving, 
voorspelt Goodstein dat de onderscheiden 
typen in verschillende mate problemen zullen 
hebben bij de terugkeer naar de samenleving. 
Net  toetsingsonderzoek maakt inderdaad aan-
nemelijk dat die verschillen er met name in de 
eerste maanden na de vrijlating zijn, waarbij 
de geinstitutionaliseerde, d.w.z. de aan de for-
mete gevangeniscultuur aangepaste gedetineer- 
den de mecste problemen hebben. De conclusie 
zou kunnen zijn, dat een syteem dat te veel 
mikt op aanpassing in feite gedetineerden on-
bekwaam tnaakt om zich soepel in te passen in 
een omgeving die meer onafhankelijkheid en 
initiatief vcreist dan de gevangenisomgeving. 



Probleemgevend gedrag 
van gedetineerden 

door drs. B. van der Linden* 
en drs. J. Verhagen** 

Hoofdthema van dit artikel is het in Neder-
land gevoerde beleid ten aanzien van gedeti-
neerden die probleemgevend gedrag vertonen. 
Voordat hierop zal worden ingegaan worden 
factoren beschreven die blijkens de onder-
zoeksliteratuur van invloed zijn op probleem-
gevend gedrag binnen penitentiaire inrich-
tingen. Allereerst zal echter duidelijk gemaakt 
moeten worden, wat onder probleemgevend 
gedrag moet worden verstaan. 

9 	Op de vraag wanneer gedrag van gedetineerden 
probleemgevend is, kan geen eenduidig ant-
woord worden gegeven. Veel factoren spelen 
in dit verband een rol: bepaalde gedragingen 
van bepaalde gedetineerden zullen in bepaalde 
penitentiaire inrichtingen op bepaalde momen-
ten en in bepaalde situaties door bepaalde 
mensen problematisch worden gevonden. Niet 
onbelangrijk daarbij is de vraag of bij de oor-
deelsvorming belangen van de gevangenisorga-
nisatie of belangen van gedetineerden voorop 
worden gesteld. Doet men het laatste dan zal 
de mate waarin gedrag probleemgevend wordt 
geacht, worden afgemeten aan het psychisch 
en fysiek welzijn van de gedetineerde. Stelt 
men daarentegen de belangen van de gevange-
nisorganisatie voorop dan wordt gedrag dat in 
strijd is met de inrichtingsdiscipline als pro-
bleemgevend beschouwd. 
In de pralctijk, zeker in de Nederlandse situa-
tie, zal met beide aspecten rekening worden 
gehouden, waarbij van inrichting tot inrichting 
verschillende accenten worden gelegd . Het ge-
volg is dat alleen gedrag dat een ernstige in-
breuk maakt op de gevangenisdicipline en ge- 

* Werkzaam als onderzoeker bij het Wetenschappe- 
lijk Onderzock- en Documentatieccntrum. 
** Werkzaam bij de Directie Gevangeniswezen. 



drag dat een uitdrukking is van ernstig fysiek 
of psychisch disfunctioneren algemeen als 
probleemgevend zal worden beschouwd. In 
andere gevallen zullen de meningen uiteen-
'open. 
Overigens is de benoeming van bepaald gedrag 
tot probleemgevend niet alleen afhankelijk van 
het belangenperspectief, maar ook van de oor-
zaken waaraan het wordt toegeschreven. Zo 
wordt het bijvoorbeeld over het algemeen 
wenselijk geacht dat gedetineerden zich confor-
meren aan de verwachtingen van het gevangenis-
personeel. Is deze conformering echter cen ge-
volg van hospitalisatie-effecten, dan kan het 
als probleemgevend worden ervaren. 

• Probleemgevend gedrag is dus duidelijk een 
relatief begrip. Dat het niet zozeer om feite-
lijke gedragsaspecten, maar veeleer om de wijze 
van benoeming van gedrag gaat, blijkt onder 
meer uit een studie van Cheatwood. In een 
inrichting voor jeugdige delinquenten bleken 

10 	bcpaalde gedetineerden als moeilijk bestem- 
peld te worden. Ondanks het feit dat dit 
stempel als juist en geldig werd beschouwd, 
waren echter noch de gedetineerden noch de 
gestichtsfunctionarissen zelf in staat feitelijke 
gedragsverschillen tnssen deze en niet-moei-
hjke gedetineerden aan te geven. (Cheatwood, 
1974) 

Oorzaken van probleemgevend gedrag 
Termen als probleemgevende, mocilijke of on-
handelbare gedetineerden zijn in zoverre mis-
leidend, dat daarmede de indruk wordt ge-
wekt , als zou het om min of meer onverander-
lijke eigenschappen van gedetineerden gaan. 
Gedrag, en ook probleemgevend gedrag, kan 
echter nimmer los worden gezien van de con-
text waarin het plaatsvindt. 
In de onderzoeksliteratuur worden zeer ver-
schillende factoren genoemd die van invloed 
zijn op probleemgevend gedrag binnen peni-
tentiaire inrichtingen. 
Voor een gedeelte is dit een gevolg van het feit 
dat de aard van het probleemgevend gedrag 
zelf sterk kan varieren. Zo zullen louter disci- 
plinaire probleemgevallen veelal een andere ver-
klaring behoeven dan bijvoorbeeld psychiatrisch 
problecmgedrag. Bij `storend' gedrag zal men in 



het algemeen aan andere achtergronden den-
ken dan bij `gestoord' gedrag. Maar zelfs in-
dien we ons zouden beperken tot bijvoor-
beeld agressief gedrag dat ernstige 

problemen oplevert, dan blijkt uit on-
derzoek dat hieraan vele oorzaken ten grond-
slag kunnen liggen, zoals: 
— de materiele voorzieningen binnen de in-
richting (Screvens e.a., 1978); 
— het optreden van het inrichtingspersoneel 
jegens de gedetineerden (Feld, 1977; 
Screvens e .a. 1978); 
— de bevolkingsdichtheid binnen de inrich-
ting (Nacci e.a., 1977; Screvens e.a., 1978); 
— de duur van de detentie (Ellis e.a., 1974; 
Myers en Levy, 1978); 
— de mate waarin de gedetineerde binnen de 
inrichting bezoek ontvangt (Ellis e.a., 1974); 
— de spanningen die de gedetineerde in de 
detentiesituatie ervaart (Myers en Levy, 
1978); 

11 	— de criminele voorgeschiedenis van de gede- 
tineerde (Bach-Y-Rita en Veno, 1974; Ellis 
e.a., 1974; Myers en Levy, 1978); 
— de mate waarin de gedetineerde voor zijn 
detentie in de vr .ije samenleving disciplinaire 
problemen heeft opgeleverd (Bach-Y-Rita en 
Veno, 1974; Myers en Levy, 1978); 
— de burgerlijke staat van de gedetineerde 
(Myers en Levy, 1978); 
— de opvoedingssituatie van de gedetineerde 
(Bach-Y-Rita en Veno, 1974); 
— de persoonlijkheidskenmerken van de gede-
tineerde (Myers en Levy, 1978); 
— de leeftijd van de gedetineerde (Nacci 
1977; Ellis e.a., 1974); en 
— neurologische kenmerken van de gedeti-
neerde (Bach-Y-Rita en Veno, 1974). 
Zonder op al deze factoren in detail in te gaan, 
blijkt uit bovenstaande opsomming dat agres-
sief probleemgedrag kan worden toegeschreven 
aan drie algemene oorzaken. In de eerste 
plaats kan de situatie binnen de penitentiaire 
inrichting een rol spelen. Een aantal andere 
situationele factoren, zoals het bezoek dat de 
gedetineerde ontvangt, en de duur van de 
detentie, hebben meer met de detentie als zo-
danig te maken dan met de inrichting waar 
deze worden ondergaan. Tenslotte is een aan-
tal persoonsgebonden oorzaken genoemd die 



de gedetineerde als het ware in de detentie- • 
situatie inbrengt. 
Het is namelijk dat deze drie algemene facto-
ten ook bij andere vormen van probleem-
gevend gedrag in penitentiaire inrichtingen een 
rol spelen. De vraag aan welk van deze drie 
oorzaken het meeste belang moet worden toe-
gekend , laat zich niet eenvoudig beantwoor-
den. Het antwoord zal van geval tot geval ver-
schillen, waarbij met name ook de aard van 
het probleemgevend gedrag zelf een rol van 
betekenis zal spelen. Voor het met betrekking 
tot problecmgevend gedrag binnen peniten-
tiaire inrichtingen te voeren beleid is deze 
vraag wel belangrijk. Zo zal, indien de proble-
men vooral zijn toe te scluijven aan de Ulrich-
tingssituatie, overplaatsing van de gedetineerde 
naar een andere penitentiaire inrichting voor 
de hand liggen, of (in meer extreme gevallen) 
tot wijzigingen van de inrichtingssituatie aan-
leiding kunnen geven. Bij meet-  persoonsge- 

12 	bonden probleemgevend gedrag zal in het 
algemeen het zonder meer overplaatsen van 
de gedetineerde weinig zin hebben. In dat ge-
val zal naar andere oplossingen, zoals een 
meet intensieve detentiebegeleiding, moeten 
worden gezocht. 

Hoofdlijnen van het in Nederland 
gevoerde beleid 
Zo moeilijk als het was om een algemene om-
schrijving te geven van problecmgevend ge-
drag, zo moeilijk is het ook om aan te geven 
welk beleid er met betreklcing tot probleem-
gevende gedragingen van gedetineerden wordt 
gevoerd of zou moeten worden gevoerd. 
Afhankelijk van de zienswijze op de aard van 
de problemen, de ontstaansgronden en de 
ernst ervan, zal steeds binnen de beschikbare 
mogelijkheden naar de meest aangewezen 
reactic moeten warden gezocht. 
Problemen zijn er om te worden opgelost, 
maar ook voor probleemgevend gedrag geldt, 
dat het beter is dit te voorkomen. Uitgangs-
punt van het in Nederland gevoerde beleid is 
dan ook preventie. 

Preventie 
De speelruimte die het gevangeniswezen heat 
om probleemgedrag te voorkomen, is afhan- 



kelijk van de oorzaken die aan dat gedrag ten 
grondslag liggen. Is het probleemgevend ge-
drag voornamelijk toe te schrijven aan de 'in-
breng' van de gedetineerde, dan zijn de pre-
ventieve mogelijkheden voor het beleid gering. 
Deze mogelijkheden zijn aanzienlijk groter 
naarmate het probleemgedrag mede door de 
specifieke inrichtingsomstandigheden wordt 
veroorzaakt. Het preventiebeleid is dan ook 
vooral gericht op het zo goed mogelijk op 
elkaar afstemmen van gedetineerden en gevan-
genisregiems.Differentiatie en selectie zijn de 
hoekstenen van dit beleid. 
Artikel 12 van het Wetboek van Strafrecht be-
paalt dat iedere gevangene zoveel mogelijk 
wordt geplaatst in een inrichting, waarvan het 
regiem het meest met zijn persoonlijkheid 
strookt; de duur van de straf en de reclasse-
ringsmogelijkheden worden daarbij genoemd 
als zaken waarop met name dient te worden 
gelet. In de Beginselenwet is de differentiatie 

-13 	van gevangenissen verder uitgewerkt. Leeftijd, 
sekse en strafduur worden daar als criteria 
genoemd. Daarnaast zijn er 'in de praktijk 
criteria ontwikkeld die meer zijn afgestemd 
op de mogelijkheden die de regiems in de in-
richtingen aan de gedetineerden kunnen bie- 
den 	Naarmate het regiem in de inrich- 
ting meer maatschappij-gericht is, worden de 
gevangenissen verdeeld in gesloten, half-open 
en open inrichtingen' (Nota beleidsvraag- 
stukken gevangeniswezen; 1976; blz. 25). 
Differentiatie van gevangenissen kan niet los 
gezien worden van selectie van gedetineerden. 
De plaatsing van veroordeelden geschiedt door 
zgn. selectie-adviescommissies. Voor deze 
commissies zijn, naast objectieve criteria, zo-
als leeftijd, sekse en strafduur, vooral subjec-
tieve criteria van belang voor het antwoord 
op de vraag we&e inrichting het meest . aange-
wezen lijkt om de betrokkene op te nemen. 
Gedurende het verblijf in het Huis van Bewa-
ring heeft men zich daaromtrent een oordeel 
kunnen vormen, maar daarmee wordt niet 
steeds volstaan. Er wordt van verschillende 
zijden advies ingewonnen. Voor bepaalde 
langgestraften kan bijvoorbeeld een psycholo-
gisch.onderzoek deel uitmaken van de selec-
tieprocedure. Veroordeelden die een straf 
van drie jaar of meer moeten ondergaan, 



kunnen in het Penitentiair Selectie Centrum 
(PSC) worden opgenomen voor een klinisch 
psythologisth onderzoek ten behoeve van de 
selectie. Indien de straftijd zes jaar of meer 
bedraagt is een klinisch psychologisch onder-
zoek zelfs dwingend voorgeschreven. Bij hen 
wordt een dergelijk onderzoek ook van tijd 
tot tijd herhaald. 
Het zal duidelijk zijn dat de selectie er op is 
gericht de gedetineerde daar onder te brengen 
waar hij* het meest op zijn plaats wordt ge-
acid. Het is de taak van de selectie-advies-
commissies om binnen de beschikbare moge-
lijkheden te komen tot een zo goed mogelijke 
opvang. Van het plaatsingsbeleid kan dus 
worden gezegd dat dit in de regel preventief 
zal behoren uit te werken met betrekking tot 
probleemgevend gedrag. Tegen de achter-
grond van het karakter en de mogelijkheden 
van bet regiem van de verschillende inrichtin- 
gen enerzijds, en de daarin aanwezige bevolking 

14 	anderzijds, wordt bekeken waar de te selec- 
teren gedetineerde 'het meest' op zijn plaats is. 
Tot nu toe is geschreven over de selectie van 
veroordeelden. Het zal duidelijk zijn dat deze 
plaatsvindt op een moment dat . de  bctrokke-
nen reeds enige tijd zijn gedetineerd. Tevoren 
verblijven zij in het huis van bewaring. Van 
externe differentiatie, zoals bij gevangenissen, 
is daar nauwelijks sprake. Slechts in enkele 
gevallen bestaat enige keuzemogelijkheid. Het 
streven is preventief gedetineerden in het 
eigen arrondissement onder te brengen. De 
druk op de beschikbare plaatsruimte is echter 
doorgaans en overal zo groot dat hier nogal 
eens van afgeweken moet worden. Ook wan-
neer dit wel lukt betekent dit niet dat de gede-
tineerde wordt opgenomen in een inrichting 
waarvan de bevolking op evenwichtige wijze 
is samengesteld. Eén spanningsbron (een gro-
tere afstand tot thuis) is daarmee wel ver- 
minderd. Andere spanningsbronnen, waar- . 

. onder cen zeer heterogene groep van medege-
tineerden, blijven bestaan. Door middel van 
Inkomstafdelingen' en 'interne differentiatie' 
wordt getracht ook in huizen van bewaring 
rekening te houden met de soms wel zeer ver- 

'6  Voor 	zijn Cr — vat het aantal infichtingen 
betreft — veel minder mogelijkbeden. 



schillende achtergrond van de ingeslotenen, 
maar de mogelijkheden daartoe zijn in de 
regel erg beperkt. Het gevangeniswezen kan de 
onveroordeelden in zekere zin veel minder 
individueel behandelen dan de veroordeelden, 
terwijl de opvang van de eerstgenoemden toch 
bepaald hoge eisen stelt; het gaat om de eerste 
tijd van de detentie, veelal gekenmerkt door 
onzekerheid van zowel de betrokkene (wat 
staat me te gebeuren?) als de inrichting (wie 
hebben we eigenlijk voor ons?). 
Het in Nederland gevberde beleid, zo moge uit 
bovenstaande blij ken, is gericht op preventie 
van probleemgevend gedrag van tot gevange-
nisstraf veroordeelden door middel van diffe-
rentiatie en selectie. Het streven is in de peni-
tentiaire opvangmogelijkheden een zodanige 
variatie aan te brengen, dat een zo goed moge-
lijke aansluiting wordt gevonden bij de ver-
schillen tussen de gedetineerden. Niet alleen 
door middel van differentiatie en selectie 

15 	wordt er naar gestreefd probleemgevend gedrag 
van gedetineerden te voorkomen, maar ook 
door rniddel van maatregelen die op de deten-
tiesituatie in zijn algemeenheid betrekking 
hebben. Zo wordt de laatste jaren in toene-
mende mate getracht het aan de detentie in-
herente isolement te verzachten door uitbrei-
ding van verlofregelingen. Ook deze kunnen 
worden gezien als een onderdeel van het stre-
ven de detentie zodanig in te richten dat — met 
inachtneming van het belang van de beveiliging 
van de maatschappij — spanningsbronnen voor 
de gedetineerden in hun uitwerking worden 
beperkt. 

Overplaatsing 
Het selectiebeleid is er op gericht tot gevange-
nisstraf veroordeelden te plaatsen in die in-
richtingen waar zij het meest `geschike voor 
zijn. In het ene geval zal men daar beter in sla-
gen dan in het andere geval. (Bij mensen ziet 
men nu eenmaal meer variaties dan bij inrich-
tingen.) Is de gedetineerde eenmaal in de voor 
hem geschikt geachte inrichting opgenomen, 
dan wordt vervolgens van tijd tot tijd bezien 
of de gedetineerde daar nog op zijn plaats is. 
Functioneert iemand in de ene inrichting niet 
goed, dan kan overplaatsing volgen naar een 
andere inrichting. 



Ter voorkoming van verder voortduren of 
escaleren van probleemgedrag kan aan over-
plaatsing worden gedacht . De hantering van 
dit middel zal zinvoller zijn naannate er meet 
differentiatie bestaat tussen de inrichtingen en 
er dus des te meer reden is om te veronder-
stellen dat de gedetineerde in een andere in-
richting beter op zijn plaats is. Op een enkele 
uitzondering na is hiervan bij de huizen van 
bewaring geen sprake. In alle Huizen van Be-
waring is het regiem gebaseerd op `beperkte 
gemeenschap'. In soinmige nieuwgebouwde 
Huizen van Bewaring is het wel mogelijk ge-
detineerden intern te verplaatsen naar een 
ander paviljoen. De situatie ligt voor gevange-
nissen in zoverre gunstiger, dat er sprake is 
van eon grotere externe differentiatie. Voor 
gedetineerden die een individuele begeleiding 
behoeven bestaan bier bovendien aparte in-
richt ingen. 

Twee wetsartikelen, art. 120 en 47 Gevangenis-
16 	maatregel, vragen om eon afzonderlijke ver- 

melding. 

Art. 120 Gev.M. bepaalt dat veroordeelden 
die 'op grond van de gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke storing van hun geestvennogens 
voor verblijf in een gevangenis ongeschikt zijn' 
kunnen worden geplaatst in een Rijksinrichting 
voor tbr-gestelden lietzij ter observatie hetzij 
ter verdere tenuitvoerlegging van de slid". 
De selectie-adviescommissie voor langgestraf-
ten krijgt vaak te maken met gedetineerden 
met min of meer ernstige psychische stoor-
nissen. Het feit dat een lange gevangenisstraf 
werd opgelegd kAn daar een indicatie van zijn; 
de lange straf kan aan de psychische problemen 
het zijne toevoegen/toegevoegd hebben. Hier-
mee wil overigens Met gezegd zijn dat iedere 
langgestrafte vroeg of laat in een Rijksinrich-
ting voor tbr-gestelden wordt geplaatst. Terecht 
wordt in dergelijke gevallen een zware proce-
dure gevolgd. De mogelijkheid van plaatsing in 
een inrichting voor tbr-gestelden vomit niette-
mM eon aspect van het onderbrengingsbeleid. 
De conhoudbaarheid' van de betrolcken gedeti- 
neerde was jarenlang het belangrijkste criterium. 
Sedert een tiental jaren wordt echter ook wel 
een meet positief criterium gehanteerd, waarbij 
met name wordt uitgegaan van het belang van 



de betrokkene*. Ook psychisch gestoorde ge-
detineerden komen na verloop van tijd in de 
maatschappij terug. Een plaatsing in een in-
richting voor tbr-gestelden kan worden over-
wogen om daarmee te bewerkstelligen dat hun 
gedragspatroon wordt veranderd, en wel op 
meer deskundige wijze dan in de gevangenis 
kan worden gegarandeerd. Voor onveroordeel-
den bestaat deze mogelijkheid niet. Zij kunnen 
wel — evenals veroordeelden — 'in geval van 
krankzinnigheid of van ernstige of besmette-
lijke ziekte' (art. 47 Gv.M.) tijdelijk worden 
geplaatst in een psychiatrische of andere 
ziekeninrichting. 

Afzondering 
Het bovenstaande wekt wellicht de indruk dat 
het gevangeniswezen in Nederland over een 
zodanige accommodatie van inrichtingen be-
schikt, dat niet alleen probleemgevend gedrag 
hier een zeldzaam verschijnsel is, maar er ook, 

17 	indien het toch optreedt, altijd wel een andere 
inrichting te vinden is waar de gedetineerde 
meer op zijn plaats is. Die indruk mag niet 
worden gewekt. Probleemgevend gedrag zal niet 
altijd voorkomen kunnen worden en boven-
dien zijn er redenen waarom overplaatsing 
niet steeds de meest aangewezen reactie zal zijn 
op dergelijk gedrag. In de eerste plaats is over-
plaatsing voor de gedetineerde zelf een zeer 
ingrijpende maatregel, omdat hij zich dan aan 
een geheel andere inrichtingssituatie zal moe-
ten gaan aanpassen. Verder kan niet altijd 
worden aangenomen dat het probleemgevend 
gedrag in een andere inrichting zal verdwijnen 
of afnemen. Vooral in gevallen waarin met een 
tijdelijke verwijdering uit de gemeenschap van 
de inrichting kan worden volstaan, wordt af-
zondering van de gedetineerde vaak als een 
meer geschikte reactie beschouwd. In de Be-
ginselenwet gevangeniswezen en de Gevange-
nismaatregel worden drie gronden genoemd 
voor afzondering van gedetineerden naar aan- 

* Artikel 12 a, lid 1 van het Wetsoniwerp TBR luidt: 
`een veroordeelde tot gevangenisstraf die wegens 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van 
zijn geestvermogens daarvoor in aanmerking komt 
	'Deze formulering is ruimer dan de huidige 
tekst van art. 120 Gev. Maatregel 



leiding van probleemgevend gedrag. In de 
eerste plaats is afzondering mogelijk als disci-
plinaire straf. De duur van de afzondering be- 
draagt in dit geval maximaal 14 dagen. 
In de gevangenissen kan afzondering ook wor-
den toegepast indien dit terwille van de orde 
en veiligheid binnen de inrichting noodzake-
lijk wordt geacht. Doze vorm van afzondering 
kan voor maximaal twee weken worden toe-
gepast. Tenslotte is afzondering van gedeti-
neerden mogelijk, indien zij niet geschikt zijn 
voor een regiem van beperkte of algehele 
gemeenschap. In dit geval duurt de afzondering 
in eerste instantie maximaal een maand, maar 
verlenging van deze periode met telkens een 
maand is mogelijk. De afzondering kan ten 
uitvoer worden gelegd op de eigen eel van de 
gedetineerde of op een strafed. In bepaalde 
gevallen stuit de afzondering binnen de 
inrichting van verblijf op ernstige bezwaren 
en moet de afzondering buiten de eigen 

18 	inrichting ten uitvoer worden gelegd. Evenals 
bij de eerdergenoemde overplaatsing naar een 
Rijksinrichting voor tbr-gestelden wordt ook 
bij 'de plaatsing in afzondering buiten de eigen 
inrichting' (ex art. 24, lid 5 Gev.M.) een 
zware procedure gevolgd. Twee inrichtingen, 
eq. afdelingen van inrichtingen hebben sedert 
medio 1978 (mede) een bestemming tot op-
name van gedetineerden wier afzondering in 
de eigen inrichting onvoldoende is. In de ene 
inrichting worden gedetineerden geplaatst, 
wier aanwezig,heid de goede gang van zaken 
in de inrichting van verblijf•weliswaar op 
crnstige wijze verstoorde, maar niet zodanig 
dat zij blijvend daaruit verwijderd dienen te 
worden. De verwachting moet bestaan dat zij 
na een korte.periode van maximaal 14 dagen 
weer teruggeplaatst kunnen worden. De 
afzondering in de andere inrichting gaat 
verder: het gaat daarbij om gedetineerden `wier 
afzondering op grond van hun persoonlijIcheids-
structuur voor langere duur is geindiceerd en 
wier gedrag de goede gang van zaken in de 
inrichting op een zodanige wijze heeft ver-
stoord, dat zij in beginsel niet of nog niet in 
de inrichting van Iterkomst kunnen worden 
opgenomen'. Men streeft er in deze inrichting 
naar de gedetineerde, na een eerste verblijf in 
volledige afzondering, geleidelijk te laten ge- 



wennen aan een regiem met een ruimere mate 
van gemeenschap. 
Afzondering is immer een tijdelijke maatregel. 
Hoe hardnekkig het storend gedrag van een 
gedetineerde ook moge zijn, het streven is er 
altijd op gericht hem te laten verblijven in een 
regiem met een meer of mindere mate van 
gemeenschap. Afzondering is dus een maat-
regel die in principe slechts in uitzonderings-
gevallen gehanteerd mag worden. 'LoaIs vanuit 
de samenleving de gevangenisstraf als een ulti-
mum remedium wordt gehanteerd, zo wordt 
ook van afzondering binnen penitentiaire in-
richtingen alleen dan gebruik gemaakt als 
geen andere uitweg meer mogelijk is. 

Conclusie 
In de inleiding van dit artikel werd vastgesteld 
dat probleemgevend gedrag een relatief begrip 
is. Het gaat niet zozeer om de feitelijke aspec-
ten van gedrag, maar veeleer om de benoe- 

19 	ming van dit gedrag. Het gevolg is dat alleen 
gedrag dat een ernstige inbreuk maakt op de in-
richtingsdiscipline en gedrag dat een uitdruk-
king is van ernstig fysiek en psychisch disfunc-
tioneren algemeen als probleemgevend be-
schouwd zal worden. In andere gevallen zullen 
de meningen verschillen. 
Niet alleen is geen eenduidige omschrijving te 
geven van probleemgevend gedrag, het is even-
zeer onmogelijk dergelijk gedrag aan een en-
kele oorzaak toe te schrijven. In de onderzoeks-
literatuur worden drie categorieen van oorza-
ken genoemd die er toe kunnen bijdragen dat 
probleemgedrag optreedt: 
— de specifieke omstandigheden binnen de 
penitentiaire inrichting; 
— algemene detentiefactoren, zoals het bezoek 
dat de gedetineerde ontvangt en de duur van 
de detentie; en 
— persoonsgebonden factoren. 
Aanhangers van de deprivatie-theorie stellen 
dat probleemgevend gedrag verklaard moet 
worden uit de twee eerstgenoemde factoren: 
de inrichtings- en detentiesituatie. Aanhangers 
van de import-theorie schrijven dergelijk ge-
drag daarentegen toe aan de inbreng van de 
gedetineerde. Waarschijnlijk bevatten beide 
theorieen een kern van waarheid, en zal de 
oplossing van het probleem gezocht moeten 



warden in een synthese ervan. Bij sommige 
vormen van probleemgedrag zal de eerste 
theorie het beste verklaringsmodel bieden en 
in andere gevallen de tweede. 

Het in Nederland gevoerde beleid is gericht op 
preventie van probleemgevend gedrag in peni-
tentiaire inrichtingen door het zo goed moge-
lijk op elkaar afstemmen van gedetineerden en 
gevangenisregiems. Differentiatie van inrich- 
tingen en selectie van gedetineerden zijn de 
hoekstenen van dit beleid. Hoewel het selectie-
beleid crop is gericht gedetineerden in de voor 
hen meest geschikte inrichting te plaatsen, zal 
men daar niet in alle gevallen even goed in 
slagen. Blijkt iemand in een inrichting nict goed 
te functioneren dan kan, om te voorkomen dat 
het probleemgedrag voortduurt of escaleert, 
overwogen worden hem naar ecn andere in-
richting over te plaatsen. Gaat het om `gestoord' 
gedrag, dan is het bovendien in uitzonderings- 
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	gevallen mogelijk een overplaatsing te realiseren 
naar een Rijksinrichting voor tbr-gestelden 
(art. 120 Gev. M.) of naar een particuliere psy-
chiatrische inrichting (art. 47 Gev. M.). Niet 
alleen zal probleemgedrag niet altijd voorko-
men kunnen warden, bovendien zal overplaat-
sing niet'steeds de meest aangewezen reactie 
zijn op dergelijk gedrag. Vooral wanneer bet 
probleemgedrag van tijdelijke aard is en niet 
zonder meer kan warden aangenomen dat dit 
gedrag afneemt bij plaatsing in een andere in-
richting, kan worden besloten tot het tijdelijk 
afzonderen van de gedetineerde. In principe 
wordt deze afzondering binnen de inrichting 
zelf ten uitvocr gelegd. Indien dit evenwel op 
ernstige bezwaren stuit, kan de gedetineerde 
in een landelijke afzonderingsafdeling warden 
geplaatst. Uitgangspunt van het beleid is, dat 
tijdelijke afzondering van gedetineerden slechts 
in uitzonderingsgevallen mag worden toegepast. 

Hoewel het door het Nederlandse gevangenis-
wezen gevoerde beleid voor een belangrijk ge-
deelte is gericht op preventie van probleemge-
vend gedrag in penitentiaire inrichtingen, zal 
het optreden ervan niet altijd kunnen warden 
voorkomen. Voor een gedeelte is dit een ge-
volg van het felt dat het gevangeniswezen niet 
op alle factoren die met het optreden van pro- 



bleemgedrag verband houden, invloed kan 
uitoefenen. Vooral daar waar het probleemge- 
drag voornamelijk is toe te schrijven aan 
`inbreng' van de gedetineerde, zullen de pre-
ventieve mogelijkheden voor het beleid gering 
zijn. 
De wijze waarop wordt gereageerd op probleem-
gevend gedrag zal mede afhankelijk zijn van de 
oorzaak die eraan ten grondslag ligt en van het 
al dan niet chronische karakter ervan. Is het 
probleemgedrag voor een belangrijk gedeelte 
toe te schrijven aan de specifieke inrichtingsom-
standigheden, dan lijkt overplaatsing van de 
gedetineerde naar een andere inrichting voor 
de hand te liggen. Voorwaarde daarbij is van-
zelfsprekend dat er een andere inrichting 
bestaat waar de gedetineerde meer op zijn 
plaats zou zijn en dat deze inrichting mogelijk-
heden ziet voor opname. Gaat het om zeer 
tijdelijk probleemgedrag, dan is tijdelijke ver-
wijdering van de gedetineerde uit de inrich- 

21 	tingsgemeenschap middels afzondering een 
reele mogelijkheid. Met het bovenstaande is 
niet bedoeld te zeggen dat op probleemgevend 
gedrag altijd door middel van hetzij overplaat-
sing, hetzij afzondering gereageerd wordt of 
dient te worden. Alleen indien het probleem-
gevend gedrag zo ernstig van aard is dat ver-
wijdering uit de inrichtingsgemeenschap on-
ontkoombaar wordt geacht, lijkt het voor de 
hand te liggen in het eerste geval over te gaan 
tot overplaatsing en in het tweede geval tot 
een tijdelijke afzondering. Soms zullen beide 
maatregelen in elkaars verlengde liggen. De 
gedetineerde wordt dan afgezonderd in afwach-
ting van overplaatsing. 
Voor een vorm van probleemgedrag zal noch 
afzondering noch overplaatsing in beginsel 
een oplossing zijn: langdurig, niet regiem-ge-
bonden probleemgedrag. Gaat het daarbij om 
`gestoord' gedrag dan zou men in bepaalde ge-
vallen nog kunnen denken aan een plaatsing 
in een Rijksinrichting voor tbr-gestelden of in 
een particuliere psychiatrische inrichting. G .aat 
het echter om chronisch `storend' en met name 
agressief gedrag dan biedt noch tijdelijke af-
zondering, noch overplaatsing eigenlijk een ade-
quate oplossing. De vraag hoe chronisch agres-
sieve gedetineerden moeten worden opgevan-
gen, houdt de gemoederen, zowel binnen het 



gevangeniswezen als daarbuiten, reeds lange 
tijd bezig. Men zou kunnen overwegen deze 
gedetineerden in een aparte inrichting onder 
te brengen om op die manier de overige inrich-
tingen te ontlasten. Aan het concentreren van 
chronisch agressieve gedetineerden lijken nog 
;Indere voordelen te zijn verbonden. Zoals 
reeds in de inleiding van dit artikel is gcsteld 
is problecmgevend gedrag een relatief begrip. 
Het is mogelijk dat men in ecn inrichting die 
speciaal is bestemd en toegerust voor de op-
yang van deze gedetineerden, nicer zal zijii in-
gesteld op agressief gedrag en het daarom wel-
licht als minder probleemgevend zal beschou-
wen. Nog een ander voordeel zou kunnen•zijn 
dat speciaal voor de begeleiding van agressicvc 
gedetineerden getraind personeel efficienter 
kan worden ingezet. De bezwaren tegen het 
concentreren van blijvend `storende' gedeti-
ncerden in e'en inrichting zijn echter zeer groot. 
In een rapport van een justitiele stuurgroep 

2 2 	wordt hierover opgemerkt: 'Het bijeen zijn 
van alleen maar zeer moeilijke gedetincerden 
levert grotc spanningen op, — te meer dat her 
zich gedtiketteerd weten rolbevestigend werkt - 
en doet een te groot beroep op de spankracht 
van het personeel. Bovendien ontstaat dan het 
risico, dat de zodoende als `gevaarlijk' aange-
merkte gedetineerden dan eerst recht rancu-
neus worden en als een soort desperado's in 
de samenleving terugkeren.' Verder bestaat 
het risico dat een dergelijke inrichting als een 
`eindstation' gaat fungeren, waar de gedetineer-
den bun gehele verdere detentie doorbrengen. 
Eenmaal in zo'n inrichting geplaatst, zal terug-
keer naar een `normale' inrichting zeer moei-
lijk worden. Nict alleen aan een eventuele 
concentratie van chronisch agressieve gedeti-
neerden kleven grote nadelen, ook de huidige 
decentralisatie blijft problematisch. Op die 
manier wordt het ernstig probleemgevend 
gedrag, zij het in `verdunde' vorm, over meer 
inrichtingen verdeeld. Verder zal de aanwezig- 

. heid van chronisch agressieve gedetineerden 
niet alleen de mogelijkheden tot uitbouw van 
het regiem in de desbetreffende inrichtingen 
beperken: soms zal er ten koste van andere 
lotgenoten' zelfs een restrictievere aanpak 
nodig zijn. 
De moeilijkheden die het gevangeniswezen 



ondervindt bij de opvang van deze laatste 
categorie maken nog eens duidelijk hoezeer 
deze organisatie kan worden gekenschetst als 
een organisatie van dilemma's. 
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Levenslang gestraften: 
psychologische veranderingen 
gedurende de detentie* 

door R. J. Sapsford 

In onderzoeken naar de effecten van inrich-
tingen op hen die daar verblijven, wordt ge-
sproken van een toestand die afwisselend 
wordt aangeduid als Institutionalisatie', `insti-
tutionele neurose' of `institutionalistne'. Deze 
toestand, die wordt gekenmerkt door apathie 
en een verminderde motivatie, gekoppeld aan 
een extreme afhankelijkheid van de gang van 
zaken binnen de inrichting en de steun ervan, 
kan ertoe leiden dat men Met !anger in staat 
is zich in de buitenwereld staande te houden. 
De oorzaak wordt over het algemeen gezocht 

24 	in het binnen de inrichtin•gevoerde beleid: 
men wordt beloond veer rustig en meegaand 
gedrag en slit wordt op een gegeven moment 
zo'n gewoonte dat men te passief worth om 
nog problemen op te leveren. 
In de onderhavige'studie is nagegaan welke de 
effecten zijn van een langdurig verblijf in een 
penitentiaire inrichting. Het onderzoek richtte 
zich daarbij op twaalf aspecten van het func-
tioneren van de gedetineerde: depressiviteit; 
ongerustheid; introversie; neuroticisrne en 
emotionatiteit; apathie; athankelijkheid van 
het personeel en de gang van zaken binnen de 
inrichting; prestatie-motivatie; sociabiliteit; 
belangstelling veer de buitenwereld en de con-
tacten daannee; het zich.bezighouden met de 
invrijheidsstelting; de `oriéntatie' van het toe-
komstperspectief; en de algemene psychiatri-
sche toestand. 
Het onderzoek werd beperkt tot levenslang ge 
straften, omdat, ook al is de gemiddelde de-
tentie-duur wet ongeveer bekend, zij er nimmer 
op kunnen rekenen op een bepaald tijdstip in 
vrijheid gesteld te worden. Deze onzekerheid 

* Dd is een verkorte weergavti van: Life-sentence 
prisoners: psychological changes during sentence. 
In; British Journal of Criminology, 18e jaargang, 
nr. 2, 1978, biz. 128-145 



weegt zeer zwaar in die zin, dat in bepaalde 
opzichten hun gehele verdere leven ieder mo-
ment van de detentie op het spel staat. Een 
enkel klein vergrijp kan reeds tot een aanzien-
lijk langere detentie leiden. 
Omdat het om een exploratief onderzoek ging, 
werd gekozen voor een opzet waarbij een klei-
ne groep levenslang gestraften zeer intensief 
werd bestudeerd. Met de gedetineerden zijn 
uitgebreide en betrekkelijk ongestructureerde 
interviews gehouden, terwijl daarnaast een aan-
tal schriftelijke tests werd afgenomen. Deze 
gegevens werden aangevuld met uit gevange-
nisdossiers afkomstige informatie om te kunnen 
achterhalen op welke wijze de onderzochte ge-
detineerden in de loop van hun detentie waren 
veranderd. 

De onderzochte gedetineerden 
Alle onderzochten waren afkomstig uit den 
grote en zwaarbeveiligde gevangenis in Enge- 

25 land, waarvan bijna de helft van de bevolking 
een levenslange gevangenisstraf uitzat. De on-
derzoeksgroep bestond uit gedetineerden in 
drie verschillende fasen van de detentie. Twin-
tig waren zeer recent in de inrichting binnen-
gekomen en hadden gemiddeld pas 9 maanden 
van hun gevangenisstraf uitgezeten. Een mid-
dengroep van eveneens 20 gedetineerden be-
yond zich ongeveer in het zesde detentiejaar. 
Een `zware' groep van 10 gedetineerden, ten-
slotte, had reeds een zeer lange detentie — ge-
middeld 14 jaar — achter de rug. Omdat door 
de onderzoeker, behalve de fase van de deten-
tie, geen speciale selectie is toegepast, werden 
de drie groepen tezamen als de `willekeurige' 
steekproef aangeduid. 
Een belangrijk probleem was, dat deze groepen 
tengevolge van selectie-effecten onderling niet 
zonder meer vergelijkbaar behoefden te zijn in 
een aantal belangrijke opzichten. Om mogelijke 
verstorende invloeden van deze verschillen 
op de onderzoeksresultaten uit te schakelen, is 
getracht om uitgaande van de `zware' groep 
gedetineerden vergelijkbare groepen in de eer-
dere detentiefasen te vinden. Deze gelijkschake-
ling vond plaats aan de hand van drie factoren: 
de lee ftijd ten tijde van de veroordeling; het 
type delict-slachtoffer; en de medische rappor-
tage bij de veroordeling of de binnenkomst. 



Omdat de gelijkschakeling niet geheel mogelijk 
was met gedetineerden uit de 'willekeurige' 
steekproef, moest in een aantal gevallen worden 
uitgeweken naar gedetineerden met een jets af-
wijkende detentieduur. Het totaal aantal gede-
tineerden binnen de gehele onderzoeksgroep 
kwam daarmee op 60. 

De onderzoeksresultaten 
Zoals gezegd, richtte het onderzoek zich op 
twaalf aspecten van bet functioneren van de 
gedetineerde. Voor zover mogelijk is voor de 
meting van ieder aspect van verschillende 
soorten gegevens gebruik gemaakt. 

Belangstelling voor en feitelifke betrokkenheid 
WY de buitenwereld 
In tegenstetling tot wat mm of meer verwacht 
zou kunnen worden, blijkt de belangstelling 
voor de buitenwereld over het algemeen niet 
af te nemen met het verstrijken van de deten- 

26 	tie. De feitelijke betrokkenheid hi] de buiten- 
wereld, afgemeten aan het aantal bezoeken of 
brieven, neemt daarentegen wel af. Deze af-
name word zowel in de `willekeurige' als in de 
`gelijkgeschakelde' steekproef geconstateerd. 
Contacten met echtgenotes en vriendinnen 
bleken aan het eind van het vijfde detentiejaar 
in vrijwel alle gevallen te zijn verbroken. In 
bijna de helft van de gevallen hadden deze 
contacten na de veroordeling zelfs helemaal 
.niet racer plaatsgevonden. Nauwe familierela-
ties (ouders; broers en zusters; kinderen) wa-
ren bestendiger; zelfs van de `zware' groep 
onderhield 70 procent nog op een of andere 
manier contact met de familie. 
Het blijkt dat naast de duur van de detentie 
andere factoren verband hielden met zowel 
de feitelijke betrokkenheid hi] als de belang- 
stelling voor de buitenwereld. Met name speelt 
hi] de feitelijke betrokkenheid de aard van 
de sociale relaties ten tijde van de veroordeling 
een rol en verder is de belangstelling voor de 
buitenwereld zwak gerelateerd aan de feite-
lijke contacten daarmee. Overigens bleef het 
correspondentieniveau wel significant en nega-
tief samenhangen met de detentieduur wan-
neer rekening wordt gehouden met de aard 
van de sociale contacten bij het begin van de 
detentie. 



Venninderde sociabiliteit en belangstelling 
voor mensen 
De enige variabele, afgezien van het bovenge-
noemde correspondentieniveau, die sterk bleek 
samen te hangen met de duur van de detentie, 
was de score op een schaal voor sociale intro-
versie. Deze schaal was ontworpen om te kun-
nen bepalen in hoeverre men belangstelling 
heeft voor sociale activiteiten. Ook als reke-
ning wordt gehouden met het feitelijke cor-
respondentieniveau bleef deze samenhang be-
staan. 
De toename in sociale introversie in de loop 
van de detentie is naar alle waarschijnlijkheid 
een gevolg van een veranderde houding ten 
aanzien van de gevangenis en de gevangenis-
straf en niet van andere factoren, zoals de 
lee ftijd, die niet met de detentie als zodanig 
samenhangen. 
In zowel de `willekeurige' als de `gelijkgescha-
kelde' steekproef werd een zwak verband 

27 geconstateerd met de verwachte detentieduur 
tot de invrijheidsstelling: geen van de gedeti-
neerden die ervan uitgingen dat ze nog ten-
minste 10 jaar hadden uit te zitten, scoorde 
laag op de sociale introversie-schaal. 

Verminderde motivatie en apathie 
Twaalf variabelen zijn onder deze noemers in 
beschouwing genomen. Deze.variabelen bleken 
onderling zo weinig samen te hangen, dat niet 
gesproken kon worden van een algemene trek. 
Twee variabelen hingen significant samen met 
de duur van de gevangenisstraf. Allereerst nam 
de belangstelling voor het volgen van cursussen 
af, evenals de overtuiging dat het belangrijk is 
geestelijk actief te blijven. Als rekening wordt 
gehouden met andere factoren, zoals de leef-
tijd, vermindert de samenhang niet, zodat er 
waarschijnlijk sprake is van een detentie-effect. 
Toch zijn er aanwijzingen dat het effect uit-
sluitend een gevolg is van het kleine aantal ge-
detineerden in de `zware' groep dat er zo over 
dacht. De tweede variabele, de door het per-
soneel ingeschatte apathie, hing slechts zwak 
samen met de duur van de detentie. Het ver-
band bleek echter grotendeels verklaard te 
kunnen worden door de leeftijd van de onder-
zochte gedetineerden. 



Afkankelijkheid, orientatie op het personeel 
en institutionalisme 
Slechts twee van de twaalf variabelen die hier-
op betrekking hadden, hingen samen met de 
lengte van de detentie. De ecrste variabele was 
de door de gedetineerde self aangegeven orien-
tatie op het personeel. Een toename hierin 
werd zowel in de `willekeurige' als in de `gelijk-
geschakelde' steekproef geconstateerd. De 
relatie is echter nict lineair en moet waarschijn-
lijk worden toegeschreven aan de 'zware' groep. 
Wellicht treedt doze houdingsverandering op 
wanneer de gedetineerde zich realiseert dat hij 
de gemiddelde datum van invrijheidsstelling 
is gepasseerd en waarschijnlijk een zeer lange 
tijd in de gevangenis moet doorbrengen. 
De tweede variabele die significant samen-
hangt met de duur van de detentie, betreft 
de mate van institutionalisatie, zoals deze in 
de dossiers wordt aahgegeven. Deze samen-
hang bleck echter niet in alle gevallen op te 

28 	gaan. De onderzoeker concludeerde hieruit dat 
er sommige gedetinecrden zijn die onafhanke-
lijk van de lengte van de detentie geinstitutio-
naliseerd warden genoemd, terwijI dit bij de 
rest van hen wel afliankelijk is van de duur 
van de gevangenisstraf. 

Toekomstperspeetief en tijdsorientatie 
Zeer weinig gedetineerden vertelden spontaan 
vat ze na hun ontslag zouden gaan doen en 
degenen die tilt wel deden, hadden slechts 
een seer beperkte voorstelling daarvan. Deze 
neiging om niet verder te kijken dan de ont-
slagdatum zou opgevat kunnen worden als 
in het heden !even', maw de dossiergegevens 

ondersteunen deze interpretatie niet. Som-
mige gedetineerden in de `zware' groep wer-
den beschreven als van dag tot dag levend, en 
sommige van de pas binnengekomen gedeti-
neerden hadden grootse plannen voor self-
educatie, maar dit is niet het algemene beeld. 
Het oordeel van het personeel over 'in het ver-
leden Leven' hangt negatief samen met de duur 
van de detentie. Deze relatie is weliswaar ster-
ker in de `willekeurige' dan in de `gelijkgescha-
kelde' steekproef, maar wordt verder weinig 
beinvloed door demografische en historische 
verschillen. 	 • 



Psychiatrische diagnose 
Medische beschrijvingen van de neiging tot 
psychose, persoonlijkheidsstoornissen, en 
sexuele abnormaliteit of onrijpheid werden 
ontleend aan verschillende dossiers. Geen 
van deze gegevens bleek samen te hangen met 
de duur van de gevangenisstraf. 

Conclusie 
Afgaande op studies die zijn gedaan in psy-
chiatrische inrichtingen, zou men kunnen 
verwachten dat mensen die een lange tijd in 
een inrichting hebben verbleven, geleidelijk 
hun belangstelling voor de buitenwereld ver-
liezen. Dit blijkt niet het geval te zijn bij de 
meeste levenslang gestrafte gedetineerden: 
hun belangstelling blijft onveranderd. Het 
lijkt erop dat zelfs mensen die een zeer lange 
gevangenisstraf moeten uitzitten het zicht 
op een mogelijke invrijheidsstelling niet ver-
liezen. De onderzoeksresultaten lieten geen 

29 	toename in de apathie in de loop van de 
detentie zien, hoewel dit wel werd verwacht. 
Het personeel constateerde wel een grotere 
apathie onder gedetineerden in de `zware' 
groep, maar dit verschil bleek grotendeels 
verklaard te kunnen worden uit hun hogere 
leeftijd. 
In het bovenstaande artikel werden vijf ver-
schillen beschreven die een gevolg lijken te 
zijn van de tijd die in de gevangenis is doorge-
bracht. Het eerste, reductie van het toekomst-
perspectief, is ongetwijfeld een gevolg van de 
fasering van ontslagprocedures en geen gevolg 
van een belangrijke houdingsverandering. De 

• toenemende neiging om meer over het ver-
leden te praten en te denken dan over de toe-
komst geeft waarschijnlijk aan dat de gedeti-
neerden er meer en meer van overtuigd raken 
dat hun eigenlijke leven bij binnenkomst in 
de gevangenis ophield. De gedetineerden wor-
den in de loop van de detentie steeds intro-
verter. Sommigen van hen raken in de ogen 
van het personeel ook meer geinstitutionali-
seerd, welke term volgens het gevangenisper-
soneel en de gedetineerden inhoudt dat men 
ook voor zeer kleine aangelegenheden afhan-
kelijk is van de inrichting en men zelfs niet • 
meer in staat is triviale beslissingen te nemen. 
Indien deze effecten bij het ontslag niet een- 



voudig omkeerbaar blijken te zijn, is or in dit 
opzicht duidelijk sprake van een verslechtering. 
Van belang is het feit dat al doze veranderin- 

• gen niet beperkt zijn tot gedetineerden met 
eon extreem langdurige detentie, maar zich in 
het verloop van de gehele detentie voordoen. 
De vijfde verandering heeft betrekking op de 
feitelijke betrokkenheid bij de buitenwereld: 
gedetineerden die verscheidene jaren vast- 
gezeten hebben, krijgen over het algemeen 
minder bezoek on minder brieven dan pas 
binnengekomen gedetineerden. Mogelijk is het 
onvermijdelijk dat dit gebeurt. Mogelijk draagt 
de levenslang gestrafte door zijn eigen gedrag 
hiertoe bij. Maar het is ook mogelijk dat het, 
althans in eon aantal gevallen, vermeden zou 
kunnen worden door nicer nadruk to leggen 
op het instandhouden van relaties, vooral in 
de moeilijke eerste maanden van de gevange-
nisstraf. Op het ogenblik wordt bezoek vaak 
voor eon belangrijk gedeelte als eon privilege 

30 beschouwd. Vooral in het eerste detentiejaar 
fungeert bezoek echter als het instandhouden 
van eon reddingslijn. 
Eon aantal veranderingen, tenslotte, schijnen 
goon gevolg to zijn van de duur van de detentie, 
maar van het gaan behoren bij de `zware' groep 
gedetineerden die de grens van tien jaar is ge-
passeerd en rekening moot gaan houden met 
eon wel zeer lange detentie. Het geestelijk 
actief blijven, evenals het bijwonen van cursus-
sen wordt niet langer als belangrijk beschouwd. 
De gedetineerden raken bovendien steeds moor 
op het personeel georienteerd. 1-bowel dit punt 
niet nader in dit artikel is uitgewerkt, zijn or 
ook aanwijzingen dat de ongerustheid aanzien-
lijk toeneemt, nadat het normale moment van 
invrijheidsstelling is gepasseerd. Men zou eon 
stemmingsvervlakking verwachten, maar de 
gedetineerden blijven wanhopig bezorgd. 
Samengevat, verschaft dit artikel aanwijzingen 
voor bepaalde specifieke veranderingen in de 
loop van de gevangenisstraf. Deze veranderin-
gen kunnen echter allecn als eon verslechterine 
worden beschouwd, wanneer ze na het ont-
slag niet orn!ceerbaar blijken to zijn. Er zijn 
aanwijzingen uit andere bronnen dat dit soms 
het geval kan zijn. De veranderingen lijken los 
to staan van het proces van ouder worden. 
Hoewel doze conclusie gezien de in dit onder- 
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zoek gebruikte analyse-technieken misschien 
niet geheel gerechtvaarligd is, is het niet on-
redelijk te stellen dat de extreme apathie en 
regressie naar kinderlijke houdingen die in 
concentratiekampen en psychiatrische inrich-
tingen werden geconstateerd, in gevangenissen 
zeldzaam zijn. 



Geweld in gevangenissen: 
een sociologische analyse* 

door D. Ellis, H. G. Grasmick en B. Gilman 

Door de sociologen die zich met gewelddadig 
gedrag van gevangenen bezig hebben gehouden 
zijn uiteenlopende verklaringen aangevoerd 
voor de oorzaken van dergelijk gedrag. Eon 
groep van theoretici richt zich bij het verkla-
ren van agressief gedrag op de condities in de 
gevangenissen. De uitgangsstelling is dat agres-
sie voortgebracht wordt door de inrichting 
('institutional product' paradigm). Daar tegen-
over staan theoretici die de belangrijkste oor-
zaken zoeken in de kenmerken en ervaringen 
van de gedetineerde welke los staan van het 

32 	gedetinecrd zijn zelf ediffusionists'). 
Naar aanleiding van de discussie tussen deze 
twee groepen theoretici kan als kritiek gesteld 
worden dat vooral de eerste groep zich vrijwel 
uitsluitend met individuele gevangenen bezig-
houdt (en nict met groepen of inrichtingspo: 
pulaties), dat de verrichte onderzoeken nog 
geen echt verklaringsmodel voor gewelddadig 
gedrag opleverden, en dat twee gewichtige 
aspecten buiten schot bleven: leeftijds- en 
rasverschillen in inrichtingen. 
In het onderhavige onderzoek wordt getracht 
een verklaringsmodel te construeren, waarbij 
zowel kenmerken van individuen als van in-
richtingen betrokken zijn, en waarbij tevens 
met leeftijd en ras rekening gehouden wordt. 

Onderzochte kenmerken 
Voor het doel van deze studie wordt als ge-
welddadig gedrag aangemerkt 'leder door de 
gevangenisregels verboden gedrag dat aan een 
andere persoon nadeel of schade berokkent'. 
Gegevens over het gewelddadig gedrag van 
gevangenen werden verkregen van strafrappor- 

* Dit is con verkorte wccrgave van: Violence in 
prisons. A sociological analysis. 
In: American journal of sociology, 80c jrg., nr. 1, 
1974, bk.. 16-43. 



ten van 800 personeelsleden in 55 staatsgevan-
genissen (dus niet federale) in Noord-Carolina. 
Voor de constructie van het verklaringsmodel 
werd gekozen voor enerzijds kenmerken die in 
de literatuur als relevant naar voren komen (c, 
e, f, g) en anderzijds kenmerken die meer in het 
algemeen verband lijken te hebben met het be-
gaan van geweldsdelicten (a, b, d). 
Dit resulteerde in de volgende zeven kenmer-
ken: 
a. leeftijd (% gedctineerden in de inrichting 
van 21 jaar of jonger); 
b. geweldsdelinquenten (% gedetineerden ver-
oordeeld voor geweldsdelicten); 
c. detentieduur (% gedetineerden dat meer dan 
1 jaar vast zit); 
d. ras 	niet-blanke gedetineerden); 
e. activiteitenniveau (totaal aantal activiteiten 
in de inrichting terzake van recreatie, opleiding 
etc.); 
f. bezoek (% gedetineerden dat geen bezoek 

33 	kreeg de laatste drie maanden); 
g. voorwaardelijke invrijheidstelling (parole) 
(% gedetineerden met een jaar of meer V.I.). 
Van deze kenmerken behoren er vier tot de 
theorie dat geweld door inrichtingskenmerken 
wordt voortgebracht (c, e, f, g), en drie tot 
de theorie dat het vooral gaat om kenmerken 
van gedetineerden die los staan van de detentie 
(a, b, d). 
De beschreven kenmerken zijn alle kenmerken 
van inrichtingen. Ze maken dan ook een ana-
lyse gebaseerd op vergelijking van inrichtingen 
mogelijk. Daarnaast is ook beke ken of deze 
kenmerken kunnen verklaren welke personen 
gewelddadig gedrag vertonen. Hiertoe is een 
steckproef van gedetineerden in `zware' in-
richtingen (felons) onderzocht. 

Resultaten: vergelijking van gevangenissen 
Van de onderzochte 55 gevangenissen zijn 29 
bestemd voor gedetineerden die zware delicten 
hebben begaan (felons) en 26 voor meer lichte 
gevallen (misdemeanors). Uit de eerste ana-
lyses bleek al snel dat de relaties tussen de 
onderzochte kenmerken en het gewelddadig 
gedrag anders liggen in de ene dan in de andere 
soort van inrichtingen. Er moest daarom per 
soort inrichting een apart model worden op-
gezet. 
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Inrichtingen poor zware Inisdrijven 
De zeven onderzochte kenmerken verklaren 
gezamenlijk in redelijke mate het verschil in 
de mate waarin gewelddadig gedrag per inrich-
ting voorkomt. Van deze zeven kenmerken 
zijn van overwegend belang: leeftijd, datum 
van voorwaardelijke invrijheidstelling en be-
zoek. Dus het geweldsniveau is hoger naar-
mate het percentage jeugdigen groter is, naar-
mate het percentage gedetineerden met ver 
weg liggende V.1.-datum groter is en naarmate 
er meer gedetineerden zijn die geen bezoek 
krijgen. Het moge duidelijk zijn dat zowel 
detentiekenmerken (V.I., bezoek) een rol 
spelen als kenmerken die daar los van staan 
(leeftijd). De overige kenmerken beinvloeden 
het geweldsniveau niet, of slechts indirect. Zo 
hebben het percentage geweldsdelinquenten 
en de detentieduur wel betekenis voor de 
V.1.-datum, maar niet direct voor het gewelds-
niveau in de gevangenis. 

Ihrichtingen voor lichtere delicten 
De onderzochte kenmerken verklaren in deze 
groep van gevangenissen in mindere mate het 
geweldsniveau per inrichting. Er zijn twee ken-
merken die in redelijke mate bijdragen tot de 
verdeling van het geweldsniveau: V.1.-datum 
en het activiteitenniveau van de inrichting. 
Het geweldsniveau is hoger als er relatief veel 
gedetineerden zijn wier V.1.-datum een jaar 
of meer verwijderd is en als de inrichting 
minder activiteiten biedt. Ook bier geldt dat de 
overige kenmerken alleen op indirecte wijze 
met het geweldsniveau verbonden zijn. Zo is 
het percentage geweldsdelinquenten vooral 
hoog in inrichtingen waar weinig activiteiten 
geboden worden: dit kan een selectie-effect 
zijn. 

De twee soorten inrichtingen naast elkaar 
gezet 
Ms nagegaan wordt welke kenmerken in meer-
dere of mindere mate een bijdrage leveren aan 
de verklaring van het geweldsniveau in de 
twee soorten inrichtingen, valt te concluderen 
dat deze uiteenlopen qua aard. Er bestaat dus 
niet een verklaringsmodel voor geweiddadig 
gedrag in inrichtingen. 
Daarnaast kan de vraag gesteld worden in 



hoeverre de onderzochte kenmerken een 
goede verklaring leveren. Zoals gezegd lukt dat 
redelijk voor het geweldsniveau in gevangenis-
sen voor zware gevallen, maar minder goed 
voor inrichtingen voor lichtere. Nadere.analyse 
wijst uit dat de verklaringsmogelijkheden van 
deze zeven kenmerken sterk varieren met de 
aard der inrichtingspopulatie. Een redelijk 
goede verklaring is mogelijk in inrichtingen 
waarin zich relatief veel jeugdigen bevinden, 
en inrichtingen waarin relatief veel niet-blan-
ken gedetineerd zijn. 

Resultaten: vergelijking van gedetineerden 
(felons) 
Gepoogd is na te gaan of het mogelijk is te 
verklaren welke gedetineerden wel en welke 
niet agressief gedrag vertonen. Alleen de leef-
tijd en het bezoek blijken een directe relatie 
met het gewelddadig gedrag te vertonen. 
Hoe jonger de gedetineerde en hoe minder 
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	bezoek hij krijgt, des te meer agressief gedrag. 
Deze twee kenmerken kwamen ook naar 
voren bij de vergelijking van gevangenissen voor 
zware delicten. 

Leeftijd en gewelddadig gedrag* 
Uit de verrichte analyses blijkt dat jeugdigen 
in .inrichtingen veel meer dan ouderen ge-
welddadig gedrag vertonen. Mede aan de hand 
van aanvullende interviews is getracht inzicht 
te krijgen in de betekenis van leeftijd voor het 
leven in de inrichting, in het bijzonder ten 
aanzien van agressief gedrag. 
Vanuit de wijze waarop de gevangenen tegen 
geweld in de gevangenis aan blijken te kijken 
zijn vijf redenen te destilleren waarom jeugdi-
gen meer agressief zijn dan anderen. 
a. Jeugdigen zijn eerder gemotiveerd zich 
agressief te gedragen omdat ze daarbij, meer 
dan ouderen, te winnen hebben. Hoewel de 
voordelen van agressief gedrag zowel in jeugd-
als volwassenengevangenissen als belangrijk 
gezien worden, is bij de volwassenen een meer 
gedifferentieerde opvatting aanwezig. De ge- 

* lioewel ras bij geen enkele analyse ter verklaring 
van agressief gedrag een rol blijkt te spelen, wijden 
de auteurs aan dit onderwerp ook een aparte bespre-
king. Deze wordt hier nict weergegeven. 



detineerde die voortdurend anderen bedreigt of 
aanpakt is gevreesd en wordt veracht. Bij jonge-
ren, onder wie hij net zoveel kans loopt veracht 
te worden, is hi] ook vaker gerespecteerd van- 
wege zijn fysieke kracht en/of vaardigheid om 
anderen te baas te zijn. Dus bij jongeren wordt 
agressie vaker met status beloond. De achter-
grond hiervan is (1) dat jeugdige gevangenen 
meer aan invloed van medegedetineerden 
onderhevig zijn; ze zijn lid van een sub-groep 
die in een competitieve verhouding staat tot an-
dere subgroepen, zodat agressief gedrag tegen de 
`vijand' door grocpsgenoten beloond wordt, 
(2) dat jeugdigen verband leggen tussen man-
lijkheid, ielfbevestiging en agressie, (3) dat 
sexualiteit en de bijkomende competitie om 
gedetincerden die een sexobject vormen voor-
al hi] jeugdigen aanleiding tot agressie geeft 
vanwege de bijzonder grote rot die sexualiteit 
in de puberteit speelt. 
b. Jeugdigen hebben meer gelegenheid zich 

36 	gewelddadig te gedragen. Floe sneer gelegen- 
heid tot onderlingc omgang, hoe waarschijn-
lijker het voorkomen van agressief gedrag 
wordt. In inrichtingen voor jeugdigen is er 
nicer mogelijkheid tot interactie. 
c. Bij jeugdigen spelen de negatieve conse-
quenties van het gewelddadig gedrag een 
geringere rot. Jeugdige gedetineerden hebben 
minder te verliezen dan volwassenen, omdat 
de straffen van volwassenen doorgaans langer 
zijn en herhaald agressief gedrag ertoe kan 
leiden dat men als gewelddadig te bock komt 
te staan, hetgeen de voorwaardelijke invrij-
heidstelling* in gevaar kan brengen. Dit speelt 
vooral omdat, wegens de lange afwezigheid, 
het moeilijk is het gezin intact te "louden. 
Jongeren hebben niet alleen kortere straffen, 
maar vaak ook geen vrouw en kinderen waar-
mee rekening gehouden dient te worden. 
Voorts hebben volwassenen meet te verliezen, 
omdat in de inrichtingen waar ze verblijven 
nicer mogelijkheden (aantrekkelijke baantjes) 
bestaan die men kvvijt kan raken als gevolg van 
agressief gedrag. Het dreigende verlies van 
privileges doet volwassenen daarom eerder 

* Voorwaardelijke invriiheidstelling is in de Verenigde 
Staten zeker geen automatisme, en is mede atlianke-
lijk van het gedrag in de inriehting. 



con formeren dan jeugdigen. 
Niet alleen hebben jeugdigen minder te ver-
liezen, ook wordt de kans geringer geacht dat 
ze negatieve gevolgen zullen ondervinden van 
hun gedrag. Het bewarend personeel is ten aari-
zien van jeugdigen van mening dat lichame-
lijke oefening (waaronder ook begrepen het 
'dollen') een noodzakelijke uitlaatklep is voor 
de energie die voortkomt uit de adolescentie-
fase. Er bestaat een grotere tolerantie van im-
pulsiviteit en gebrek aan ervaring, terwijl van 
volwassenen veel meer zelfbeheersing verwacht 
wordt. 

Slotopmerking 
Gebleken is dat bij de verklaring van geweld-
dadig gedrag in gevangenissen zowel kenmer-
ken een rol spelen die inherent zijn aan de om-
standigheden in de inrichting, als kenmerken 

37 	die daar los van staan. Een synthese van de 
twee vigerende theoretische benaderingen ligt 
daarom voor de hand. 
Voorts wijst de verrichte studie uit dat agres-
sief gedrag in gevangenissen niet simpelweg 
met den verklaringsmodel te omvatten is. 
Afhankelijk van de aard der inrichting en de 
aldaar verblijvende populatie zullen kenmerken 
in meerdere of mindere mate een rol spelen. 
Wel wijst deze studie op een aantal kenmer-
ken die mogelijkerwijs ook in andere dan de 
onderzochte inrichtingen van belang kunnen 
zijn. 



Druggebruikers en detentie 

door drs. M. van der Vaart* 

Ruim tien jaar vormen druggebruikers een 
probleemgroep in de penitentiaire inrichtingen, 
met name in de Huizen van Bewaring. Ging 
het eerst nog om gedetineerden die hashish en 
amfetamine gebruikten, later werd het een 
steeds groter wordende groep heroineverslaaf-
den. 
In 1979 werd er in de HvB's te Amsterdam en 
Rotterdam begonnen met experimenten met 
de opvang van drugverslaafde gedetineerden. 
In dit artikel wordt beschreven hoe bet beleid 
inzake de justitiele voorzieningen gedurende 

38 	de laatste tien jaar gevormd werd. 
, Daarna volgt een beschrijving van het experi-

ment in de HvB te Amsterdam dat door de 
schrijfster zelfgecobrdineerd wordt. Op blz. 58 
wordt in een bijdrage van mevr. A. Balder het 
experiment te Rotterdam beschreven. 

I. Het beleid inzake drugverslaafden 

Justitie en drugverslaafden 
Sinds 1966 doct zich een sterke stijging, een 
ware `hausse', voor van het aantal druggebrui-
kers in de penitentiaire inrichtingen. Na 1970 
volgt een tweede stijging, mede under invloed 
van het stringenter optreden tegcn zowel ge-
bruikers als handelaren in verdovende middelen. 
Druggebruikers vielen op doordat ze zich an-
ders gedroegen dan normale . delinquenten. 
Bewaarders klaagden erover dat druggebruikers 
moeilijk re benaderen waren: zij sloten zich 
af en hadden uitsluitend contact met andere 
druggebruikers. Bovendien werden er allerlei 
drugs naar binnen gesmokkeld. lnrichtingen 
werden geconfronteerd met ernstige onthou-
dings-, infectie- en vergiftigingsverschijnselen 

* De auteur is coordinator van het experiment op-
yang drugverslaafden in de Penitentiaire Inriehting 
Overamstel. 



en acute psychische labiliteit waarvoor een 
aparte medische begeleiding nodig leek. 
In 1971 gaf het Ministerie van Justitie opdracht 
tot een onderzoek naar de problematiek van 
drugverslaafde gedetineerden in de Huizen van 
Bewaring. De probleemstelling van de onder-
zoeker, P. Wisse, was: hoeveel druggebruiken-
de gedetineerden zijn er; wat voor middelen 
gebruiken zij; hoe vaak en hoe gebruiken zij 
deze middelen en hoe gedragen gedetineerden 
zich in de detentiesituatie? 
De geschatte omvang van het aantal drugge-
bruikers in de HvB's in 1971 was op z'n hoogst 
400, van wie er 177 bij het (dossier-)onderzoek 
betrokken waren. 
Het onderzoek wees uit dat het druggebruik 
van de gedetineerden vooral de volgende mid-
delen betrof (bedacht dient te worden dat 
veelal meerdere gebruikt werden): 87% ge-
bruikte hashish, 54% LSD, 42% amfetamine 
en 31% opium. Opium werd vooral gebruikt 
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de opleiding, des te meer werd LSD gebruikt, 
hoe lager de opleiding, des te groter de voor-
keur voor opiumgebruik. Opvallend is dat in 
1971 slechts vijf van de 177 onderzochte ge-
detineerden heroine gebruikte, naar aanleiding 
waarvan Wisse opmerkt dat frequent heroine-
en morfinegebruik bepaald ongunstig is omdat 
verslaving niet denkbeeldig is (sic). 
Wat betreft de medische verzorging in de Hui-
zen van Bewaring signaleerde Wisse dat zij 

, 	weinig slagvaardig en over het . algemeen onvol- 
doende was. Hij weet dit, naast een slechte 
personeelsbezetting, aan onvoldoende kennis, 
aan onvoldoende belangstelling en te weinig 
coo rdinatie tussen gestichtsartsen onderling 
en tussen penitentiaire inrichtingen en hulp-
verleningsinstellingen. 

Heroine als nieuw probleem 
In de jaren na 1971 veranderde de aard van 
het druggebruik daar de verslaafden in steeds 
sterkere mate overgingen op heroine. Dit 
bracht met zich mee dat het soort problemen 
dat de gebruikers voor zichzelf en anderen in 
de penitentiaire inrichtingen opriep weliswaar 
hetzelfde bleef, maar dat deze een harder en 
ernstiger karakter gingen dragen, veroorzaakt 
door de sterke verslaving die heroine met zich 



mcebrengt (dos ook meer ontwenningsproble-
men). 
Deze verschuiving naar heroinegebruik word 
door velen niet voorzien. Zo hidden de belang-
rijke drugsrapporten uit 1971 en 1972, resp. 
'Ruimte in het drugbeleid .  van ecn werkgroep 
van de Stichting Algemeen Centraal Bureau 
voor de Geestelijke Volksgezondheid en 
`Achtergronden en risico's van druggebruik' 
van de Werkgroep Verdovende Middelen, zich 
bijna exclusief bezig met achtergronden, 
risico's en decritninalisering van het gcbruik 
van cannabisproduktcn. Verslaving aan heroine 
en de gevolgen daarvan waar men in Amerika 
ook in de penitentiaire inrichtingen al jaren 
mee katnpte, werden Met behandeld. 
Slechts D. Mulder schrecf in 1971 in een arti-
kel over de penitentiaire strategic bij afgestrafte 
druggebruikers dat te verwachten was dat, hoe-
wel hem bet opiumbestand vrij constant leek, 
vroeg of laat toch ook de eerste Nederlandse 

40 	eche heroineverslaafden zich zouden aankon- 
digen. 

Advies 24 van de.Gezondheidsraad 
De Minister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiene verzocht in december 1972 de Ge-
zondheidsraad een advies uit te brengen inzake 
de behandeling van verslaafden aan opiaten en 
wekaminen. Men had nl. geconstateerd dat 
(huis)artsen de aan opiaten verslaafden met 
methadon behandelden zonder verdere medisch-
sociale zorg. Zo werden er bijvoorbeeld seen 
maatregelen getroffen om te voorkomen dat 
de patienten de methadon verkochten of 
toch ook ()platen bleven bijgebruiken. 
Het desbetreffende advies dat in 1976 werd 
uitgebracht, haakt actueel in op de zich voor-
doende ontwikkeling in de richting van heroine-
gebruik. 
Het advies van de Gezondheidsraad omvatte 
een uiteenzetting van de diagnostiek, gedrags-
kenmerken en lichamelijke aspecten van de 
herdineverslaving en behandelde uitgebreid de 
behandelingsmogelijkheden van verslaafden. 
Speciale nadruk werd gelegd op de hulpverle-
ningsmogelijkheden bij onvrijwillig geinitieerde 
contacten, zoals contacten na arrestatie. Vroeg-
hulp door behandelingsinstanties aan verslaaf-
den op de politiebureau's werd van het groot- 



ste belang geacht, waarbij de hulpverlenende 
instanties ten aanzien van de behandelings-
vorm geheel onafhankelijk zouden moeten 
blijven van Justitie. Deze instanties zouden 
ook betrokken moeten worden bij ce beje-
gening van verslaafden tijdens een eventuele 
preventieve hechtenis of gevangenisstraf en 
bij de voorbereiding op de invrijheidstelling. 
De op het politiebureau of in het HvB optre-
dende onthoudingsverschijnselen zouden 
adequaat behandeld moeten worden, waaron-
der ook werd verstaan het voorschrijven van 
vervangende middelen. Tenslotte achtte de 
Gezondheidsraad de contimiteit in de hulp-
verlening van het grootste belang. Dit werd 
zelfs aangemerkt als een recht van de verslaaf- 
de. 

Het drugoverleg bij Justitie 
Na 1970 deed zich wederom een toename van 
het aantal druggebruikers, nu voornamelijk 

41 	van heroinegebruikers, in de HvB's voor. Het 
personeel, dat weinig bekend was met opvang-
en begeleidingsmogelijkheden, werd gecon-
fronteerd met de vaak vrij ernstige onthou-
dingssymptomen van verslaafden. Zelfs waren 
er enkele sterfgevallen van heroinegebruikers 
in de HvB's. Per inrichting leek de medische 
aanpak te verschillen en nergens was er 
sprake van het uitwisselen van informatie 
tussen medische diensten en overig personeel. 
Het drugoverleg bij Justitie werd, nadat het 
enkele jaren alleen een sluimerend bestaan 
had geleid, in 1975 nieuw leven in geblazen 
door de instelling van de Werkgroep Inventa-
risatie Drugproblemen, kortweg aangeduid 
met de Werkgroep Inventarisatie. 
Deze werkgroep stelde zich in de eerste plaats 
ten doel een idee te krijgen van de aard en 
omvang van de problematiek in de inrichtingen 
van Justitie, en van de behandelingswijzen die 
binnen die inrichtingen werden gehanteerd. 
In de tweede plaats beoogde zij de verbetering 
van de voorwaarden voor die behandeling en 
het bevorderen van overleg en informatie-
uitwisseling tussen de diverse betrokkenen. 
Ten derde wilde zij de contacten tussen de 
penitentiaire inrichtingen en hulpverlenings-
instanties verbeteren. 

• In het kader van deze oogmerken brachten de 



leden van de werkgroep bezoeken .aan drug-
hulpverleningsinstellingen en penitentiaire 
inrichtingen, en spraken zij met een aantal 
betrokkenen 'in het veld'. Daarnaast delegeer-
de de werkgroep een gedeelte van haar inven-
tariserende werk. Het WODC werd gevraagd 
om de aard en omvang van de drugproblema-
tiek in de HvB's te onderzoeken, en een lite-
ratuurstudie te verrichten naar de effecten 
van de verschillende behandelingswijzen van 
herotheverslaafden. Deze onderzoeken, die 
hierna besproken zullen worden, werden ver-
richt door Cozijn en Van Dijk (1978) en . 
d'Anjou (1978). Aan het Criminologisch Insti-
tuut van de Rijksuniversiteit te Groningen 
werd gevraagd een onderzoek te verrichten 
naar de achtergronden van herdinegebruikers 
en bun specifieke problemen onder detentie-
omstandigheden. leder van deze studies laten 
we hieronder kort de revue passeren. 

42 . 	Harddruggebruikers in de Huizen van Bewa- 
ring 
In mei 1978 brachten Cozijn en Van Dijk 
(WODC) verslag uit over hun onderzoek naar 
de aard en omvang van het harddruggebruik 
in de HvB's. Op hun verzoek hadden alle ge-
stichtsartsen door het WODC ontworpen 
registratieformulieren ingevuld voor alle hard-
druggebruikers die tussen 15 maart en 15 juni 
1977 in de HvB's waren opgenornen. 
Het doel van deze registratie was enerzijds 
om te komen tot een schatting van het aantal 
harddruggebruikers dat jaarlijks in de in-
richtingen wordt opgenomen, anderzijds om 
inzicht te krijgen in de wijze waarop de me-
dische diensten van de inrichtingen het voor 
hen relatief nieuwe probleem van druggebrui-
kers aanpakten. 
Gedurende de registratieperiode werden 258 
harddruggebruikers ingesloten, van wie het - 
overgrote gedeelte herdine gebruikte. Op 
basis van dit gegeven schatten Cozijn en Van 
Dijk dater in 1977 ruim 1000 harddrugge-
bruikers werden ingesloten, en dat ruim 10% 
van de voorlopig gehechten dat jaar uit hard-
druggebruikers bestond. De gebruikers bleken 
voornarnelijk ongehuwde mannen te zijn van 
ongeveer 25 jaar, die geboren zijn in de rand-
stad of Suriname ;  en diem de grote steden 



in het westen van het land woonachtig zijn. 
Van belang is voorts dat minstens een kwart 
van de gebruikers al vermogensdelicten pleegde 
Oar ze verslaafd raakten aan heroine. 
Uit dit onderzoek werd ook duidelijk dat de 
medische begeleiding aanzienlijk verschilde per 
HvB. Slechts in drie van de 19 HvB's werd 
regelmatig een methadonbehandeling toege-
past. Hoewel 30% van de ingesloten drugge-
bruikers reeds onder behandeling van een 
drughulpverleningsinstelling of huisarts stond, 
bleek de medische verzorging in de HvB's daar 
niet op aan te 

Behandeling van verslaafden aan heroine 
De literatuurstudie van d'Anjou (WODC) over 
de bestaande behandelmethoden voor heroine-
verslaafden en de resultaten daarvan probeerde 
een bijdrage te leveren aan de beantwoording 
van de vragen `wat zou Justitie kunnen doen 
met (recidiverende) delinquenten die verslaafd 
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thoden in de penitentiaire inrichtingen verbe-
terd worden?' 
Het bleek al snel dat het (overigens overwegend 
Amerikaanse) evaluatie-onderzoek op het ter-
rein van de behandeling van drugverslaving 
nauwelijks voldeed aan de eisen waaraan der-
gelijk onderzoek behoort te voldoen, wat het 
erg moeilijk maakt om valide conclusies over 
het effect van de gehanteerde behandeling te 
trekken. Desalniettemin kwam d'Alljou in 
zijn uitvoerige studie tot de conclusie dat 
de effectiviteit van welke behandelingspro-
gramma's dan ook veel te wensen overlaat. 
Het aantal mensen dat er in slaagde om na een 
behandeling drugvrij te blijven bleek hoogstens 
10%. De programma's verschilden in dit op-
zicht niet van elkaar, waarbij ook nog de vraag 
gesteld kan worden of het drugvrij blijven wel 
het gevolg van de behandeling was. 
De uitval van mensen uit de verschillende pro-
gramma's bleek erg hoog, vooral uit therapeu-
tische gemeenschappen. Een methadon-onder-
houdstherapie m.b.v. hoge doses hield nog de 
meeste clienten in het programma. Tevens 
werd onder de deelnemers aan deze onder-
houdstherapie-programma's een belangrijke 
daling in crimineel gedrag geconstateerd. Bij 
enkele programma's werd gevonden dat zij 



criminaliteits-verminderd werkten, in ieder 
geval tijdens de behandeling. 
Voorts mcrkte d'Anjou op dat de deelname 
aan een drugvrij programma als vervolg op 
de ontwenningsbehandeling vooral groot bleek 
als de verslaafde een duidelijke inbreng had 
bij de wijze van ontwenning. 
Op basis van de uitvalpercentages advisecrde 
d'Anjou zogcnaamde 'multi-modality programs' 
te ontwikkelen. Dit zijn overkoepelende behan-
delingsprogramma's die uitecnlopende opvang-
en behandelingsmethoden aanbieden. Dit 
soort programma's kent in Amerika een lagere 
uitval dan programma's met edn behandelings-
methode. 
Specifieke methoden waarmee ook geexperi-
menteerd zou kunnen worden zijn niet-farma-
cologische behandelingsmethoden, zoals acu-
punctuur, electro-sleep, bio feed-back, hypnose 
en meditatie. 
In het rapport worden geen gegevens verstrekt 
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benaderingswijzen van drugverslaafden, zoals 
opvang door straathoek-, buurt- en clubhuis-
werk, experimentele werkprojecten en huis-
kamerprojccten. 
d'Anjou gaf geen antwoord op de volgens hem 
politieke vraag of het justitiele 'apparaat zelf 
de behandeling van delinquent° verslaafden 
ter hand zou moeten nemen. Wat betreft de 
vraag of een aan verslaafden opgelegde behan-
deling tiberhaupt wel effect zou hebben, geeft 
de literatuurstudie geen mden om aan te ne-
men dat de resultaten van een verplicht onder-
gane behandeling meer of minder gunstig zou-
den zijn dan andere soorten behandeling. 

Drugs en detentie 
In het kader van hun onderzoek naar achter-
gronden van heroinegebruikers en hun speci-
fieke problemen in detentie-omstandigheden 
bezochten de Groningse onderzoekers 6 
HvB's en interviewden zij 127 druggebruikendc 
en 129 niet-druggebruikende gedetineerden. Zij 
onderzochten tegelijkertijd of harddruggebrui-
kers een speciale categoric vormden onder de 
gedetineerden. 
Een van de belangrijkste gegevens uit dit on-
derzoek was, dat de overeenkomsten tussen 
gebruikers en niet-gebruikers aanzienlijk groter 



waren dan hun onderlinge verschillen. 
De Groningse onderzoekers constateerden dat 
zowel de harddruggebruikende als de niet-
gebruikende gedetineerden kennelijk gerekru-
teerd worden uit het zelfde achterland. Huns 
inziens lijkt het erop dat het gebruik van 
heroine deel is gaan uitmaken van de sub-
cultuur waar de traditionele criminaliteit uit 
voort komt. 
Een verschil tussen wel en niet gebruikende 
gedetineerden vormde echter hun delict-achter-
grond. De harddruggebruikers bleken op de 
typische agressiviteitsdelicten lager te scoren 
dan de anderen, maar het gemiddelde aantal 
(met name vermogens-)delicten dat zij hadden 
gepleegd, was veel hoger. 
Om inzicht te krijgen in de problemen die drug- 

. gebruikers ondervinden op de politiebureau's 
en in de HvB's waren aan beide groepen gede-
tineerden vragen gesteld naar hun ervaringen 
met politic en gevangenispersoneel. Ook met 
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verschil te bestaan tussen de gebruikers en 
niet-gebruikers. 
De behandeling door de politic werd het meest 
negatief beoordeeld. Men klaagde niet alleen 
over de politiefunctionarissen zelf maar ook 
over de cellen op het politiebureau, die zeker 
niet op druggebruikers met onthoudingsver-
schijnselen zouden zijn ingesteld. Over de be-
jegening van de bewaarders en de maatschap-
pelijk werkers was men over het algemeen 
goed te spreken. Veel kritiek hadden de ver-
slaafde gedetineerden daarentegen op de me-
dische verzorging. Men vond vooral dat er te 
weinig rekening gehouden werd met de be-
handelingsopvattingen van de gedetineerden 
zelf. De onderzoekers constateerden dat in 
alle HvB's op twee na een rigoreus abstinentie-
beleid werd gevoerd, zonder zorgvuldige bege-
leiding van de gedetineerden. Het werd hen 
echter niet duidelijk of aan het gevoerde be-
leid uitgesproken ideeen ten grondslag lagen. 
Wat betreft de contacten en ervaringen met 
de hulpverlening bleek dat tweederde van de 
druggebruikers ooit een hulpverleningscontact 
met een niet-penitentiaire hulpverlenings-
instelling had gehad. De helft had dit contact 
nog op het moment van de arrestatie en tijdens 
de detentie had tweederde weer contact met 



een hulpverleningsinstelling opgebouwd, 
meestal met het CAD. Het merendeel van de 
gebruikers had echter geen hoge pet op van de 
hulpverlening en over het algemeen waren 
weinigen bereid orn de contacten te hernieu-
wen na de detentie. 

Medische behandeling van verslaafde gedeti-
neerden 
De meeste klachten van gedetineerde verslaaf-
den — zo bleek uit het Groningse onderzoek — 
waren gericht tegen de medische kant. Ook 
vanuit een aantal HvB's zelf werd misnoegen 
geuit ten aanzien van de medische verzorging 
van verslaafden. 
Toen de gestichtsartsen in het begin van de 
zeventiger jaren geconfronteerd werden met 
mensen die verslaafd waren aan herdine kon-
den ze, evenals andere hulpverleners, niet op 
verslavingsdeskundigen terugvallen. De meeste 
artsen ontwikkelden hun eigen aanpak, die dan 
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Er waren twee uitersten in de gehanteerde 
benadering van het probleem te onderkennen, 
die door respectievelijk Roorda in 1975 en 
Vink in 1976 werden•beschreven. 
Roorda volgt al sinds 1972 een methode 
waarin hi] met gedetineerden bespreekt of zij 
af willen kicken en hoe zij dat willen doen. 
Dit komt in de meeste gevallen neer op een in 
overleg met de gedetineerde vastgesteld sche-
ma van afnemende hoeveelheden methadon. 
Dit systeem van bejegenen is erop gericht om 
begrip te tonen voor de moeilijke situatie 
waarin de gedetineerde zich bevindt en om 
samen met hem te proberen de detentieperio-
de zo goed mogelijk te gebruiken. De gede-
tineerde draagt zo de verantwoordelijkheid 
voor zijn detoxificatie. 
Vink beschreef een heel andere benadering, 
zoals die door hem als districtspsychiater 
werd toegepast in het toenmalige HvB II in 
Amsterdam: de zgn. ontkennende methode. 
Deze methode houdt in dat men ontkent dat 
bepaalde gedetineerden drugverslaafden zijn 
met afkickverschijnselen. Vink beschouwt 
drugverslaafden als adolescen ten met adoles-
centie-problemen. Men moet hen niet be-
schouwen als patient, en niet aanvaarden dat 
zij zich gedragen als patienten. Ook deze me- 



thode c.q. benadering beoogt eigen verant
woordelijkheid te leggen op de schouders van
de verslaafde (van xvie ontkend wordt dat hij
verslaafd is). Sinds met deze benadering in
1975 werd begonnen verbeterde de stemming
in huis volgens Vink. Alles liep soepeler en de
zucht naar medicijnen werd minder.
In 1979 schreef Roorda, nu als medisch advi
seur van de Minister van Justitie ten aanzien
van de bejegening van verslaafde gedetineer
den, een verslag over de opvang en bejegening
van verslaafden aan herdine in de HvB’s in
Nederland.
Evenals de Groningse onderzoekers consta
teerde Roorda dat de behandeling in de inrich
tingen uiteenloopt: vrijwel iedere gestichtsarts
bezit een voorkeur voor een vorm van behan
deling, waar meer of minder vlot van afgewe
ken wordt. Dat is te verklaren uit het feit dat
ieder zijn eigen methodiek heeft moeten ont
wikkelen.
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Experiment opvang drugverslaafde gedetineer
den
In 1980 werd de Nota inzake de situatie der
zwaarverslaafden uitgebracht door de Interde
partementale Stuurgroep Drugs, waarin naast
Justitie ook VOMIL en CRM waren vertegen
woordigd.
‘Hoe men nu ook moge denken over de functie
van de strafrechtspleging bij de benadering van
de drugverslavingsproblematiek’, zo werd in
deze Nota gesteld, ‘de praktijk van de laatste
jaren wijst uit de Justitie met een toenemend
aantal drugverslaafden te maken krijgt’. Het
betreft hier naar schatting een duizendtal
gedetineerden per jaar in HvB’s. Het gaat daar
bij om verslaafden die zich aan, vaak ernstige,
met druggebruik samenhangende misdrijven
hebben schuldig gemaakt, en wier strafrechter
]ijke recidive groot is.
Ter oplossing wordt in de Nota gedacht aan
een zorgvuldige begeleiding van de detoxifi
catie gedurende de voorlopige hechtenis door
een multidisciplinair team, omdat de wijze
waarop het detoxificatieproces verloopt van
groot belang is voor de kansen om te moti
veren voor een behandeling nadien. Deze op
vang zou kunnen plaatsvinden in een apart
(regionaal) centrum. een soort dependance



van een HvB, dat overigens wel aan zekere
eisen van beveiliging zou moeten voldoen. Met
het CAD (Consultatiebureau voor Alcohol
en Drugs) en andere externe huipverlenings
instellingen zou een behandelingsplan opge
steld kunnen worden, dat, zodra dit straf
rechtelijk mogelijk is. extramuraal Voortgezet
zou kunnen worden. Ook zou bezien kunnen
worden in hoeverre drugverslaafden via een
voorwaardelijke schorsing of veroordeling,
of via een uitstel van vonniswijzing, buiten
het penitentiaire systeem en binnen het
circuit van de ambulante hulpverlening be
handeld kunnen worden.
Voor de mensen die toch nog een onvoorwaar
delijke straf opgelegd krijgen zou er naar voor
zieningen voor een langdurige opvang gezocht
worden.
In de Nota werden voorts de risico’s van een
speciale justitiële opvang behandeld, waarbij
de mogelijkheid genoemd werd dat er een aan-
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Deze Nota werd door de Tweede Kamer in
samenhang behandeld met een brief van de
Staatssecretaris van Justitie aan de voorzitter
van de Tweede Kamer. Deze brief, die is opge
steld als vervolg op de genoemde nota en op
een specifieke uitwerking daarvan door de
Justitie-werkgroep Inventarisatie, bevat de be
leidsvoornemens inzake een ‘Experiment op
vang van drugverslaafde gedetineerden’. De
prioriteit werd gegeven aan een experimentele
opvang van verslaafden in de HvB’s te Amster
dam en Rotterdam, waar zich relatief zowel
als absoluut de meeste harddruggebruikers
bevonden. In deze HvB’s zouden aparte afde
lingen gecreëerd moeten worden waar ver
slaafden gedurende de eerste 14 dagen van hun
detentie kunnen verblijven.
Centraal bij de plannen stond de gedachte,
dat niet alleen de problemen in de peniten
tiaire inrichting zelf meer aandacht behoefden,
maar dat ook vanaf het begin van de detentie
de aandacht intensief diende te worden gericht
op de hulpverlening na de invrijheidstelling.
Ten behoeve van de medisch-sociale begeleiding
en de continalteit van de hulpverlening zou
daarom de externe hulpverlening bij de uit
voering van het experiment betrokken wor
den. Voor deze coördinerende taak kwam het



Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs het
meest in aanmerking.
Als doeleinden van het experiment werden meer
concreet gesteld:
1. het zoeken van alternatieven voor verdere
gevangenhouding,
2. het bieden van een multi-modale medische
opvang,
3. het begeleiden van gedetineerden tijdens de
onthoudingsperiode,
4. het zo snel mogelijk (weer) op gang brengen
van de hulpverlening, en
5. het zorg dragen voor de opvang van verslaaf
den ‘aan de poort’.

2. Het Amsterdamse experiment met de op
vang van drugverslaafden
In het hiernavolgende zal aandacht besteed
worden aan het experiment in het HvB Demer
sluis te Amsterdam.
Er zijn drie HvB’s voor mannen in Amsterdam:
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jonge volwassenen tot ± 26 jaar ‘de Weg’ en
het HvB voor ouderen ‘de Schans’. Alle HvB’s
hebben een capaciteit van 120 cellen. Iedereen
die in bewaring wordt gesteld gaat eerst naar
Dernersluis. Als de voorlopige hechtenis niet
wordt geschorst of beëindigd, gaat men na
ongeveer 14 dagen door naar ‘de Weg’ of
‘de Schans’.
In Demersluis is paviljoen 1, met een capaciteit
van 12 cellen, bestemd voor de opvang van
verslaafden gedurende de eerste periode van
14 dagen. Dit paviljoen werd op 16juli 1979
geopend.

Kenmerken van paviljoen 1
Paviljoen 1, dat enkele maanden hardnekkig
‘de detox’ werd genoemd, heeft een open
regiem. Gedetineerden zijn in principe de hele
dag buiten de cel. Er wordt gezamenlijk met
CAD-medewerkers en bewaarders koffie ge
dronken en gegeten.
Er is een vast team van 12 bewaarders en een
hoofdbewaarder, dat een speciale voorberei
dingsfase heeft doorlopen, en dat wordt bege
leid door een externe vaardigheidstrainer.
Naast de bewaarders houdt een CAD-team
(het experiment-team) van vier man zich vooral
bezig met de begeleiding van verslaafden op



het paviljoen. In overleg met de medische dienst
wordt regelmatig de medisch-sociale begelei
ding besproken.

Selectie
Voor plaatsing op paviljoen 1 komen verslaaf
den in aanmerking die in of rond Amsterdam
woonachtig zijn, die hun verslaving als heel
problematisch ervaren en die op paviljoen T
geplaatst willen worden.
De projectgroep had het criterium ‘Amster
dammer’ voorgesteld, omdat voor hen het
(weer) op gang brengen van hulpverlenings
contacten hopelijk de minste problemen zou
opleveren.
Bij binnenkomst in ‘Demersluis’ wordt een
kort intake-gesprek gehouden door een CAD
medewerker en een bewaarder met die gede
tineerden van wie bekend is of vermoed
wordt dat zij verslaafd zijn. In dat gesprek
wordt besproken of iemand inderdaad ver-
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blematisch ervaart. Nadat hem over paviljoen
T en de daar geldende huisregels is verteld,
wordt hem de keuze van plaatsing op paviljoen
T of op één van de andere paviljoens voorgelegd.

Medische verzorging
De gedetineerden gaan zo snel mogelijk na
aankomst in Demersluis naar de medische
dienst. Dit geldt dus ook voor degenen die niet
op paviljoen 1 geplaatst worden. Gebaseerd op
de ervaringen van Roorda, de literatuurstudie
van d’Anjou (detoxificatiemethoden, waarbij
de betrokkene zelf zijn manier van afkicken
kan bepalen) en de aanbevelingen in het Ad
vies van de Gezondheidsraad om vooral niet
direct te stoppen met het toedienen van opia
ten zonder goed overleg met de betrokkenen,
is er in het Amsterdamse experiment besloten
cm met een zgn. ‘multi-modaal’ medisch aan
bod te werken. Daarmee wordt vermeden dat
een gedwongen behandelingssituatie ontstaat.
In overleg met de arts geeft de gedetineerde
aan of en hoe hij af wil kicken, en wordt een
plan voor de komende tijd bepaald. Het doel
hiervan is de verslaafden zoveel mogelijk zelf
verantwoordelijk te laten zijn voor hun al of
niet afkicken, waardoor men hopelijk ook
meer gemotiveerd raakt om hulp te zoeken



om buiten 'clean' te blijven. lndien nodig of 
wenselijk wordt contact opgenomen met de 
huisarts of de arts van de hulpverleningsinstel-
ling waar de gedetineerde al contact mee had. 
Overigens bleek het niet makkelijk om een 
arts te vinden die bereid was op deze wijze 
te werken en in het experiment te participeren. 
Ook kost het veel moeite om overleg met de 
artsen (inclusief gestichts-psychiaters) van de 
andere Huizen van Bewaring, 'de Schans%en 
'de Weg', van de grond te krijgen. 

De werkwijze en werkzaamheden van het 
CAD-experiment-team 
Het CAD-team bestaat uit vijf personen die 
allen speciaal voor het experiment zijn aange-
steld. 
Drie daarvan werken op paviljoen I, een mede-
werker houdt zich bezig met de verslaafden 
die niet op het paviljoen komen en de vijfde 
coordineert de werkzaamheden van het team. 

5 1 	Samen met een bewaarder houdt een CAD- 
medewerker een kort intake-gesprek met men-, 
sen die in aanmerking komen voor plaatsing. 
Op het paviljoen volgt zo snel mogelijk een 
tweede gesprek. Tijdens dit gesprek worden 
wat achtergrondgegevens verzameld en wordt 
voornamelijk gepraat over de verslavingsach-
tergrond, eventuele eerdere pogingen om af te 
kicken, het hulpverleningsverleden en de hulp-
verleningswensen en -plannen. 
Wanneer een verslaafde oude contacten heeft 
of deze weer wil opnemen, bemiddelt het 
team daarbij. (Dit geldt ook voor de verslaaf-
den die niet op paviljoen I zitten.) 
Wanneer iemand niet zulke contacten heeft, en 
nog niet weet of en hoe hij het echte ontwen-
nen, na het lichamelijke afkicken, zal aanpak-
ken, geeft het team informatie over mogelijk-
heden daaromtrent. Veel gesprekken tijdens 
de koffie en het eten gaan ook over hulpver-
leningsmogelijkheden. 
Daarnaast nodigt het team een of twee keer 
per week drughulpverleningsinstellingen uit 
om voorlichting te geven aan de gedetineer-
den op paviljoen I. Ook advocaten, mensen 
van andere hulpverlenende instanties komen 
regelmatig voorlichting geven. 
Drie maal per week wordt een gespreksgroep 
gehouden, waaraan ook verpleegkundigen en 



bewaardcrs deelnemen. Onderwerpen van 
gesprek zijn `wat verwacht je van hulpverle-
ners, hoe ga je met ze om', 'hoe echt is mijn 
motivatie', `waarom hebben junkies geen 
vrienden', `zou je heroine gebruiken als je het 
bij de drogist zou kunnen kopen', etc. 
Na overplaatsing naar 'de Weg' of 'de Schans' 
warden gedetineerden regelmatig door CAD-
teamleden bezocht. De aard en frequentic van 
die bezoeken hangen af van de contacten die 
gedetincerden (al) hebben gelegd met de hulp-
verlening buiten. 
Essentieel in de werkwijze van het team is het 
scheppen van een klimaat waarin verslaafden 
zo rustig mogelijk kunnen afkicken, bet bena-
drukken van positieve elementen in het wil-
len afkicken en het ondersteunen van de con-
tacten die met de externe hulpverlening zijn 
gelegd. 
Er worden geen hulpverleningscontacten op-
gedrongen. Het komt voor dat gedetineerden 
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	geen contacten met hulpverleners of anderen 
leggen tijdens hun detentie. 

Enkele cijfermatige gegevens 
Een aantal kenmerken van de gedetinecrden 
en bun verblijf in de inrichting kunnen be-
schreven worden aan de hand van de gcgevens 
die verzameld worden door het CAD-team 
(intake-gegevens) en met behulp van registratie-
formulieren die, vooruitlopend op de evaluatie 
van het experiment, worden bijgehouden. 
Naar onze schatting is ten hoogste een kwart 
van de gedetineerden die Demersluis.binnen-
komen verslaafd aan hard-drugs. Van hen gaat 
er echter een vrij grout deet niet naar Paviljoen 
I. Dit heeft uiteraard consequenties voor de 
bezetting van dit paviljoen. Deze varieert van-
4 tot 11.1n januari 1980 zat het paviljoen voor 
het eerst vol. Tot en met april 1980 was het 
vrij geregeld bezet en in mei nam het weer jets 
af. 
Tussen 16 juli 1979 en 22 april 1980 werden 
127 personen op paviljoen I geplaatst. Veer-
tien van hen zijn daar binnen die tijd voor de 
tweede maal en den voor de derde maal opge-
nomen. Het gaat dus on] 111 aparte verslaafden. 
De gemiddelde leeftijd was 24 jaar, varierend 
van 17 tot 45. 
De verblijfsduur wijkt nogal eens af van de 



geplande periode van 14 dagen, nl. in 88% van . 
de gevallen. Soms, in 20% van de gevallen, is 
de verblijfsduur korter, omdat tijdens het ver-
blijf de voorlopige hechtenis wordt geschorst 
of opgeheven. Veelal, in 68% van de gevallen, 
bedraagt de verblijfsduur meer dan 2 weken. 
De hoogst aangetroffen verblijfsduur is 34 
dagen. De vaak lange verblijfsduur wordt hoofd-
zakelijk veroorzaakt door het feit dat het 
HvB 'De Sc.hans' en 'De Weg' soms geruime 
tijd geen mensen op kunnen nemen. Ook ver-
blijft iemand soms langer op Paviljoen I wan-
neer het duidelijk is dat zijn preventieve hech-
tenis spoedig opgeheven of geschorst wordt. 

Contacten tussen CAD-team en de externe 
hulpverlening 
Vanaf het begin was er bij de Reclasse ring 
en de justitiele en niet justitiele hulpverlening 
veel bezwaar tegen het Amsterdamse experi-
ment eh bestond er weerstand tegen samen- 

53 	werking. 
In de eerste plaats voelden de Reclasserings-
raad, de Drugadvies Commissie en de drug-
hulpverleningsinstellingen zich gepasseerd door 
het Ministerie van Justitie bij de voorbereiding 
en de ontwikkeling van het experiment. In de 
tweede plaats was men van mening dat ver-
slaafden niet in het HvB thuis hoorden en dat 
er derhalve geen geld aan hulpverlening binnen 
het HvB besteed moest worden. Dit geld zou 
juist besteed moeten worden aan de vroeghulp 
voor drugverslaafden op de politieburo's en 
aan,hulpverlening buiten justitiele setting. 
In de derde plaats vond men dat, als er dan al 
iets gecoordineerd moest worden in het HvB, 
dit door de Reclasseringsraad zou moeten 
gebeuren en niet door het CAD. 
Tenslotte was men bang dat de aanwezigheid 
van een opvangmogelijkheid in het HvB een 

•• aanzuigende werking zou hebben. 
Niettegenstaande deze en andere bezwaren 
zijn er goede werkcontacten met de verschil-
lende hulpverleningsinstellingen, straathoek-
werk en buurthuiswerkers gegroeid. Hulpver-
leners komen oude en nieuwe clienten opzoe-
ken en, indien nodig of wenselijk, vindt er 
overleg plaats. Daarnaast komen bijna alle in-
stellingen voorlicnting geven op het paviljoen. 
Moeilijker ligt het met het vinden van de juiste 



vormen van overleg met bepaalde instanties. • 

• Noch met de Reclasseringsraad noch met de 
Rechter-Commissarissen en het OM heeft het 
overleg enige vorm gekregen. 

Contacten van (ex-)gedetineerden met de 
exteme hulpverlening 
Van de 127 druggebruikers, waarover wij infor-
matie verzameld hebben, verklaarden 42 bij 
binnenkomst geen contact te hebben met een 
hulpyerleningsinstelling, straathoek- of buurt-
huiswerk. De overige 85 hebben wel contact 
(gehad) met een dergelijke instantie, waarvan 
16 met meet dan den. Dit komt overeen met 
de bevinding in het onderzoek 'Drugs en 
Detentie', dat 30% van de gedetineerden bij 
binnenkomst in het HvB een hulpverlenings-
contact heeft of had. Qua aantal contacten 
springen het CAD, de Algemene Reclasserings-
vereniging en Srefidentie (Organisatie voor hulp 
aan Surinaamse drugverslaafden) er uit. Maar 
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contact mee hebben of hadden is aanzienlijk, 
nl. 16. Het bleek heel moeilijk om hoogte te 
krijgen van de aard en intensiteit van de be- . 
staande hulpverleningsrelaties. Naar onze schat- 
ting heeft een derde van de verslaafden die op 
paviljoen I terechtkomen een nog lopend con-
tact. 
Van degenen die in de periode tot mei 1980 op 
vrije voeten zijn gesteld, dat zijn er 91, lieten 
35 zich na vrijlating opnemen om een intramu-
rale behandeling te ondergaan. Daarnaast had-
den 39 contacten met externe hulpverlenende 
instellingen in verband met verdere begeleiding. 
De overigen hadden ofwel niet een dergelijk 
contact, of dit is niet bekend. De contacten 
met externe hulpverlenende instellingen blijven 
niet tot enkele instanties beperkt, maar van 
het hele scala aan mogelijkheden wordt gebruik 
gemaakt. Als van de gehele groep van 127 wordt 
nagegaan in hoeverre (een afspraak omtrent) be-
geleiding buiten de inrichting bestaat, dan 
blijkt dat bij 106 het geval te zijn, van 9 is dit 
onbekend en bij 11 is dat (nog) niet het geval. 
Uit het gegeven, dat zeker bij 83% zulke con-
tacten tot stand zijn gekomen kan geconclu-
deerd worden dat het hoofddoel van het ex 
periment, nl. de `opvang aan de poort', in be-
langrijke mate gercaliseerd wordt. 



Daarmee is nog niet gezegd dat de hulpverle-
ningscontacten na de detentie er toe leiden 
dat er een succesvolle begeleiding of behan-
deling volgt. Hieromtrent bestaan op dit mo-
ment slechts indrukken, veelal verkregen van 
andere ingesloten druggebruikers, die soms 
weten wat met anderen is gebeurd. De indruk 
is dat het merendeel van de verslaafden die een 
intramuraal programma beginnen daar voor-
tijdig uit wegloopt. Ook beeindigt een groot 
aantal de meer intensieve begeleiding door 
hulpverlenende instellingen. Er wordt echter 
ook gerapporteerd over druggebruikers die 
het wel lukt om althans voor enige tijd van de 
heroine en cocaine af te blijven. Het aan het 
eind van dit artikel te behandelen evaluatie-
onderzoek zal hieromtrent meer valide gege-
yens dienen te verzamelen. 

3. Slot 
In de tien jaar dat de druggebruikers als een 
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	probleemcategorie binnen de muren van de 
penitentiaire inrichtingen verblijven werd, 
zoals omschreven, menige ambtelijke en 
onderzoeksinspanning verricht. Het feit dat 
pas na een lange periode concrete activiteiten 
ondernomen werden, wijst er op dat de pro-
blematiek als dermate nieuw en gecompli-
ceerd ervaren werd, dat zich geen voor de 
hand liggende en onomstreden oplossingen 
aanboden. Toch werd uiteindelijk gekozen 
voor een weg uit de problemen die het hard- 

' druggebruik met zich meebrengt voor . ge-
bruikers en voor anderen in de penitentiaire 
inrichtingen, door het instellen van de experi-
menten in de HvB's te Amsterdam en Rotter-
dam. 
Hoe dit experiment vorm is gegeven is, voor 
wat betreft Amsterdam, in dit artikel beschre-
ven, terwijl mevr. A. Balder dat in het hier op 
aansluitende artikel voor Rotterdam doet. 
Het spreekt vanzelf dat alleen door een evalu-
atie-onderzoek in te stellen antwoord verkre-
gen kan worden op de vraag of de bedachte' 
oplossing voor de opVang van drugverslaafden 
bevredigend is. Met zulk een evaluatie-onder- 
zoek, waarvan de noodzaak door de Staatssecre-
taris van Justitie in haar genoemde brief aan de 
Tweede Kamer wordt onderkend, is onlangs 
door het WODC een begin gemaakt. 



In overleg met leden van de projectgroep, de 
coOrdinatoren van de projecten in Amsterdam 
en Rotterdam en het WODC zijn, vooruitlopend 
op de definitieve evaluatie, registratieformu-
lieren opgesteld waarop feitelijke gegevens wor-
den ingevuld over de verslaafde gedetineerden. 
Sinds juni 1980 worden deze formulieren in 
Amsterdam en Rotterdam ingevuld, maar ook 
in vier andere HvB's. Het WODC zal deze, ove-
rigens naamloze, formulieren verwerken. Zo 
wordt beoogd per inrichting vergelijkbare gege- 

. 	yens te verzamelen over de aantallen verslaaf- 
den, de duur en de aard van de verslaving, hulp-
verleningsachtergrond en hulpverleningsplannen 
en achtergronden van de verslaafde (by. leeftijd, 

• kinderbeschermingsverleden etc.). 
In de definitieve evaluatie zal ook aan de orde 

. gesteld worden of een intensieve medisch-
sociale begeleiding de continuiteit in de hulp-
verlening bevordert en welke gedetineerden 

• geen extern hulpverleningscontact leggen en 
56 waaraan dat zou kunnen liggen. Van bijzonder 

groot belang bij de evaluatie is welke positieve 
en negatieve effecten een aparte, justitiele op-
yang van druggebruikers met zich meebrengt. 
Daarbij zullen de resultaten en neveneffecten 
van de experimenten in Amsterdam en Rotter-
dam naast elkaar gezet worden. 
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• Het drugsexperiment in het 
Huis van Bewaring in 
Rotterdam 

door drs. J. M. Balder* 

Welding: 
Het drugsexperiment in Rotterdam startte op 
26 november 1979. Vanuit de hock van de 
hulpverlening bestond toen reeds de hierna-
volgende situatie: 
De hulpverlening voor verslaafden in Rotter-
dam is overzichtelijk, bereikbaar en goed geor-
ganiseerd. Het blijkt niet noodzakelijk te zijn, 
wanneer een verslaafde het Huis van Bewaring 
in Rotterdam binnenkomt, een hulpverlenings-
contact tot stand te brengen: dit contact is er 
in het grootste deel van de gevallen al. Boven- 

58 	dien lopen bijna alle reclasseringscontacten 
van verslaafden in Rotterdam via het CAD 
(Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs) en 
verzorgt het CAD op de politiebureaus de 
zogenaamde vroeghulp. 
In Rotterdam werkte men al geruime tijd met 
schorsingen van de preventieve hechtenis onder 
voorwaarde van opname in een behandelings-
instelling. Men had daar inmiddels al zoveel 
slechte ervaring mee opgedaan, dat men kon 
stellen dat het in het grootste deel van de 
gevallen weinig zin heeft om iemand te schor-
sen: men komt meestal niet cens in de kliniek 
aan. 
Door de bovenstaande beginsituatie is de aan-
dacht van het drugsexperiment Rotterdam 
komen te liggen op de periode tijdens de 
detentie: hoe kun je een detentie voor een ver-
slaafde zo zinvol mogelijk maken? 
Bij het zoeken naar manieren om een detentie 
zinvol te maken hebben we ons de vraag ge-
steld: ** Wat is de taak van het Huis van Be-
waring en wat is de taak van het CAD binnen 
het Huis van Bewaring? In het eerste half jaar 

* De auteur is coordinatrice van het CAD in het 
Hills van Bewaring to Rotterdam. 
** Wat kun je met eon verslaafde binnen eon HvB 
docn en als logisch gevolg hierop: 



van het drugsexperiment Rotterdam hebben 
HvB en CAD samen gezocht naar antwoorden 
op deze vragen***. Het CAD en het HvB zijn 
er inmiddels uitgekomen en werken nu naast 
elkaar, waarbij het HvB vooral de eerste opvang 
van de verslaafden voor zijn rekening neemt 
zowel het medische als sociale begeleiden van 
het afkicken en het CAD zich richt op de 
voorbereiding op de periode na de detentie. 

Gang van zaken op de drugsafdeling 
In Rotterdam zijn acht drugscellen en drie 
zogenaamde overloopcellen. Deze cellen zijn 
gesitueerd op de begane grond van 6en van de 
vleugels. Er is geen sprake van een aparte af-
deling: de cellen liggen op een rijtje naast 
elkaar. De resterende cellen op de ring waar-
aan de drugscellen liggen, zijn `gewone' cellen. 
Sinds de start van het experiment in november 
1979 hebben ruim 150 verslaafden in de drugs- 

59 	cellen gezeten. In de eerste twee maanden van 
het experiment was de bezetting erg laag, n.l. 
drie a vier, begin februari 1980 is de bezetting 
gestegen en sindsdien zitten er gemiddeld 
acht verslaafden op de drugsafdeling. 
De verblijfsduur op de afdeling varieert tussen 
de vijf dagen en de vier weken. Dit is voor-
namelijk afhankelijk van de medische zorg die 
de verslaafde nodig heeft. Soms kan de nood-
zaak en de mogelijkheid van extra aandacht 
van de bewaarders, een reden zijn de client 
wat langer te houden. Hierbij dient wel te 
worden aangetekend dat wanneer een gedeti-
neerde overgeplaatst wordt, hij bijna altijd op 
de vleugel blijft, zodat hij in elk geval in het 
gezichtsveld van de bewaarders blijft. 
Driemaal per week is er een kort overleg over 
de gedetineerden van de drugsafdeling. Bij dit 
overleg zijn aanwezig: bewaarder,hoofdbe-
waarder, vertegenwoordiger van de medische 
dienst, vertegenwoordiger van het maatschap- 

*** Een periode van een half jaar lijkt erg lang. Ver-
moedelijk was er zoveel tijd nodig, omdat het experi-
ment Rotterdam ondanks alle voorbesprekingen 
toch vrij onverwacht en overhaast gestart is, waardoor 
de diverse personeelsleden (zowel op het CAD als in 
het HvB) slecht voorbereid waren en zich in sommige 
gevallen nogal afwerend opstelden. Het kostte nogal 
wat tijd om deze afwerende houding te doorbreken. 



pclijk werk, adjunct-direkteur en de coordi-
nator van het CAD. Tijdens dit ovcrleg wor-
den medische en sociale gegevens uitgewisseld, 
het verloop van het afkicken en eventuele 
problemen worden besproken en er wordt 
een beslissing genomen over de overplaat-
singen vanuit een drugscel naar een gewone 
cel. 
De maatschappelijk werkers van het HvB be-
zoeken de gedetineerden in de drugscellen zo 
spoedig mogelijk na binnenkomst. Zij nemen 
ook, indien dat noodzakelijk is, kontakt op 
met de reklasseringsambtenaar. 
Daar iedereen altijd overal alles kan volgen, 
is het gebouw van het HvB Rotterdam niet 
geschikt voor ingrijpende afwijkingen van het 
regime. Het dagprogramma voor de gedeti-
neerden in de drugscellen is dan ook niet ver-
schillend van dat voor de andere gedetineer-
den. Bovendien heerst in Rotterdam ook het, 
misschien wel gezonde klimaat: waarom voor 

60 	een verslaafde gedetineerde wel extra voor- 
zieningen en voor een niet-verslaafde niet? 
Veel meer wordt geprobeerd iets te doen in 
aansluiting op de specifieke problemen en 
behoeften van verslaafden. Zo tracht een 
arbeidsmedewerker van het HvB door een 
dagelijks bezoekje in de beginperiode de ver-
slaafde te stimuleren aan het werk te gaan. 
Door ernaar te streven dat er twee bewaarders 
op de ring lopen, is er tijd voor extra aandacht. 
Vcrder is het streven binnen het HvB in de 
eerste paar weken er voomarnelijk op gericht 
om de verslaafden in de normale gang van 
zaken te betrekken. 

Het verblijf in het HvB na de periode op de 
drugseellen: 
De bedoeling is om deze periode op een of 
andere manier zinvol te maken. Louter plan-
nen makcn voor de periode na de detentie .  
blijkt onvoldoende tc zijn: We hebben webs-
waar nog geen overzichtelijke gegevens over 
het gaan en staan van de gedetineerden na 
ontslag, hetzij via een schorsing, hetzij na het 
uitzitten van een straf, maar voor zover we er 
nu zicht op hebben zijn bijna alle schorsings-
en alle zogenaamde `aan de poort'-plannen 
mislukt. Het blijkt een hele moeilijke zaak te 



zijn om alle goede voomemens uit de detentie-
periode in daden om te zetten. 
Gezien deze trieste resultaten trachten we tij-
dens de detentie aandacht te besteden aan de 
problemen die iemand die vrijkomt tegen-
komt. Wanneer men met te hoog gespannen 
verwachtingen naar buiten stapt of wanneer 
men tij dens zijn detentie niet of nauwelijks 
over zijn problemen heeft kunnen praten die 
men gegarandeerd krijgt als men afkickt na 
jarenlang regelmatig herdinegebruik, dan is de 
stap naar een nieuw shotje maar een hele 
kleine. Het zou een goede zaak zijn dat wan- . 
neer iemand die verslaafd de gevangenis in-
gaat, daar niet alleen lichamelijk maar zo 
mogelijk ook, in elk geval ten dele, geestelijk 
afgekickt weer uitkomt. Veel verslaafden 
wensen dat ook en sommigen gaan zelfs 'zit-
ten' om van de drugs af te komtn. 
Hoewel het instituut HvB niet een behande- 
lingsinstelling mag worden, kan een hulpver- 

61 	leningsinstelling van buiten aan zijn gedeti- 
neerde clienten een behandelingsaanbod doen, 
zij het dat het geheel de vrije wil van de gede-
tineerde moet kunnen zijn om eraan mee te 
doen. Met alle beperkingen van dien, is het 
toch ons streven om naast datgene wat het 
HvB zelf kan bieden aan verslaafde gedeti-
neerden (met name de eerste opvang en de 
begeleiding van de detentieperiode) als CAD 
een behandelingsaanbod te doen in de vorm 
van groepswerk. 
We hebben al de ervaring dat juist de tijd in 
het HvB vaak de periode is waarin de maat-
schappelijk werker van het CAD het contact 
met een client weer oppakt. Een client wil in 
het HvB meer dan wanneer hij buiten 
rondloopt. Hij kan, nu hij een periode binnen-
zit, niet allerlei spannende dingen beleven en 
ook niet zo gemakkelijk aan drugs komen. 
Wij hopen dat tij dens zo'n periode in het 
HvB een basis voor een behandeling gelegd 
kan worden. Wij hebben om dit te bereiken 
voor groepswerk gekozen, vanuit de filosofie 
dat binnen een inrichtingssituatie het onder-
linge contact heel wat teweeg kan brengen. 
Door een groep haal je mensen uit een isole- 
ment en laat je ze met elkaar aan de praat ko-
men en aan het werk gaan. 
Onze ervaringen met de reeds gestarte groeps- 



gesprekken zijn goed. De meeste clienten blij-
ken de soms heel intensieve groepsgesprekken 
over hun verslaving of over geheel andere on-
derwerpen, positief te waarderen. Momenteel 
zitten we in een fase, waarin we bekiiken of en 
hoe we de al bestaande groepen uit kunnen 
breiden en of het mogelijk is datgene wat in 
het HvB gestart is in de periode na de detentie 
voort te zetten. 

Tenslotte 
Gezien de bijna constante aanwezigheid van 
60 a 70 verslaafden aan harddrugs (op een be-
volking van 180 gedetineerden) is een hulp-
verleningscircuit voor de verslaafden in het 
HvB geen luxe. Aanvankelijk hebben we ons 
bij de opbouw van deze hulpverlening heel 
voorzichtig opgesteld. Dit deden we bewust, 
omdat we een hulpverlening op gang wilden 
brengen die aansluit op de behoeften. Nu we 
ruim een half jaar bezig zijn hebben we een 

62 	beeld gelcregen van wat er zou kunnen, wat 
een kans van slagen heeft. Vooropgesteld 
moet worden dat we er nu nog gem zicht op 
hebben of het op lange termijn resultaat heeft. 
Wel kan gesteld worden dat het binnen het 
HvB in een behoefte voorziet, lietgeen aan de 
verwachting beantwoordt. 



Implicaties van het conceptual 
level matching-model voor de 
behandeling van delinquenten* 

door R. Brill 

Inleiding 
Tal van schrijvers hebben classificatie- 
systemen voor delinquenten ontworpen, waar-
uit de behoefte sprak aan verschillende behan-
delingsmethoden voor verschillende typen 
delinquenten. Ook is uit evaluatiestudies ge-
bleken, dat een bepaalde behandelingsmethode 
een verschillende uitwerking heeft op ver-
schillende soorten delinquenten. In al deze 
studies komt de noodzaak naar voren elk type 
delinquent de luiste' behandeling te geven. 

63 	De opvattingen over hoe dit gerealiseerd zou 
moeten worden lopen nogal uiteen. Tot op 
heden heeft nog geen enkele benadering op 
grote schaal ingang gevonden. De I-level bena-
dering van Palmer, die de persoonlijkheid van 
de behandelaar laat aansluiten bij die van de 
client, wordt misschien nog wel het meest 
toegepast. Deze methode vergt echter een grote 
deskundigheid en werkt het beste bij kleine 
groepen. 
Het Conceptual Level Matching-Model** van 
Hunt (1971) lijkt ons de mogelijkheid te bie-
den om verschillen tussen wetsovertreders 
zodanig te doen aansluiten bij bepaalde alge-
mene kenmerken van bestaande behandelings-
omgevingen, dat de gewenste verandering bij 
jonge delinquenten gerealiseerd kan worden. 
Aanvankelijk werd deze theorie gepresen- 

* Dit is een verkorte weergave van: Implications of 
the conceptual level matching model for treatment 
of delinquents. 
In .: Journal of research and delinquency, 15e jrg. 
nr . 2 juli 1978, blz. 229-244. 
** De term 'conceptual level' slaat op de mate van 
complexiteit van de opvatting die een persoon heft 
van zichzelf in relatie tot zijn omgeving. Iemand 
die zich qua ontwikkeling op een hoger niveau be-
vindt, heeft een meer gecompliceerde, Meer genuan-
ceerde opvatting van deze relatie, hij is rijper. 



teerd als een algemene theorie, waarin de per-
soonlijkheidsontwikkeling beschreven wcrd in 
termen van vier opecnvolgende fasen van 
organisatie van de persoonlijkheid. Bij elke 
fasc hoorden omgevingscondities, die een 
optimaal functioneren bevorderden dan wel 
belemmerden. Bovendien werd er aandacht 
besteed aan de condities die onontbeerlijk-
waren om binnen elke fase een groei naar 
grotere complexiteit en rijpheid mogelijk te 
maken. 

Kenmerken van de fasen 
Fase A, de minst rijpe en in conceptueel op-
zicht meest eenvoudige ontwikkelingsfase, 
wordt gekenmerkt door het onvermogen om 
de cultured gangbare normen en waarden te 
internalisercn, welke normaliter door ouders 
en andere belangrijke personen overgedragen 
worden. Men zict het `ik' geplaatst tegenover 
deze laatsten. Het rcsultaat is een zcer sim- 

64 	plistische anti-autoritaire houding, waarbij 
men negatief staat tegenover suggestics van 
anderen, omdat dezc als onderwerping gein-
terpreteerd worden. Bovendien hebben deze 
mensen geen maatstaven voor `goed' of 
`sleche ontwikkeld, zodat zij anderen alleen 
maar vanuit een egocentrisch standpunt kunnen 
beschouwen, of als mogelijke 'oronnen van 
beloning, zonder crop voorbereid te zijn om 
lets terug te doen. 
De overgang naar de tweede ontwikkelings-
fase (Fase B) houdt in, dat men de maat-
schappelijke en ouderlijke normen en waar-
den, die voor het 'ik' en voor anderen gelden, 
internaliseert. Wel neemt men denkbeelden 
ten aanzien van de wereld nog kritiekloos 
over zonder deze ter discussie te stellen. 
Mensen en gebeurtenissen zijn `goed' of 
`sleche, beoordeeld volgens vaste criteria. 
Deze fase zou een 'pro-autoriteits'fase ge-
noemd kunnen worden, waarin het kind de 
volwassenen, die hij `goed' vindt of die `gelijk' 
hebben, laat bepalen hoe hij zich dient te ge-
dragen en hoc zijn wereld met pasklare inter- 
pretaties gedefinieerd dient te worden. 
De volgende fase van tussenpersoonlijke ont-
wikkeling (Ease C) houdt in, dat men minder 
op bet gezag steunt en meer onafbankelijk 
wordt en zelf verantwoording kan dragen op 



basis van persoonlijk ontwikkelde perspec-
tieven en richtlijnen voor gedrag. In deze fase 
gaat men de denkbeelden, die men tot dan 
toe voor waar hield, opnieuw evalueren en 
gaat men de wereld meer beschouwen in ter-
men van eigen opvattingen en gevoelens dan 
van die welke men aan belangrijke gezags-
dragers ontleende. Persoonlijke gevoelens goon 
een veel belangrijker rol spelen bij het nemen 
van beslissingen. 
Een vierde fase van conceptuele complexiteit 
(Fase D) houdt in, dat men het begrijpen en 
bewust zijn van de eigen gevoelens kan gebrui-
ken bij het begrijpen van andere mensen. In 
de onderzoekspopulatie werd fase D niet aan-
getroffen. 

Het conceptual level matching-model 
De CL-theorie gaat er van uit, dat gedrag een 
functie van zowel de persoon als van zijn om-
geving is. Wil een ontwikkelingstheorie nut 

65 hebben voor de behandelaar, dan moet zij de 
behoeften van de delinquent in zijn verschil-
lende ontwikkelingsfasen met betrekking tot 
de behandelingssetting specificeren. 
Een onderscheid zal dan gemaakt moeten 
worden tussen onmiddellijke behoeften en 
wat hij voor de lange termijn nodig heeft om 
te kunnen groeien (ontwikkelingsbehoeften). 
Het CL Matching-Model omschrijft verschillen 
in persoon volgens de dimensie conceptuele 
complexiteit, met de daaraan gerelateerde 
motivatiegerichtheid. 
De mate van structuur (Hunt, 1971), ofwel de 
mate van complexiteit (Schroder, Driver en 
Streufert, 1967) is het omgevingsaspect dat 
het meest gerelateerd is aan dit kenmerk van 
de persoon. Voor een uiterst gestructureerde 
omgeving geldt, dat zij (1) door de behande-
laar beheerst wordt, (2) een specifiek gerichte 
inhoud heeft en (3) specifieke verwachtingen 
in zich bergt. Voor een weinig gestructureerde 
omgeving zou dan gelden, dat (1) zij meer be-
paald wordt door de clienten, (2) zij minder 
vooraf georganiseerde interacties kent en (3) 
erbinnen onderhandeld kan worden tussen 
staf en client ten aanzien van de verwachtingen. 

Matching, gericht op de huidige behoeften 
Op basis van iemand's CL kan men specifieke 



voorschriften ten aanzien van de omgeving 
ontwerpen, die een optimaal functioneren in 
het 'nu' zullen vergemakkelijken of de ontwik-
keling zullen stimuleren. lemand met een laag 
CL zal dan meer profijt hebben van een uiterst 
gestructureerde benadering dan van een weinig 
gestructureerde. lemand met een hoog CL zal 
daarentegen meer gebaat zijn bij een geringe 
structuur en ook minder nadeel ervaren van 
een verandering in structuur. Zo iemand is 
irnmers complex, in staat om nieuwe concepten 
te ontwikkelen en zich aan te passen aan ver-, 
schillende of veranderende omgevingen. 
Dit afstemmen van de behandelings(oingeving) 
op de betrokkene wordt 'matching' genoernd. 
Een behandelings(omgeving) is `gematched' 
wanneer deze op de juiste wijze is afgestemd 
op het conceptueel niveau van de betrokkene, 
en 'mismatched' wanneer dit niet het geval is. 

Matching, gericht op ontwikkeling 
66 	Uitgaande van bepaalde CL-fasen kan men de 

structuur van een omgeving omschrijven naar 
de mate waarin deze de overgang naar een vol-
gende fase zal bevorderen. Natuurlijk zal men 
iemand's CL-fase moeten kennen, alvorens 
te kunnen bepalen welke omgeving een opti-
male zou zijn. Voor elke fase kan men twee 
typen 'mismatched' omgevingen onderschei-
den. Deze kan men `suboptimaar en 'super-
optimaal' noemen. Een suboptimale omgeving 
werkt niet als een stimulans voor verdere uit-
groei, omdat zij niets van de persoon vergt wat 
deze niet reeds geintegreerd heeft in zijn be-
staande conceptuele niveau. Een superoptimale 
omgeving daarentegen vraagt iemand `concep-
tueel werk' te leveren, dat te" complex is. Dit 
werkt belemmerend op de ontwikkeling. 
Voor iemand in Fase A ziet een 'Matched' om-
geving er uiterst gestructureerd uit, d.w.z. 
duidelijk, consistent en goed georganiseerd. 
Onder deze omstandigheden wordt een over-
gang naar Fase B mogelijk, omdat het individu 
de gelegenheid heeft de waarden en normen 
binnen de situatie te leren kennen en ze als 
richtlijnen voor het eigen gedrag aan te nemen. 
Binnen een suboptimale omgeving zijn de nor-
men inconsistent of worden ze niet op heldere 
en concrete wijze gepresenteerd. Dit staat een 
overgang naar Fase B in de weg, omdat het 



individu de inconsistenties niet zelfstandig kan 
oplossen. In een omgeving, die voor dit type 
jongeren superoptimaal is, ligt het accent te-
veel op autonomie. Op basis van het Matching 
Model kan men voorspellen dat verdere groei 
in een dergelijke omgeving geblokkeerd zal 
worden. Voor onafhankelijkheid is n.l. nodig, 
dat men normen ontwikkelt, die een geinter-
naliseerde relevantie hebben. Hiertoe zijn deze 
jongeren ten enen male niet in staat. 
Het individu in Fase B heeft reeds een gein-
ternaliseerd waardenstelsel van waaruit hij 
opereert. Voor een overgang naar Fase C is 
voor hem nodig, dat hij beslissingen gaat ont-
wikkelen op basis van normen die voor hem 
persoonlijk relevant zijn. De omgeving, die in 
dit geval optimaal is, is er een die distantiering 
van tevoren aanvaarde normen zal stimuleren. 
Het nemen van beslissingen zal meer gebaseerd 
worden op behoeften die voor de persoon zelf 
relevant zijn, maar wel binnen de context van 

67 de algemeen aanvaarde normen. Een omgeving 
waarbinnen men teveel op de algemeen aan-
vaarde normen blijft steunen zal de conceptu-
ele structuur van Fase B in stand doen houden 
en een verdere groei in de weg staan (subopti-
maal). Een omgeving die weinig van de vroe-
gere normatieve structuur heeft, maar waarin 
men moet kunnen putten uit intern ontwik-
kelde normen, is evenzeer belemmerend voor 
de groei. Iemand in deze fase kan nog steeds 
niet zonder deze normen functioneren. Hij zal 
toch op deze proberen te steunen en tegelij-
kertijd nieuwe reactiewijzen trachten te ont-
wikkelen om de nieuwe situatie het hoofd te 
kunnen bieden (superoptimaal). Zijn ontwikke-
ling zal waarschijnlijk ergens tussen fase B en 
C stoppen. 
De optimale omgeving voor het individu in 
fase C zal deze stimuleren om een onderscheid 
te maken tussen het ik en de algemeen gel-
dende normen. Er dient dan ook weinig nor-
matieve druk te zijn en veel gelegenheid voor 
zelfstandig gedrag. Een sub-optimale omgeving 
blijft in dit geval teveel de algemeen aanvaarde 
normen benadrukken. Een superoptimale om-
geving leidt de aandacht af van de ontwikke-
ling van persoonlijke normen door teveel na- 
druk op wederzijdsheid en begrip voor anderen. 
In beide gevallen zal de ontwilckeling geblok- 



keerd worden 

Toepassingen van het CL matching model 

Ondenviiskundig en klinisch onderzoek 
Varieert men bet aspect structuur in onder-
wijssituaties, terwij1 de intelligentie constant 
gehouden wordt, dan blijkt dat studenten met 
een laag CL mccr leren van een les (gestruc-
tureerd) dan van ecn zelfontdekkingsmethode 
(weinig gestructureerd). Studenten met een 
hoog CL leerden onder beide omstandigheden 
mcer. In andere onderzoeken wordt deze ten-
dons bevestigd. 
Bekijkt men het aspect structuur in therapeu-
tische situaties, dan kan men van een strakke 
structuur spreken bij cen directieve, adviseren-
de of interpretatieve strategie, van ecn zwakke 
structuur bij een nondirectieve of reflectieve 
strategie. Gebleken is, dat de stip van een 
therapeut varieert al naar gelang zijn cigen 

68 	CL. Een therapeut met een hoog CL sal meer 
nondirectief zijn. Uit een ondcrzoek onder 
alcoliolici bleek, dat de meeste vooruitgang 

. geboekt werd als het CL van de patient over-
eenkwain met dat van de therapeut 
(McLachlan, 1972). 
Ook een onderzoek naar het effect van een 
stimuleringsprogramma, gericht op studie-
motivering van jongeren uit de lager° sociaal-
economische klasse, wees in deze 
Studenten van wie het CL in overeenstemming 
was met het CL van bun programma's bleken 
aanzienlijkc veranderingen in hun motivatie 
tc liebben ondergaan. 

Onderzoek naar tie behandeling van . 
delinquenten 
De meest recente toepassing van het CL 
Matching Model heeft plaatsgevonden bij de 
behandeling van geinstitutionaliseerde delin-
kwente jongens (Brill, 1977). We sullen hier 
wat dieper op in gaan. 43 delinquente adoles-
centen wcrden zodanig over twee bestaandc 
behandclingsprogramma's verdeeld, dat er 
vier theoretisch te onderscheiden subgroepen 
ontstonden. Twee subgroepen werden bij een 
qua structuur voor hen geeigend programma 
ingedeeld: de seer onrijpe jongens met een 
CL A bij het sterk gestructureerde program- 



ma, de wat rijpere jongens met een CL B bij 
het minder gestructureerde programma. 
Tevens werden jongens `verkeerd' (mismatched) 
ingedeeld: A-jongens bij het laag-gestructu-
reerde programma en B-jongens bij het hoog-
gestructureerde. 

, De hypothese luidde, dat luise geplaatste 
groepen meer vooruit zouden zijn gegaan dan 
de `verkeerd' geplaatste groepen, maar ook dat 
het verschil tussen de twee A-groepen groter 
zou zijn dan dat tussen de twee B-groepen. 
Immers: iemand van het B-niveau is meer 
complex en kan dus onder meer uiteenlopende 
structuurvoorwaarden functioneren, terwij1 
iemand met A-niveau alleen maar adequaat 
kan functioneren onder sterk gestructureerde 
omstandigheden. 
De residentiele behandeling duurde 24 maan-
den. De resultaten werden gemeten aan de 
hand van verslagen over het feitelijke gedrag 
gedurende de behandeling en de follow-up- 

69 	periode in de samenleving. Dit hield in: het 
aantal onaanvaardbare gedragingen, het aantal 
dagen van afwezigheid dat hieruit voort-
vloeide, en een globale peiling omtrent het 
welslagen of falen van de behandeling. De sub-
jectieve respons op de behandeling werd 
schriftelijk gemeten voor en ná de behande-
ling. 
Terkeerd' geplaatste A-jongens vertoonden 
tweemaal zoveel onaangepast gedrag als de 

geplaatste A-jongens. Bovendien waren 
zij als gevolg hiervan ook nog driemaal zo 
lang afwezig. Tussen de twee B-groe pen waren 
geen verschillen. Deze resultaten steunen de 
hypothese, dat 'matching' van crucialer belang 
is voor individuen met een A-niveau dan voor 
een B-niveau. Een vergelijking van de 'matched' 
categoric met de 'mismatched' wees uit, dat 
voor de eerste categoric de aanpassing aan de 
samenleving soepeler verloopt. In een periode 
van 8 maanden na beeindiging van de behande-
ling bleken belangrijk meer jongens uit deze 
categoric Oen onaangepast gedrag te ver-
tonen en kon bij meer jongens de behandeling 
als geslaagd beschouwd worden. 
Als men bedenkt dat veel jongens in een min-
der geschikte omgeving terecht kwamen na de 
residentiele behandeling zijn deze resultaten 
verbazingwekkend positief. De resultaten 



geven dan oak sterk de indruk, dat vooral de 
aanvankelijke matching bij deze jongens bij-
gedragen heeft tot een verandering in bun 
attitude en aanpak. 
Dit specifieke veranderingspatroon — n.l. ver-
andering in attitude bij B-jongens en in gedrag 
bij A-jongens — hoeft geen verbazing te wekken, 
noch vanuit theoretisch, noch vanuit cmpi- 
risch oogpunt. Immers, B-individuen stellen 
meer openlijk vertrouwen in regels en gezags-
dragers. Zij zullen dan ook makkelijker met 
hun groepsleiders praten over al datgene wat 
hen bezig houdt. Zij hebben bovendien een 
grater vermogen tot verbaliseren. 
Voor de A-jongens geldt, dat zij in psycho- 

• logisch opzicht op problemen reageren met 
vluchtgedrag, vermijding en ontkenning, en 
qua gedrag met antisociale, twistzieke hande-
lingen. Introspectie is voor hen moeilijk, daar-
om kunnen zij er ook niet in slagen om verbe-
teringen bij zichzelf op te merken. 

70 	De belangrijke gedragsverbetering bij de 'Mist' 
geplaatste A-jongens tijdens en na de behan-
deling lijkt vooral toe te schrijven aan de sta-
biliserende uitwerking van het sterk-gestruc-
tureerde programma. Hun slecht aangepaste 
attituden kregen op die manier niet de kans 
am te ontaarden in onaangepast gedrag. Hun on-
vermogen om de eigen ervaring te structureren 
werd klaarblijkelijk gecompenseerd. zodat zij 
ook minder frustaties te verwerken kregen en 
nieuwe methoden ontwikkelden om pro-
bleemsituaties het hoofd te kunnen bieden. 
Voor de `verkeerd' geplaatste A-jongens daar-
entegen werden de frustaties alleen maar 
grater, en dientengevolge hun attituden tegen-
over zichzelf en de gezagsdragers steeds nega-
tiever. 
De B-jongens hadden kennelijk voldoende 
eigen kracht am hun leven toch te kunnen 
blijven structureren, ondanks de minder ideale 
omstandigheden. Bij hen was er geen sprake 
van frequent onaangepast gedrag. 

Implicaties voor onderzoek en praktijk 
Het is van duidelijk belang om jongens in fase 
A in een strak-gestructureerde omgeving te 
plaatsen. 
De `verkeerd' geplaatste B-jongens vertoonden 
tijdens de residentide behandeling geen nega- 



tieve reactie op de te strakke structuur, waaraan 
zij onderworpen werden. Wel vertoonden zij 
in de follow-up periode enig onaangepast ge-
drag en moest van enigen van hen de behande-
ling als mislukt beschouwd worden. Waarschijn-
lijk heeft iemand in fase C meer dan iemand in 
fase B last van een te strakke structuur. Iemand 
in fase C heeft immers meer een houding om 
verantwoordelijk en autonoom te handelen 
dan in fase B. In ieder geval lijkt dit een be-
langrijk onderzoeksterrein. 
In bepaalde omgevingen lijkt het zinnig om 
niet alleen de mate van structuur te laten aan-
sluiten bij het CL van de clienten, maar ook de 
stijl van de groepswerker voor wat betreft het 
directieve dan wel non-directieve karakter er-
van. (Vgl. het onderzoek van McLachlan naar 
het effect van directieve en non-directieve 
therapeuten op alcoholici.) In zeker opzicht 
lijkt deze aanpak op de 1-level' benadering, 
waarbij de persoonlijkheid van de groepswer- 

71 	ker dient aan te sluiten bij die van de delin- 
quent. Het voordeel van onze methode is ech-
ter, dat zij gerealiseerd kan worden met alle 
werkers die momenteel in het veld werkzaam 
zijn, en dat er niet gezocht hoeft te worden 
naar werkers die aan de, nogal stringente 
criteria van Palmer voldoen. 
Onze benadering lijkt ook implicaties te heb-
ben voor de behoefte aan isoleerafdelingen. Op 
grond van ons onderzoek kunnen we stellen, 
dat het waarschijnlijk vooral de `verkeerd' ge-
plaatste delinquenten zullen zijn die op deze 
afdelingen terecht komen. Kan dit aantal gere-
duceerd worden door een zorgvuldiger plaat-
sing, dan komt daardoor veel mankracht vrij 
voor behandelingsactiviteiten. 
Als de client van de ene behandelingssetting 
overgeplaatst wordt naar een volgende, dan 
zal men er oog voor moeten hebben dat een 
continuiteit in de structuur gehandhaald blijft. 
Dit zal anders vaak tot frustaties en/of regressie 
leiden. Daarbij dient opgemerkt te worden, 
dat A-jongeren waarschijnlijk het meest gevoe-
lig zijn voor een verkeerde plaatsing, C-jongeren 
het minst. 
Een laatste implicatie van het CL Matching 
Model heeft betreklcing op de definitie van het 
behandelingsproces en de rol die de omgeving 
daarin speelt. 



Behandeling wordt vaak opgevat als jets dat 
aan de client.wordt verricht, omdat de pro-
blemen in de client zelf gelegen zijn. Men dient 
echter te bedenken, dat de problemen een pro-
dukt zijn van de interactie tussen de aard van 
de client en de aard van de huidige omgeving. 
Doet men dit niet, dan zal de vraag naar de 
geschiktheid van de omgeving nooit gesteld 
worden. Clienten, die niet goed op een be-
paalde behandeling reageren, lopen dan de 
kans om als `onhandelbaae, `ziek' of `zwaar 
neurotisch' geetiketteerd te worden, omdat 
zij niet aan de verwachtingen van de staf be-
antwoorden. 

• Conclusies 
Het CL Matching-Model blijkt een coherente 
theoretische basis te bieden, op grond waar-
van een adequaat plaatsingsbeleid gevoerd kan 
worden binnen de bestaande settingen met de 
daaraan verbonden werkers. Aan de andere 

72 	kant kunnen er nieuwe programma's en strate- 
giedn ontwikkeld worden voor die gevallen. 
waarin een juiste plaatsing binnen de huidige 
voorzieningen niet mogelijk is. De kenmerken 
van clidnten en omgeving worden in zeer alge-
mene begrippen vervat. Daarom biedt dit 
model meer fundamentele hulp bij het zoeken 
naar de juiste behandeling voor individuen of 
groepen dan de afweging van specifieke behan- 
delingsmethoden. 	• 



De aanpassing van de 
gedetineerde aan de gevangenis 
en de problemen die dit 
oplevert voor de terugkeer 
naar de maatschappij* 

door L. Goodstein 

Regelmatig verschijnen er verslagen van erva-
ringen van gedetineerden die allerlei angstge-
voelens ervaren bij het vooruitzicht de zeker-
heid van de detentie achter zich te moeten 
laten. Hoewel waarschijnlijk weinig gevangenen 
bewust wensen om voorgoed in een gevangenis 
te blijven, wordt door deskundigen aangeno-
men dat er heel wat zijn die het leven in een 

73 	dergelijke instelling prefereren boven de vrij- 
heid, en dat juist deze gevangenen allerlei 
aanpassingsproblemen hebben na hun vrijla-
ting. 
Goffman veronderstelt dat alle totale institu-
ties structurele kenmerken hebben die hun 
bewoners slechts minimale controle toestaan 
over hun omgeving en hen dwingen hun zelf-
beeld te veranderen. 
Het veronderstelde resultaat van deze bloot-
stelling aan een gedwongen afhankelijkheid 
is een door de bewoner ontwikkeld gevoel van 
`persoonlijke onbekwaamheid' waardoor hij 
zichzelf niet in staat acht het te redden in een 
omgeving die meer onafhankelijkheid en 
initiatief vereist, dat wil zeggen buiten de in-
richting. In de literatuur over psychiatrische 
ziekenhuizen wordt dit verschijnsel beschreven 
in termen van 'de individuatie', institutionele 
neurose, institutionalisering, e .d. 
Ook de gevangenis is een totale institutie, en 
heeft allerlei kenmerken die de gevangene be-
roven van zijn individuele identiteit. In tegen-
stelling tot de neiging van psychiatrische 

* Dit is een verkorte weergave van: Inmate adjust-
ment to prison and the transition to community life. 
In: Journal of research in crime and delinquency, 
16e jig. no. 2, 1979, blz. 246-272. 



patienten om afhankelijk te worden van de . 
fomiele histitutionele cultUur, blijken gevange-
nisbewoners echter het ldimaat van de totale 
institutie vaak te compenseren door een sterke 
en actieve subcultuur op te bouweri. Volgens 
de aanhangers yan het zogenaamde deprivatie- 

. 	model neutraliseert de subcultuur het leed van' 
de opsluiting door het bieden van een alterna-
tief voor simpel aanpassen aan de formele 
gevangeniscultuur. Hierdoor zijn ze in staat een 
gevoel van zelf-waardering en autonomie te 
bewaren: ze worden `geprisoniseerd'. Volgens 
de aanhangers van het zogenaamd import-
model is trisonisatie' niet een reactie op de 
ontberingen van het gevangenisleven maar 
slechts een weerspiegeling van kenmerken van 
de gedetineerden van vOor hun detentieperiode. 

• Over het algeineen hebben onderzoekers zich 
hi] de bestudering van de aanpassing van gede-
tineerden geconcentreerd op deze sub-cultuur. 
Het ligt echter voor de hand dat sommige pa- 

74 	tienten zich, analoog aan de aanpassing van 
psychiatrische patienten aan het gesticht, 
zullen aanpassen aan de gevangenis en 'pin-
stitutionaliseerd' zullen worden. Van deze 
categoriemmg dan eveneens verwacht worden, 
dat zij overeenkomstige problemen zullen 
ondeivinden hi] hun danpassing aan de vrij-
heid, met name in de periode direct volgend 
op de vrijlating. 
De hier besproken studie is opgezet om de 

• relatie te onderzoeken titssen de wijze waarop 
gevangenen zich aan de gevangenis aanpassen 
en het verloop van het overgangsproces naar 
het maatschappelijk leven. VoOrdat we nader 
op dit onderzoek zullen ingaan, zullen we eerst 
de verschillende wijzen van aanpassing moeten 
onderscheiden, met name van die gedetineer- 

, den die noch geinstitutionaliseeid noch gepri-
soniseerd worden. 

Een typologie van aanpassingswijzen 
Ms institutionalisering wordt opgevat als een 
aanPassing aan de formele gevangeniscultuur, 
ligt het voor de hand te veronderstellen dat de 
geinstitutionaliseerde gevangenea smeer tevre-
den zijn met de formele aspecten an de 
gevangenis dan de niet-geinstitutionaliseerden. 
Maar er is ook een ander aspect. Sommige 
gedetineerden zullen meer gericht zijn op een 



zo spoedig mogelijke terugkeer naar de samen-
leving. Deze gerichtheid kan leiden tot een 
uiterlijke aanpassing om op deze wijze zo 
spoedig mogelijk voorwaardelijk in vrijheid 
gesteld te worden. 
Op basis van deze beide dime nsies kunnen 
vier verschillende aanpassingswijzen onder-
scheiden worden: 

a. de rebellerende gevangene: deze verwerpt 
openlijk de formele regels, en weigert zich te 
voegen naar de definitie van de gevangenis van 
`goed' gedrag. Hij is dus ontevreden maar is 
evenmin sterk gericht op spoedige vrijlating 
omdat hij weigert compromissen te sluiten; 
b. de manipulerende op vrijheid gerichte ge-
vangene: deze is weliswaar weinig tevreden 
met de gevangenissituatie en wijst innerlijk 
de gevangenisregels af, maar houdt dit voor 
zich omdat hij verwacht door zich uiterlijk 
aan te passen eerder in vrijheid gesteld te 

75 	worden; 
c. de geinstitutionaliseerde gevangene: deze 
stemt in met de formele regels om tot een 
voor hem zo plezierig mogelijke leefsituatie 
te komen in de gevangenis. Hij zal aan bepaal-
de activiteiten deelnemen (een `goed' baantje, 
sport, clubs), maar nauwelijks betrokken zijn 
in behandelingsprogramma's of een voorbeel-
dige gedragsbeoordeling hebben, omdat hij 
weinig gericht is op een zo spoe dig mogelijke 
vrijlating; 
d. de positieve gevangene: deze heeft over het 
algemeen een positieve houding tegenover de 
gevangenisomgeving, maar is tevens sterk ge-
richt op een spoedige vrijlating. Hij ervaart de 
gevangenis niet als bijzonder afstotend omdat 
hij zich redelijk eerlijk behandeld voelt door 
stafleden, en voegt zich daarom moeiteloos 

• 	naar de gevangenisorde. 

Het on derzoek 
Het onderzoek heeft uit twee fasen bestaan. 
De eerste fase is gericht op de validering van 
.de typologie: komen er in de `werkelijkheid' 
inderdaad vier aanpassingswijzen voor? De 
tweede fase is een follow-up onderzoek ge-
richt op de toetsing van de hypothese dat de 
gelnstitutionaliseerde gevangenen meer moeite 
zullen hebben met de overgang naar de maat- 



schappij dan de positieve, manipulerende en 
rebellerendc gevangene. 

a. Net  valideringsonderzoek 
Uit drie verschillende gevangenissen, van elkaar 
verschillend in de mate van beveiliging, zijn 
a-selecte steekproeVen getrokken. De op deze 
wijze geselecteerde gedetineerden kregen een 
vragenlijst voorgelegd, die uitspraken bevatten .  
waarmee respectievelijk de mate van tevreden-
heid met de gevangenis, de gerichtheid op 
vrijlating en de mate van prisonisatie werden 
vastgesteld. DaarnaaSt werden een aantal an-
dere kerunerken vastgesteld: 1) Achtergrond-
kenmerken (leeftijd, ras, leeftijd bij eerste 
arrestatie, beroep, schoolopleiding, delict, ge-
stichtservaring, en contacten met de naaste 
familie. 2) Gedrag in de inrichting (algemene 
gedragsbeoordeling, soort werk, beoordeling 
van supervisor, deeiname aan behandelings- 
en vrijetijdsactiviteiten. 3) Contacten met de 

76 	buitenwereld. 
Op basis van hun scores voor tevredenheid 
met de gevangenisgerichtheid op vrijlating en 
prisonisatie werden de gedetineerden in de 
vier typen ingedeeld. Omdat er in de verdeling 
van de vier typen tussen de drie gevangenissen 
weinig verschil was, is er verder geen onder- 

' 	scheid gemaakt naar type gevangenis. Voor de 
vier typen werd nagegaan in welke opzichten 
zij verschillen van elkaar ten opzichte van de 
overige kenmerken. In de meeste gevallen 
waren de verschillen in overeenstemming met 
de hypothesen van de onderzoeker. Geen ver-
schillen konden echter gevonden worden voor 
de beoordeling van de supervisor, contacten 
met de buitenwereld, opleidingsniveau, beroep, 
gestichtservaring en fase van de detentie. De 
geldigheid van de typologie wordt bevredigend 
geacht hoewel tevens geconcludeerd wordt dat 
in ieder geval in dit onderzoek onvoldoende 
zicht is gekregen op de deterrninanten van de 
vier wijzen van aanpassing. Op de meeste 
achtergrondskenmerken verschillen de vier 
typen namelijk niet of nauwelijks van elkaar. 

b. Net  follow-up onderzoek 
Uit de drie gevangenissen werd een tweede 
steekproef getrokken van hen die binnen drie 
maanden voorwaardelijk in vrijheid gesteld 



• zouden worden. Van deze personen werden 
eerst dezelfde gegevens vastgesteld als in het 
valideringsonderzoek. Gedurende een follow-
up periode van zes maanden werd maandelijks 
een vragenlijst ingevuld door de desbetref-
fende reclasseringsmedewerker. 
Tijdens de follow-up periode werden gegevens 
vastgelegd over 1) o.a. werksituatie en drug-
gebruik 2) gedrag dat voor de reclasserings-
medewerkers niet direct aanleiding zou zijn 
voor een herroeping van de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling, maar wel voldoende alar-
merend 3) gedrag dat zou kunnen leiden tot 
terugkeer naar de gevangenis. 
Significante verschillen tussen de vier groepen 
werden i;evonden voor de eerste maand van 
voorwaardelijke invrijheidsstelling. ZoaLs voor-
speld, bleken er bij de geinstitutionaliseerde 
groep de ernstigste aanpassingsproblemen 
voor te komen: zij kregen meer informele 
waarschuwingen en waren vaker zonder werk. 

77 	Ook in de tweede maand kregen de personen 
uit de geinstitutionaliseerde groep meer infor-
mele waarschuwingen. Vanaf de derde maand 
waren er geen significante verschillen meer 
tussen de vier groepen. 

Nabeschouwing 
De resultaten wijzen er op dat gevangenen die 
zich op geslaagde wijze aan de gevangenisom-
geving hebben aangepast de grootste moeilijk- 
heden ervaren bij de overgang van het 
gestichtsleven naar de vrijheid. Hoewel deze 
resultaten niet in overeenstemming zijn met 
wat meestal verondersteld wordt in de resocia-
liseringsliteratuur, stemmen zij wel overeen met 
wat al langer bekend is over de aanpassing van 
voormalige psychiatrische patienten. 
Het lijkt er op dat de gevangenis evenals het 
traditionele psychiatrische ziekenhuis, haar 
bewoners slechts op de overgang naar de vrij-
heid voorbereid door haar routine-matige 
wijze van belonen en straffen. Sterker, degenen 
die wellicht beschouwd worden als lastige jon-
gens blijken de minste problemen te hebben. 
Deze gegevens vormen een beeld van de gevan-
genis als een plaats waar het verkeerde gedrag 
wordt aangemoedigd, voorzover haar streven 
tenminste gericht is op een succesvolle toe- 

. komstige aanpassing van de gedetineerden. 



Door rustig en meegaand gedrag te belonen 
moedigt de gevangenis in feite institutionele 
afhankelijkheid aan. 
Verondersteld wordt als regel dat de gevangene 
door prisonisatie een criminele identificatie 
en antisociale houding opbouwt die dan tot 
toekomstig critnineel gedrag leidt. Hiermee 
worden dan de slechte resultaten verklaard van 
het gevangenisverblijf. Maar het zou wel eens 
kunnen zijn dat het andere aspect van prisoni-
satie, namelijk het bewaren van onafliankelijk-
heid en zelfstandigheid van groter belang is 
voor het toektmistig gedrag. 
Geinstitutionaliseerde gevangenen zijn slecht 
voorbereid op het leven in de maatschappij. 
Enerzijds hebben zij in de gevangenis veelal 
baantjes gehad met een relatief hoge status. 
Anderzijds gewend als zij zijn aan een "gere-
geld' leven, missen zij de flexibiliteit en het 
noodzakelijke initiatief om zich soepel te 
kunnen aanpassen buiten de gevangenis. 

78 	Wat tenslotte het wegvallen betreft van de 
verschillen tussen de vier groepen na twee 
maanden, kan gewezen worden op het over-
heersende belang van omgevingsfactoren 
boven individuele factoren op het gedrag. Na 
verloop van tijd passen alle invrijheidgestelden 
zich op de een of andere wijze aan, en zien zij 
zich wellicht vooral als ex-gevangenen die een 
achterdochtige en over het algemeen weinig 
steun biedende wereld tegemoet hebben te 
treden. 
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en Documentatie Centrum van het Ministerie 
van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH 's-Gra-

, venhage, tel 070-706554/55. 

Algemeen 

1 
Brinkhuizen, C: Steeds meer macht voor de weten-
schappers van De Ruiter. 
Kri, 10e jrg., nr. 3/4, april 1980, blz. 13-16 (N). 

De auteur beschrijft de ontwikkeling van het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het Ministerie van Justitie sinds W. Buik-
huisen in 1973 bij dat ministerie werd benoemd tot 
Algemeen adviseur wetenschappelijk werk, welke 
functie hij tot voorjaar 1978 vervulde. De auteur 
besteedt aandacht aan de kritiek die van verschillende 
zijden is geuit. Hij laat tenslotte in can vraaggesprek 
het hoofd van het WODC, D. Steenhuis, aan het 
woord over de ingrijpende reorganisatie rond de 
positie van het WODC, over de kritiek op het onder-
zoek van het centrum en over de mogelijkheid van 
het ontstaan van wat de auteur noemt: `een onge-
wenst staatsmonopolie op het terrein van de crimino-
logie.' 
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2 
Chambers, E. Fieldwork and the law: new contexts 
for ethical decision making. 
Social problems, 27 jrg., nr. 3, februari 1980, blz. 
330-341. (USA). 

In dit artikel bespreekt de auteur de ethische kant 
van het zgn. veldonderzoek. Vroeger was men nict 
of nauwelijks geinteresseerd in een zekere ethische 
lijn waarmee rekening gehouden moest worden. Men 
ging gewoon zijn gang. Tegenwoordig echter zijn or 
tal van wetten en regelingcn die het individu en zijn 
belangen bcschermen tegenover anderen. De autcur 
gaat bier nader op in. Degene die veldonderzoek ver- 
richt kan zich niet meer aan zijn verantwoordelijkheid 
onttrekken. Hij zal zich terdege bezig moeten houden 
met de vraag of zijn onderzoeksgedrag nog wel toe-
laatbaar is. We zien ook dat de klanten, opdrachtge-
vers en sponsors van het veldonderzoek bun invloed 
willen uitocfenen op de ethische procedure die 
verbonden is met het onderzoek. Ook bij de rechter-
lijke macht is hernieuwde belangstelling op te mer-
ken in zaken waarbij de vrijheid van onderzoek en 
informatie schijnbaar in conflict komt met de vrij-
heidsreehten van bet individu en de samenleving. 
Tot slot concludeert de schrijver dat het contract 
waaraan de onderzoeker gebonden is hem soms hin-
dert in zijn onderzoeksactiviteiten, maar het ver-
leent hem tcvens eon grote mate van bescherming. 
Met literatuuropgave. 

3 
Curtis, W. and L. E. Wilson. The use of statistics and 
statisticians in the litigation process. 
Jurimetrics journal, 20 jrg., nr. 2, winter 1979, blz. 
109-120 (USA). 

In dit artikel trachten de auteurs het bclang van 
statistici en de statistiek in de procesvOering aan te 
tonen. Zij zijn van mening dat de advocaten, rechters .  
en andere rechtsbeoefenaren niet meer om de statis-
tiek been kunnen. Het gebruik van de statistiek in de 
procesvoering hangt natuurlijk af van de wettelijke 
relevantie van de beschikbarc gegevens in het desbe-
treffende rechtsgeding. Dikwifis zal dc statisticus 
als een objectieve getuige kunnen optreden. De statis-
tick kan onzekerheden vertalen in een voor de recht-
bank begrijpelijk geheel. De auteurs stellen met na-
druk dat de statistiek echter nooit de schuld kan vast-
stellen. Dat ligt buiten haar competentie. Tot slot 
pleiten dc auteurs voor een toenemende mate van ver-
trouwen in de statistiek als praktisch hulpmiddel in 
de procesvoering. 

4 
Enschede, Ch. J. De constitutionele positie van de 
rechterlijke macht, in het bijzonder van het Openhaar 
Ministeriet  
Tijdschrift voor de rechterlijke macht, 3 jrg., nr. 4, 
april 1980, biz. 83-90 (N). 



Op 7 maart 1980 hield de auteur voor de sectie Open-
baar Ministerie van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak een voordracht over de constitutionele 
positie van de Rechterlijke Macht, in het bijzonder 
van het Openbaar Ministerie. In dit artikel wordt een 
bewerking van de tekst van de inleiding gegeven aan 
de hand van een aantal door de auteur geponeerde 
stellingen. Zo stelt hij o.a. dat het strafrecht, dat 
d.m.v. toepassing van vrijheidsbenemende sancties 
en vermogenssancties het overtreden van rechtsregels 
ontmoedigt, in de democratie onmisbaar is. Het 
beleid van de overheid dient op een tot ontmoediging 
bijdragende strafrechtspleging gericht te zijn. Dit 
goede beleid is slechts mogelijk wanneer de wetgever, 
het Openbaar Ministerie en de rechter zich alien van 
hun constitutionele functie bewust zijn. De auteur 
komt tot de conclusie dat het Openbaar Ministerie 
bij uitstek een beleidvoerend orgaan is. De rechter is 
karakteristiek een beleidtoetsend orgaan. Het Open-
baar Ministerie wordt tot een landelijk of ressortsge-
wijs coherent beleid in staat geacht. De rechter is 
niet in staat het gehele beleid van het Openbaar Minis-
terie te toetsen, doch slechts twee van de belang-
rijkste beleidsgebieden, en dat dient hij in zijn toetsing 
te verdiscontcren. 

81 	5 
Fretz, L. C. Abortus en euthanasie filosofisch-ethisch 
beschouwd. 
Medisch contact, 35e jrg., nr. 5, april 1980, blz. 
449-453 (N).. 

De auteut geeft in dit artikel aandacht aan het vraag-
stuk van de abortus provocatus op psycho-sociale, 
respectievelijk sociale indicatie. Hij stelt hierbij de 
vraag: dient er wel of geen onderscheid te worden 
gemaakt in de (rechts)bescherming van menselijk 
leven v6Or en ná de geboorte? Hij maakt een verge-
lijking van de probleemgebieden van abortus en 
euthanasie. Hij geeft aan dat er een medisch-juridisch 
criterium ontwikkeld is over de . betekenis van de 
term `dood'. Dit criterium toetst hij op zijn houd-
baarheid als medisch-ethische norm door het te 
confonteren met het Kantiaanse beginsel. Vervol-
gens geeft de auteur een korte samenvatting van 
het ontwerp van Wet afbreking zwangerschap van 
Ginjaar/de Ruiter. Hij destilleert hieruit drie stellin-
gen en beziet deze in het licht van de zgn. sociale 
indicatie. Zijn conclusie is dat het wetsontwerp filo-
sofisch-ethisch onaanvaardbaar is en geeft tot slot 
een aantal uitgangspunten voor een nieuw ontwerp. 
Met literatuuropgave. 

6 
Stack, S. Religion and suicide: a reanalysis. 
Social psychiatry, 15e jrg., nr. 2, 1980, blz. 65-70. 

Sinds Durkheim wordt religie gezien als een vorm 
van sociale integratie die de neiging tot zelfmoord 
doet afnemen. In het bijzonder werden Katholieken 
gezien als minder geneigd tot zelfmoord dan Protes- 



82 

tanten. De verschillen tussen Katholieken en Protes-
tanten zijn in Amerika aanzienlijk,verminderd. Hier-
uit zou 'men kunnen afleiden dat voor het verklaren 
van variaties in zelfmbordcijfers de betekenis van het 
behoren tot eon bepaalde gezindte afneemt. In het 
onderhavige onderzoek word het vcrband tussen 
zelfmoord en indicatoren van het Katholicisme on-
derzocht, waarbij gegevens uit 1970 van alle vijftig 
Verenigde Staten betrokken werden. Hoewel er een 
negatieve correlatie werd gevonden tussen Katholi-
cisme en zelfmoord, toont eon multiple regressie-
analyse aan dat doze verdwijnt wanneer we het 
kenmerk 'vOorkomen van echtscheiding' constant 
houden. De resultaten doen vermoeden dat Katho-
licisme niet significant van invloed is op zelfmoord 
onafhankelijk van haar negatieve associatie met 
echtscheiding. Met het standpunt dat de Katholieke 
kerk t.a.v. echtscheiding inneemt, moet rekening 
gehouden worden wanneer men de effecten van 
rcligie op zelfmoord-cijfers analyseert. 

• Met literatuuropgave. ' 

• • 7 
Teekens, jr., M. Voorontwerp van een wet op de iechts-
hulp: Staatsdwang en bureaucratic gepresenteerd als 
op tossing. 
Advocatenblad, 60 jrg., nr. 8, april 1980, blz. 156— 
168 (N). 

Begin februari 1980 werd het voorontwerp van een 
Wet op de Rechtshulp gepubliceerd. De auteur Levert 
scherpe kritiek op dit voorontwerp. Hij is van mening 
dat ordening en legalisatie op het gebied van de gefi-
nancierde rechtshulp gewenst is. De mondigheid van 
de burger moot het uitgangspunt zijn voor rechts-
bescherming in het .  maatschappelijke doolhof van 
regelingen en structuren. De rechtshulp 'nag echter 
goon deel uitmaken van dit doolhof. De schrijver 
stelt dat het voorontwerp het huidige systeem van 
rechtshulp niet tracht te ordenen en to legaliseren 
maar eon geheel nieuw bestel forceert. flit nieuwe 
bestel wordt gevormd door eon aaneenrijging van 
centralistische en bureaucratische regelingen. Ecn 
duidelijk geregeld bestel van rechtshulp biedt dit 
voorontwerp niet, zo vindt de auteur. Hij toont aan 
dat het voorontwerp de kvvaliteit van de rechtshulp 
schaadt en de belangen van de rechtzoekende, rechts-
hulpverlener en de rechtsstaat benadeelt. 'Er wordt 
inbrcuk gemaakt op de vrijheid, de toegankelijkheid, 
de kwaliteit, de ordening en de onafhankelijkheid 
van en in de rechtshulp'. Ms uiteindelijk doel van 
eon wet op de rechtshulp ziet de auteur het bereiken 
van eon situatie waarin elke burger — draagkrachtig 
of niet — zelf direct de door hem gekozen rechts-
hulpverlener inschakelt. In dit voorontwerp wordt 
volgens de schrijver doze doelstelling absoluut niet 
waargcmaakt. 



Strafrecht en strafrechtspleging 

8 
Barents, J. M. De verdediging in strafzaken behandeld 
door Duitse gerechten in bezet Nederland. 
Advocatenblad, 60e jrg., nr. 9, mei 1980, blz. 186 — 
191 (N). 

In dit themanummer over het werk van de advocaat 
in en kort na de Tweede Wereldoorlog behandelt de 
auteur in de eerste plaats de rechterlijke organisatie 
ten tijde van de oorlog. Ter sprake komen o.a. het 
Landesgericht, het Obergericht, het SS- und Polizei-
gericht, de Duitse krijgsraden te velde, hun compe-
tenties en het toepasselijke recht. De schrijver con-
stateert dat van een rechterlijke onafhankelijkheid 
geen sprake was. In de tweede plaats wordt ingegaan 
op de (schaarse) mogelijkhcden van de Nederlandse 
advocaten in die dagen. De auteur behandelt hierbij 
de kernvraag of een advocaat de regels van de be-
roepsethiek mag overtreden — bijvoorbeeld berichten 
in of uit de gevangenis smokkelen — in vergelij king 
met dezelfde vraag in onzc tijd, men denke aan de 
RAF-processen. Hij wijst hierbij op het verschil tus-
sen de door de bezetter opgedrongen rechtsorde, 

83 	waarbij veel maatregelen strijdig waren met het 
rechtsgevoel van het Nederlandsc yolk, en de demo-
cratische rechtsorde van nu. 

9 
Clarke, A. B. Corroboration in sexual cases. 
Criminal law review, juni 1980, blz. 362-371 (GB). 

De autcur wil in dit artikel duidelijk maken dat een 
technische benadering van de bekrachtiging van de 
bewijsgegevens bij een scksueel delict niet adequaat 
is. Met verwijzing naar een aantal strafzakcn laat hij 
zien, dat in sommige zaken een vcroordeling zonder 
bekrachtiging van het bewijs zeer onbevredigend is. 
Deze bekrachtiging vormt echter wel vaak een pro-
bleem. Naar de mening van de auteur hangt dit 
samen met een te technische interpretatie van deze 
bekrachtigingseis. Hij adstrueert dit gegeven met een 
vergelij king tussen de gevolgde procedure bij een 
aantal Canadese zaken en bij een aantal Engelse 
strafzaken. 
Een bekend aspect van seksuele misdrijven waarbij 
doze problemen zich vaak voordoen, vormt de mate 
van gebruikt geweld. De ene benadering stelt de ver-
klaring van het slachtoffer als voldoende bewijs en 
de andere vereist nog eon onafhankclijke andere 
getuige. Naar het oordeel van de auteur ligt de op-
lossing in de praktijk tussen de uitersten, waarbij de 
eis van bekrachtiging minder technisch wordt 
gdinterpreteerd. 

10 
Duff, R. A,, Recklessness 
Criminal law review, mei 1980,. blz. 282-292 (GB). 
(GB). 



De auteur kritiscert de door de law Commission' 
voorgesteldc definiering van het bcgrip tvoorwaarde-
lijk opzet'. Het voorwaardelijk opzet, dat als eon 
algemeen noodzakclijke en voldoendc voorwaarde 
voor strafrechtelijke aansprakelijkhcid wordt be-
schouwd, wordt volgens horn cncrzijds to rum om-
schreven, omdat iedereen die bewust con ontoclaat-
baar rishio necmt als 'reckless' wordt aangemerkt, 
on anderzijds to cng omdat or bij de verdachte besef 
moot zijn geweest van het risico dat hij genomen 
heeft. Aan de hand van eon aantal voorbeeldcn wordt 
ingegaan op de verschillen tussen opzet, voorwaarde-
lijk opzct, bewuste on onbewuste schuld on onver-
schilligheid. 
Met literatuuropgave. 

11 
Giltay Veth, D. De verdediging in de Maagdenhuis-
zaken. 
Advocatenblad, 60e jrg., or. 9, mei 1980, blz. 203 1  
219 (N). 

• 
De autcur gaat in olide mocilijkheden die zich, hi] 
de uitoefening van hun taak, hebben voorgcdaan aan 

84 	dc verdedigers van de `Maagdenhuis-bezettersi. Aller- 
cerst schetst hi] de achtergrond tegen welke zich do 
gebeurtcnissen van 1969 hebben afgespeeld. Waar het 
de schrijver om gaat is dat een aantal advocaten, die 
zich al bercid verklaard had om de yerdcdiging der 
bczetters op zich to nemen, at ras moest ondervinden 
dat zij daardoor tot moeilijkheden kwamen hctzij 
met hun compagnons, hetzij met hun seniorcs of 
patroons on daarom alsnog de verdediging hadden 
ncergelegd. Doze laatsten waren bevreesd dat het 
voor derden moeilijk zou worden onderscheid to 
makcn tussen de eigen politiekc °vertu iging van de 
advocaten on die van de studenten. Na eon wecrgave 
van de standpunten van de Amsterdamsc raad van 
toezicht on de minister van justitie ea., geeft de 
schrijvcr zijn eigen inzichten bloot. Hij is van mening 
dat cen advocaat gehcel vrij is om con verdediging to 
aanvaarden of niet to aanvaardcn, op welke grond 
ook,en'zonder dat hij verplicht is die grond to noe-
men. Eon andere visie acht hij in strijd met het 
Verdrag van Rome. 

12 
Giltay Veth, D. De zaak van de Amsterdamse Ballast 
Maatschappij. 
Advocatenblad, 60c jrg., nr. 9, mei 1980, blz. 191— 
201 (N). 

Ter illustratie van de problematiek waarmee de ver-
dediger in strafzaken geconfrontcerd kan worden, 
doordat hetzij het grote publick, hetzij eon bepaald 
deel van het publiek,geen bcgrip kan opbrengen voor 
de wijze waarop hi] als gewetensvol advocaat zijn 
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werk tracht te doen, beschrijft de auteur de zaak van 
de Amsterdamse Ballast Maatschappij. In de jaren 
vlak na de oorlog trad hij namelijk op als raadsman 
van de directeuren van de A.B.M., tegen vie toen 
een vcrvolging was ingestcld op grond van beweerdc 
collaboratie met de vijand. Uitgebreid wordt verslag 
gedaan van de hi totaal zes behandelingen van deze 
zaak door diverse Bijzondere Gerechtshoven en de 
Bijzondere Raad van Cassatie hetgeen al met al 
ruim vijf jaar vergde. 

13 
Hogarth, J. Can psychiatry aid sentencing? 
International journal of law and psychiatry, 2e jrg., 
nr. 4, 1979, blz. 499-508. 

In dit artikel wordt de volgcnde stelling verdedigd: 
de psychiatric kan van nut zijn bij het vonnissen in 
een strafproccs indien de rechter niet probeert de 
delinquenten te veranderen en de psychiater en 
andere welzijnswerkers hen niet onder controle 
trachten te houden. Recht en psychiatric moeten 
terugkeren naar hun historische rol en niet elkaars 
territorium binnendringen. Dc auteur geeft ccn 
werkmodel, waarbij zowel dc rechter als de psychia-
ter een rol spelen waarin zij optimaal kunncn func-
tioneren. Hij acht het 'verantwoording afleggen' 
centraal staan in het strafrecht en beargumenteert 
hoe dit bij het vonnissen ingepast kan worden. Dit 
zou zijns insziens ook voldoen aan de traditionele 
eisen die aan een goed strafrechtsmodel gesteld 
worden. De internering zou slechts in uitzonderlijke 
gevallen toegepast worden en de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling zou verdwijnen. In plaats hiervan 
zou aan de rechter opheffing van de straf kunnen 
wordcn verzocht, na bepaaldc tijd. Ook acht hij het 
wenselijk als de computer ingeschakeld zou worden 
bij het vonnissen om de rechtsgelijkheid te bevor-
deren. Het advies er van zou echter nict bindend 
moeten zijn voor de rechter. Tot slot geeft hij aan 
dat de psychiatrische theorieen die uitgaan van een 
positief mensbeeld het beste in zijn model passen, 
zodat de psychiatric inderdaad van nut kan zijn bij 
het vonnissen. 
Met litcratuuropgave. 

14 
Homey, J. Citation arrest 
Criminology, an interdisciplinary journal, 17e jrg., 
nr. 4, februari 1980, blz. 419-434 (USA) 

Tot voor kort stonden een politieman in een situatie 
die aanleiding gaf tot arrestatie twee mogclijkheden 
ter beschikking: hij kon arresteren of hij kon niets 
doen. Een derde mogelijkheid, het aan de verdachtc 
uitreiken van een dagvaarding om op een bcpaald 

. tijdstip voor de rechter te verschijnen (citation 
arrest) bestond alleen voor verkeersovertredingen. 
De laatste jaren echter beginnen sommige politie-
korpsen deze mogelijkhcid te gebruiken bij andere 
delicten. De schrijfster van dit artikel deed een onder- 
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zoek naar de vraag of doze handelwijze resulteert in 
eon toenamc van bet aantal menscn dat met het 
strafsysteem in aanraking komt. Het artikel bevat 
eon rapport van dat onderzoek. De voorspelde toe-
name werd gevonden vow Cen deliet: buoying. De 
auteur koppclt aan haar onderzoek con evalucrende 
beschrijving van de gevolgen van de inyocring van 
het 'citation-arrest', 
Met literatuuropgave. 

15 
Jong, D. H. de. De eassatie -sehriftuur van het OM. 
Delikt en delinkwent, 10e jrg., nr. 4,.april 1980, 
blz. 248-265 (N). 

Naar aanleiding van het tvveede `Menten-arrest' van 
de HR heeft . de autcur onderzocht hoe de HR zich 
tegenwoordig opstelt tegcnover de cassatiemiddclen 
van hot OM. In de eerste plaats worden de minimum-
eisen voor eon geldig cassatiemiddel besproken even-
als de inhoud van de cassatieschriftuur en de ontvan-
kelijkheid. Vervolgens komt de vraag aan do ordc in 
hoeverre de HR zich aan de middelen van het OM 
gebonden acht, waarbij o.a. aandacht wordt be-
steed aan de opbouw van de schriftuur, de schen-
ding van hot recht versus vonnverzuim, het eassatie-
bcroep tegen vrijspraken en de aanpak van dc HR 
bij subsidiaire telastcleggingen. De ,schrijver somt 
eon aantal tekenen op die or op wijzen dat in de af-
gelopen twintig jaar de regel: geen ambtshalve cassa-
tic in het nadccl van de verdachte wanncer alleen 
het OM cassatieberoep heeft ingesteld, belangrijk 
aan kraeht heeft gewonnen. Ook de interpretatie 
van art. 433 lid 1 Sv evenals de neiging tot con be-
set-lamde uitleg van de omvang Van het -door de ver-
dachte ingestelde cassaticberoep, wijzen op eon 
tendons tot bescherming van de verdachtc in 
cassatie. 
Met literatuuropgave. 

16 
Krul-Steketee, J. Mental health legislation in the 
Netherlands: criminal law. 	. 
International journal of law aid psychiatry, 2e jrg., 
nr. 4, 1979, blz. 455-467. 

• 
Centraal in dit artikel staan de twee maatregelcn die 
op geestelijk gestoorde delinquenten kunnen wordcn 
toegepast in Nederland, nl. de ter beschilcking stel-
ling van de regering en de vcrplichte opname in con 
krankzinnigcninrichting. De auteur geeft eerst eon 
historisch overzieht van het ontstaan van doze maat-

,regelen. Zij geeft aan dat de Nederlandse strafwet-
geving eon vrij vaag criterium hanteert m.b.t. de 
geestelijke gestoordheid. Vcrvolgens gaat zij in op 
de mogelijkhcden van toepassing van t.b.r. en de 
tenuitvoerlegging ervan. Tot 1976 waren de rechten 
van eon t.b.r.-gestelde vergelijkbaar met de rechten 
van eon gedetineerde. In 1976 kwam er echter eon 
nieuwc detentiercgeling, waarvan de t.b.r.-gestelde 
uitgesloten word. Zijn rechten zouden worden gore- 



geld in de nieuwe krankzinnigheidswet. Deze wet is 
echter nog steeds niet goedgekeurd door het parle-
ment, hetgeen verwarrend werkt. De auteur behan-
delt de belarigrijkste punten van het wetsontwerp. 
Zij geeft aan dat de meningen verdeeld zijn over de 
vraag of de t.b.r. gehandhaafd moet worden. Zij acht 
het waarschijnlijk dat de t.b.r. gehandhaafd blijft en 
noemt enige controversidle punten die haars ins-
ziens alsnog in het wetsontwerp opgenomen dienen 
te worden. Tot slot spreekt zij de wens uit dat de 
rcgering niet de mogelijkheid voorbij laat gaan om 
de civiele en strafwetgeving m.b.t. de geestelijke 
gestoordheid harm onieus te integreren. 
Met literatuuropgave. 

17 
Langemeijer, G. E. Verdediging in 'politieke' straf-
zaken. 
Advocatenblad, 60e jrg., nr. 9, mei 1980, blz. 182— 
186 (N). 

DC verdediging in `politieke' strafzaken lijkt de 
schrijver voor Nederland niet een heel actueel pro?. 
bleem. Van nadeel voor de advocaat of bcmoeilijking 
van zijn optrcden is maar in enkele, weinig ernstige 
gevallen gebleken en van belemmering van de straf- 

87 rechtspleging door de verdediger evenmin. In een 
principidle beschouwing bchandelt de auteur achter-
eenvolgens het recht op een verdediger en de vraag 
wat de verdediger ter verdediging kan of moet doen. 
Hoe bijvoorbeeld wanneer de verdachte effect ver-
wacht van een betoog dat naar de schatting van de 
raadsman eerder averechts zal werken? Hoe wanneer 
het het streven van de verdachte is om het proces te 
rekken, of de machteloosheid van de rechtspleging 
aan de kaak te stellen? Hoe wanneer de verdachte 
politiek-propagandistische vertogen van zijn raads-
man verlangt? Er is vrijheid van meningsuiting en 
daarom wil de auteur slechts in uiterste gevallen 
verdedigen dat de rechter de raadsman in zijn be-
toog mag besnoeien. Tenslotte worden een paar 
woorden gewijd aan een publicatie van Van Benne-
kom naar aanleiding van de Nieuwmarktprocessen. 

18 
Mackay, R. D. Non-organic automatism — some 
recent developments. 
Criminal law review, juni 1980, blz. 350-361 
(GB). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de ontoere-
keningsvatbaarheid van sommige daders bij strafbare 
feiten. Men spreekt in dit verband vaak van een ver-
minderd bewustzijn met een organische ooriaak. Er 
zijn echter ook gevallen bekend, waarbij de oorzaak 
geen organisch automatisme betreft, maar een anorga-
nisch. De moeilijkheid bij deze anorganische oor-
zaken is haar diagnose en de vaststelling of zij cen 
gezond of ongezond automatisme vormt. 
De auteur schenkt cerst aandacht aan het 'probleem 
hoe het verschil tussen organische en anorganische 



oorzaken kan warden vastgesteld. Hierna gaat hij 
uitgebreid in op de classificering van deze oorzaken 
van de bewustzijnsveranderingen. Tot slot gaat dc 
auteur nader in op het gcbruik van doze begrippen in 
de strafrechtspraktijk. Vanuit de maatschappij-be-
schermingsgedachte is steeds voorbij gegaan aan dit 
onderseheid. Naar het oordeel van de autcur ten 
onrechte. Hij verwijst hierbij naar het rapport van de 

Commissie voor geestelijk abnomiale daders, dat ook 
aan eon gebrek aan dit onderscheid mank gaat. 

19 
Mandel, M. Dworkin, Hart and the problem of theo-
retical perspective. 
Law and society review, 14e jrg. nr . 1, herfst 1979, • 
blz. 57-82 (GB). 

' 	In dit artikel wordt het dispuut tussen de rechtsfilo- 
sofen Ronald Dworkin en H. L. A. Hart geanalyseerd. 
Na een korte introductie geeft de a utcur de visie van 
Dworkin weer in cen aantal controversi&le 'zaken. 
Vervolgens gaat hij in op Hart's 'extern gezichtspunt'. 

De auteur beargumenteert dat centraal in dit dispuut 
eon methodologisch probleem staat, nl. het pro-. 
bleem van het theoretische perspectief. Hij maakt 
con ondcrscheid tussen 'intern' en `extern' perspec- 

88 • 	ticf om Hart's visic weer te geven. Vervolgens gnat hij 
nader in op het 'theoretisch perspectief. Tot slot 
geeft hij de mph& van Dworkin op door hem ont-
vangen kritieken weer. 
Met literatuuropgavc. 

20 
Mulder, A. Strafrechtspolitiek. 
Delikt en delinkwent, 10e jrg., nr. 5, mei 1980, 
blz. 331-341 (N). 

In de Bondsrepubliek onderscheidt de wet `Straftaten' 
(ernstige delicten) en `Ortnungswidrigkeiten'. De 
schrijvcr bepleit de invoering van con dergelijk stelsel. 

Het OM kan dan terzake van alle feiten waarop — het-
zij alleen, hetzij samen met hechtenis of gevangenis-
straf — geldboete is bedreigd, een geldboete opleggen 
en eventueel tevens eon bijkomende straf van ver-

beurdverklaring of van intrekking van eon vergunning 
of rijbewijs. Het OM handelt daarbij als bestuurlijk or-
gaan. Tegen zijn beslissing staat, op de grondcn over-
eenkomstig met die van art. 8 Wet Arob, berocp 
open op de Strafkamer van de rechtbank on daarna 
uitsluitend beroep in cassatie. Het istrafrechf en de 
strafrechtspleging moeten beperkt worden tot de 
feiten die nu misdrijven genoemd worden. Van die 
misdrijven dienen dan nog die feiten uitgezonderd • 
to worden, die, naar het inzicht van het OM, met 
eon geldboete en/of verbeurdverklaring en intrek-
king van een vergunning of rijbewijs kunnen worden 
afgedaan. Die feiten zouden als administratieve m is-
dragingen, niet als crimina to bchandelen zijn. 
Veroordelingen leiden niet tot strafbladen en stigma-
tisering, evenmin als naheffingen van de belasting-
dienst of korting op een sociale uitkering. 
Met literatuuropgave. 
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21 
Schalken, T. M. De rechtspositie van de henadeelde 
partij in het systeem van de Nederlandse strafvorde-
ring. 
Delikt en delinkwent, 10e jrg., nr. 4, april 1980, 
blz. 266-278 (N). 

De Benelux studiecommissie voor eenmaking van het 
recht heeft enige voorstellen gedaan met het oog op 
verbetering van de rechtspositie van het slachtoffer 
in het strafproces. De auteur geeft een korte samen- 
vatting van de voorgestelde regeling waarna hij onder-
zoekt in hoeverre deze voorstellen niet alleen het 
systeem van de Nederlandse strafvordering raken, 
maar ook en vooral de beginselen die daaraan ten 
grondslag liggen. Een historisch onderzoek wijst 
volgens de schrijver uit dat met de vervolging van 
strafbare feiten uitsluitend de overheid is belast en 
dat de actie van de beledigde partij ondergeschikt is 
aan het strafproces waarin de civiele vordering 
aanhangig is gemaakt. Dit monopoliebeginsel en 
het accessoire karakter van de civiele vordering worden 
door de auteur nader besproken evenals de grondslag 
en het doe van de vervolging en de bewijsrechtelijke 
positie van het OM tijdens het onderzoek ter 
terechtzitting. Zijn conclusie luidt dat aanpassing van 
onze nationale strafvordering aan het in het Benelux-
ontwerp voorgeNtelde systeem niet zonder ont-
wrichting van strafprocessuele grondbeginselen kan 
plaatsvinden. 
Met literatuuropgave. 

22 
Smith, R. A., and R. E. Klosterman. Criminal justice 
planning, an alternative model. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 17e jrg., 
nr. 4, februari 1980, blz. 403-418 (USA). 

Mensen die, zowel vanuit de praktijk als vanuit de 
universiteiten, zich met planning van het strafrecht-
plegingsbeleid bezig houden, gaan veelal uit van een 
algemeen planningsmodel. Een model dat bestaat uit 
probleem-analy se, doeleindenvaststelling, alterna-
tieve analyse, programkeuze, implementatie en 
evaluatie. Deze benadering is bruikbaar gebleken bij 
planning in particuliere ondernemingen en bij mili-
taire planning. Volgens de auteurs van dit artikel 
werkt dit algemene model voor planning niet bij het 
opstellen van een strafrechtsplegingsbeleid. Zij wijzen 
crop dat er een alternatief bestaat. Dit alternatieve 
planningsmodel veronderstelt dat justitiele planning 
beperkt moet zijn in zijn analyse omdat veel gegevens 
ontbreken. Bij het alternatieve model is de strikte op-
eenvolgihg van planningsonderdelen niet nodig. 
Daarentegen wordt de onderlinge wisselwerking tus-
sen deze onderdelen vergroot door de voortgang ge-
lijke tred te laten houden met de gelijktijdig plaats 
vindende probleem-analyse en doeleindenvaststelling. 
Voorts worden de planningwerkzaamheden decen-
traal uitgevoerd. De coordinatie hiervan beperkt 
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zich mcer tot de formulering van brede, algemene op 
de c inddoclstellingen gcrichte directieven. 

23 
Veen, Th. W. van. Onrechtmatig verkregen bewijs-
tnateriaal in de strafrechtspraak van 1979. 
Nederlands juristenblad, 55c jrg., nr. 15, april 1980, 
blz . 323-326. 

Sedert de sehrijver in het NJ B van 4 november 1978 
(blz. 823 e.v.) con overzicht gal van de rechtspraak 
van de Hoge Raad ointrent het onrechtmatig verkre-
gen bewijsmateriaal, heeft de ontwikkeling niet stil-
gestaan. Van elk van de dric terrcinen waarop het 

.verschijnsel van do conreehtmatige verkrijging' zich 
voordoet, zijn uitspraken to melden, die de aandacht 
verdienen van hen, die zich met de strafrechtspleging 
bezig houden. Als die drie terreinen ziet do schrijver: 
1. dat van het vergaren van bewijsmateriaal in strijd 
met regels van geschreven en ongeschreven proccs-
recht; 2. dat van lidt niet naleven van de regels in het 
blocdproefbesluit van 9 oktober 1974, en de daarop 
gebaseerde beschikking, gesteld; 3. d at van art. 29 Sv, 
het niet waarschuwen van de verdachte, dat hij niet 
verplicht is op tijdens eon verhoor gestelde vragen to 
beantwoorden. De schrijver bespreckt de juristru-
dentic op doze drie terreinen. 

24 
Zenoff, E. H., and A. B. Zients. Juvenile murderers: 
should the punishment fit the crime? 
International journal of law and psychiatry, 2e jrg., 
nr. 4,1979, blz. 533-553. 

Het huidige systecm dat in de V.S. gevolgd wordt 
bij het jeugdstrafrecht voldoct niet, aldus de Natio-
nale Commissie van 1967. Eon groot aantal voor-
stollen voor eon nieuw system is gebasecrd op het 
idee dat ook in het jcugdstrafrecht het oordeel van 
de rechtcr gebaseerd moot zijn op de ernst van het 
felt. Zo vragen de auteurs zich bijv. af  of jongercn die 
eon geweldsmisdrijf plegen wel bij eon jcugdrechtbank 
thuishoren. De auteurs hebben getracht via eon onder-
zock cen profiel to schetsen van de jeugdige moorde-
naar. D it onderzoek vond plaats in Columbia van 1973 
tot 1976 on betrof 42 kindercn bencden 16 jaar. Zij 
wilden de gegevens van doze kinderen vergelijken om 
to zien of bepaalde karakterstructuren gecorreleerd 
kunnen worden met de omstandigheden van dc m is-
daad. Zij ontdckten drie groepen: a) moordenaars 
met contlicten over eigen seksuele identiteit, 
b) moordenaars die sterker gcstoord waren in gees-
telijke ontwikkeling en c) moordenaars uit zelfver-
dediging of per ongcluk. Zij gaan uitgebreid in op 
doze categorieen. Zij komen tot de conclusie dat eon 
gelndividualiseerde benadering, die gebaseerd is op 
eon nauwe samenwerking tussen de psychiater on de 
rechter het bestc op zijn plaats zal zijn. 
Met literatuuropgave. 
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25 
Angenent, H. Agressie bij vermogensdelinquen ten en 
agressieve delinquenten 
Delikt en delinkwent, 10e jrg., nr. 4, april 1980, blz. 
279-285 (N). 

De auteur gaat uit van een omschrijving van agressief 
gedrag en onderscheidt uitgaande van de drijfveren 
die tot agressief gedrag kunnen leiden — enkele soor-
ten agressie. Door middel van twee vragenlijstonder-
zoeken uit 1974 en 1975, waarbij twee typen  delin- 
q 	betrokken waren: vermogensdelinquenten 
en agressieve delinquenten, wordt getracht de be-
grippen zelfhandhavingsagressie en impulsicve agres-
sic te operationaliseren. Deze operationaliseerbaar-
heid wordt geverifieerd door middel van een derde 
onderzoek onder 600 personen (bcstaande uit ver-
mogensdelinquenten en agressieve dclinquenten en 
hun niet veroordeeldc broers en buurlieden, die elk 
vijftien agressie-items bcantwoorden. De auteur con-
cludeert dat de operationalisering uiteraard maar tot 
op zekere hoogte gelukt is, maar toch tot bevredigende 
resultaten heeft gevoerd. Voorts noemt hij enkele 
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resultaten wat betreft de geconstateerde verschillen 
tussen de diverse groepen. 

26 
Buitelaar, W. Kriminologie in bio-sociaal perspektief: 
de huisapotheek van Buikhuisen. 
Recht en kritiek, nr. 4, 1979, blz. 400-411 (N). 

De auteur behandelt het bio-sociaal perspectief van 
Buikhuisen waarbij hij zich grotendeels baseert op 
diens oratiebundel. Hij constateert dat Buikhuisen 
verschillende malen aangeeft dat zijn `perspectier 
waarschijnlijkheidscriminologie betekent. Als kritiek 
voert de schrijver aan dat Buikhuisen zijn begripsaf-
bakening niet thematiseert en voorts dat hij het wijs-
gerig-antropologische thema der vrijheid van de 
menselijke handeling onbesproken laat. Qua analyse-
model heet de differentiele criminologic van Buik-
huisen wel bio-sociaal te zijn, qua behandelingsmodel 
tendeert de balans er volgens de auteur naar meer bio 
dan sociaal te worden. In tegenstelling tot vroegere 
publicaties kent Buikhuisen in zijn oratie een minder 
opvallende plaats toe aan de werking van het auto-
nome zenuwstelsel in relatie tot delinquent gedrag. 
Dc bio-sociale criminologic tendeert er naar Vilsoni-
aans' een socio-chemische gedragskunde te worden. 
Hierbij zal echter grote terughoudendheid moeten 
worden betracht, aldus Buikhuisen. De auteur stelt: 
Inderdaad, maar voor wie en door vie?' 
Met literatuuropgave. 

27 
Clarke, R. V. G. 'Situational' crime prevention: theo-
ry and practice. 



British journal of criminology, 20e jrg., nr. 2, april 
1980, blz. 136-147. 

Met dit artikel beoogt de auteur, via eon betrekkelijk 
ongcbruikelijke theoretische benadering van de af-
wegingen die eon dader bij strafbare feiten maakt, 
aan to tonen dat dit tot eon realistischcr benadering 
van de misdaadpreventie bide. Zoals hij zcgt is het un-
der academici zeer in zwang om vooral op het nut van 
sociaal preventieve maatregelen to wijzen, die dan naar 
hun oordeel svordon gesteund door dc maatschappe- 
lijk georienteerde criminologische theorieen. De tech-
nopreventieve maatregelen zijn over het algemeen 
populairder bij praktische strafrechttoepassers. In het 
cerste decl van zijn artikel gaat de schrijvcr uitvocrig 
in op de genoemde maatschappelijk georiateerde 
criminologische theoricen, daarna besteedt hAl ruime 
aandacht aan het misdrijf als resultaat van eon aantal 
afwegingen. Een van de elementen dat hierbij tradi-
tioneel veel aandacht heeft gekregen vormt de per-
soonlijke voorgeschiedenis van de dader. Vat minder 
in de belangstelling heeft gestaan zijn de situationele 
factoren. Hieruit zijn naar de mening van de auteur 
verschillende preventieve maatregelen af to leiden. 
Naar zijn oordcel geven de delicten waarbij de orn-
standigheden eon minder grote rol spclen nog de 

92 meestc inoeilijkheden bij de preventie. Tot slot wor-
den door de auteur, naast de voor- en nadelen van de 
technopreventieve maatregelen, ook nog de ethisehe 
gronden hiervan bbsproken. 
Met literatuuropgave. 

28 
Flanagan, T. J. The pains of long - term imprisonment. 
British journal of criminology, 20e jrg., nr. 2, april 
1980, blz. 148-156. 

De laatste jaren staat de langdurige gevangenisstraf 
weer mom in de belangstelling. De Raad van Europa 
heeft opgemerkt dat doze tango gevangenisstraffen 
weer steeds vaker worden tocgepast. Ondanks doze 
mime belangstclling is maar weinig wetenschappelijk 
onderzoek naar de effeeten van doze straffen verricht. 
In dit artikel gaat de autcur nader in op de resultaten 
van eon onderzoek dat rich richtte op twee groepen 
gevangenen. Beide groepen waren veroordeeld tot 
minstens 10 jaar gevangenisstraf. De eerste grocp 
had hiervan 18 maanden uitgezeten on de tweed° 
groep al minstens 8 jaar. Aan beide groepen werden 
interviews afgenomen. Van de groepen was 70% ver-
oordeeld voor moord of doodslag on 16% voor roof-
overvallen. De anderen hadden sexuele misdrijven 
of andere delieten mot wapcns gepleegd. In de ge-
sprekken die met de gedetineerden worden gevoerd 
word o.a. gevraagd naar het soort problemen dat zij 
ondervonden. Tot de meest ernstige problemen moo-
ton worden gerekend het gemis van iemand, het 
gevoel zijn leven verspild to hebben, de sexuele pro-
blematiek on de zorg hoe men bij vrijlating moot 
leven met doze ervaring. Opvallend is dat men het 
over het algemeen in hoge mate eons is over de rola- 



93 

tieve ernst van de verschillende problemen. Tot slot 
merkt de auteur op dat de meeste gevangenen van 
mening zijn dat zij zelf ecn oplossing voor deze pro-
blemen.moeten vinden, zonder hulp van anderen. 
Met literatuuropgave. 

29 	• 
Hindelang, M. J. Sex differences in criminal activity. 
Social problems, 27e jrg., nr 2, dec. 1979, blz. 143— 
157 (USA). 

De grootste fout die theoretici op het gebied van af-
wijkend en misdadig gedrag tot nu toe hebben ge-
maakt, is het niet geven van centrale aandacht aan 
sekseverschillen, zo concludeerde Harris (1977). Door 
gegevens uit slachtofferonderzoek (National Crime 
Survey 1972-1976) te combineren met gegevens uit 
het Uniform Crime Report wat betreft de sekse van 
de wetsovertreder, toont de schrijver in dit artikel aan 
dat sekse een belangrijke correlatiefactor is wat be-
treft het betrokken zijn bij crimineel gedrag. Dit ver-
sterkt de gedachte dat theorieen die bier geen rekening 
mee !louden, niet voldoen. Het valt volgens de auteur 
steeds moeilijker vol te houden dat de correlatic van 
demografische factoren zoals sekse (en andere tradi-
tionele factoren zoals bijv. ras) met misdaad, alleen 
maar kunstmatig wordt veroorzaakt door de beschik-
bare gevangenis-, veroordelings-, arrestatie-, delict- of 
slachtoffergegevens. 
Met literatuuropgave. 

30 
Schwind, H-D. Kriminalpolitik, Anmerkungen zur 
kriminalpolitischen Lage in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Kriminalistik, nr. 5, mei 1980, blz. 213-221 (BRD). 

De auteur bespreekt de situatie in de Duitse Bonds-
republiek met betrekking tot het algemene over-
heidsbeleid dat als doe heeft de maatschappij en de 
individucle burger tegen criminaliteit te beschermen. 
Het justitiele beleid bestrijkt daarvan slechts een deel-
gebied. Vervolgens bespreekt hij de omvang en de 
ontwikkeling van de criminaliteit waarbij aan de orde 
komen jeugdcriminaliteit en terugkoppelingsmecha-
nismen. Tussen 'dark number', ophelderingspercentage, 
aangiftebereidheid en pakkans. Onder het hoofdstuk 
oorzaken worden besproken: de socialisatie van het 
kind, integratieproblemen van etnische minderheden 
en werkloosheid. 
Met literatuuropgave. 

31 
Smith, D. M. Hockey violence: a test of the violent 
subculture hypothesis. 
Social problems, 27e jrg., nr. 2, dec. 1979, blz. 235— 
247 (USA). 

Het fundamentele onderdeel van de `gewelddadige 
subcultuur' hypothese is, dat gewelddadig gedrag het 
resultaat is van een geheel van waarden en attituden 
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in eon subcultuur waar gewcld sympathick is. Het 
onderzoek waar dit artikel de neerslag van is, is be-
doeld a's eon test van doze hypothese. Dit onderzoek 
vindt plaats in eon Canadese amateur-ijshockeysub-
cultuur. lishockeyers die moor vochten en moor 
strafballen tegen zich kregen dan anderen vertoonden 
eon gewelddadiger waarden- en attitudenpatroon dan 
de andere spelers. De schrijver acht het resultaat van 
zijn onderzoek eon ondcrsteuning van de 'violent 
subculture' hypothese. De gevonden gegevens onder-
steunen echter niet de maatschappclijke versie van 
de hypothese; ten aanzien van wat or buiten de 
ijsbaan gebeurde had wat Cr op de ijsbaan gebeurde 
met betrekking tot geweld vveinig voorspellende 
waarde. 
Met literatuuropgave. 

32 
Trautner, H. M., W. B. Salim, und I. Deucherttaaser. 
Zur Entwicklung der Jugendkriminalitat zwischen 
1956 und 1976. 
Monatsschrift fur Kriminologic und Strafrechtsreform, 
63c jrg., nr. 2, april 1980, blz. 65-82 (BRD). 

De schrijvcrs analyseren de cijfers voor veroordelingen 
wegcns een twaalftal delicten, representatief voor 
jeugderiminaliteit, over de periode 1956-1976. Ze 
maken eon verdeling naar drie leeftijdsgroepen: 
14-15 jarigen, 16-17 jarigcn en 18-19 jarigcn. 
De voornaamste uitkomsten zijn: het totaal aantal 
veroordclingen neemt toe met zo'n 70%. De grootste 
toename ligt tussen het midden van de jaren '60 en 
het begin van de jaren '70 en is vooral van toepassing 
op de delieten roofoverval en zwarc diefstal. Afgezicn 
van mishandeling en diefstal, waarbij de jongeren cen 
sterkerc tocname to zien valt dan bij de ouderen, ver-
loopt dc ontwikkeling in de veroordceldencijfers 
gelijk bij dc drie leeftijdsgroepen. Na eon besprcking 
van de resultaten, docn de schrijvers suggesties voor 
betere statistische methoden bij het onderzoek naar 
jeugdcriminaliteit. 	• 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

33 
Besier, E. J. Norgerhaven, gevangenis en rijkswerkin. 
richting in Veenhuizen. 
Balans, lie jrg., nr. 4, april 1980, blz. 1-10 (N). 

De autcur somt in zijn artikel over `Norgerhaven' 
eerst een paar feitelijke gegevens op t.a.v. de bestem-
ming, de capacitcit, het personeel en de bezetting. 
`Norgerhaven' is or op gericht om eon honderdtal 
lang tot zcer lang gestraften op to vangen. De auteur 
schetst vervolgens cen beeld van Norgerhaven, 
waarbij achtereenvolgens aan de orde komcn: het 
gebouw, het regiem, de arbeid, de inkomstafdeling, 



de individuele begeleidingsafdeling, buitenbewaking, 
sport en recreatie, sociaal cultureel werk, maatschap-
pelijk werk en bejegeningsadministratie, het perso-
neel en de organisatie/communicatie structuur. Het is 
een inrichting waar het streven erop gericht is de 
arbeid deel uit te laten niaken van een gdintegreerd 
vormings- en behandelingsklimaat. 

34 
Eijkelhof-van der Lans, P. A. M. Experiment sociaal 
spreekuur bij het HvB Breda. 
Balans, lie jrg., nr. 4, april 1980, blz. 11-17 (N). 

Veel van de activiteiten van de maatschappelijk wer-
kers (mw. 's) in de huizen van bewaring betreffen 
het helpen van de gedetineerden (op hun verzoek) 
met allerlei praktische zaken waar de gedetineerden 
zelf geen raad mee weten en die zij vanwege de be-
perkingen van de detentiesituatie zelf niet kunnen 
oplossen. Daardoor blijft echtdr weinig ruimte over 
voor het eigenlijke werk van de m.w. dat dichter ligt 
bij de doelstellingen van de reclassering dan van het 
gevangeniswezen. Om hierin verbetering te brengen 
werd begin 1977 in het Huis van bewaring te Breda 
een sociaal spreekuur ingesteld. 
Dit sociale spreekuur is opgezet in een experimentele 

95 	vorm. T.b.v. de evaluatie van het experiment zijn 
zowel de spreekuuractiviteiten en alles wat ermee 
samenhangt als de m.w.-activiteiten gedurende be-
paalde perioden in de loop van 1977 en 1978 op 
formulieren vastgelegd. (Hierbij is de anonimiteit 
volledig gewaarborgd). De auteur bespreekt de opzet 
van het sociaal spreekuur, het gebruik ervan door de 
gedetineerden, de mogelijkheden die deze organisatie 
biedt voor het maatschappelijk werk en de gevolgen 
die dit alles heeft voor de gang van zaken in het Huis 
van Bewaring in Breda. 

35 
Eijkelhof-van der Lans, P. A. M. Opbouw van het 
maatschappelijk werk in een huis van bewaring. 
Proces, 59e jrg., nr. 4, april 1980, blz. 89-101 (N). 

In het Huis van Bewaring in Breda werd bij wijze van 
experiment een sociaal spreekuur ingesteld. In dit 
spreekuur, dat dagelijks gehouden wordt, vervult 
de bejegeningsadministratie van het Huis van Bewa-
ring een belangrijke rol. Hier komen vragen aan bod, 
die voortkomen uit het feit dat men gevangen zit, 
vragen die een directe oplossing vragen, zoals contact 
met de Sociale Dienst, het Arbeidsbureau, e.d. 
Het spreekuur wordt bijgewoond door een maatschap-
pelijk werker en iemand van de bejegeningsadmini-
stratie; aan de orde komt de zogenaamde materiele 
problematiek van de gedetineerde, financiele kwes-
ties, zoals uitkeringen aan het gezin, vragen over de 
situatie in de inrichting, over persoonlijke goederen. 
De oplossingen liggen grotendeels in de sfeer van de 
bemiddeling, hetzij met mensen thuis, hetzij met de 
advocaat of de reclassering. De schrijfsterbesluit 
haar artikel met een pleidooi voor samenwerking 
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hissen het intra- enhet cxtramumal maatschappelijk 
work. 
Met literatuuropgave. 

• 36 	 • 
Roorda, P. A. Verslaafden wan heroine in de huizen 
van bewaring to Haarlem 1972-1979. 
Proces, 590 jrg.. nr. 4, april 1980, blz. 102-107 (N). 

Sinds 1972 worden de verslaafden aan herdine, die 
warden ingesloten in de huizen van bewaring to 
Haarlem, door dc medische dienst gercgistreerd. 
Bcsproken wordt under moor in de verschillende ta-
bellen: bet totaal aantal hcrdine-verslaafden per jaar 
en daarvan het percentage buitcnlanders, de verdcling 
van dc aantallen per kwartaal, dc landen van her- 
komst van de buitenlanders. (De Haarlemsc huizen 
van bewaring hebben eon overloopfunctie, or zijn 
maar weinig Haarlemmers bij on de meesten zijn op 
Schiphol gearresteerde buitenlanders.) Tot slot be-
spreck t de auteur do verschillendc methodes om de 
verslaving to behandelen, not of zonder mcdicijnen 
of tranquillizers, on net cen eventucic onderhouds-
dosis methadon. 

Reclassering 

• 37 
Anderson, E. A., and G. B. Spanier. Treatment of 
delinquent youth. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 17e jrg., 
nr. 4, februari 1980, blz. 505-514 (USA). 

Dit artikel bevat de ncerslag van eon ondcrzock naar 
dc vraag of de perceptic van jeugdreelasseringswer-
kers van zich zelf en hun work de interactic tussen 
hen on hun jeugdige clientcn beinvloodt. Het ant- 
woord op doze vraag blijkt positief to zijn. De worker 
die behandelingsgericht is, etiketteert gedragingen 
minder snel als misdadig dan de werker clic zich moor 
in de rol van rechtspositiebewaker thuis voelt. Ook 
vinden workers die in hun rapporten rehabilitatic-
aanbevelingen doen, gedragingen van hun clientele 
minder snel misdadig dan degcnen die straffen aanbc-
velen. Doze bevindingcn geven volgens de auteurs het 
belang aan van het doen van moor onderzoek naar de 
relatie tussen de perceptie van jeugdreclasseringswer-
kers van hun werk en de beslissingcn die zij in dat work 
ncmen. 

38 
Eijkelhof-van der Lans, P. A. M. Stigma 1979. 
Balans, lle jrg., nr. 3, maart 1980, blz. 14-19 (N). 

De schrijfster doet verslag van de tweede Internationale 
conferentie Stigma 1979 in Kopenhagen. Eerst gceft 
ze in hot kort het doe on de werkwijze aan van de 



International Halfway House Association (IHHA), 
zoals die is opgezet in de Verenigde Staten. Het gaat 
om de opvang van in de maatschappij sociaal gebrand-
merkte of gehandicapte mcnsen, zoals drugverslaaf- 
den, alcoholisten en emotioneel of psychisch gestoor-
den. Bellalve opvang en huisvesting is er ook begelei-
ding door professionele hulpverleners. Daarna be-
spreekt zij vanuit haar invalshoek de reclassering, de 
halfweg huisvesting voor justitiabelen in Nederland, 
die verschilt van de opzet van de halfwayhouses in 
landen die niet aangesloten zijn bij de IHHA. Op de 
conferentie in Kopenhagen, waaraan mensen uit 15 
verschillende landen deelnamen, kwamen o.m. aan 
de orde: de reacties van de omgeving, de rol van 
vrijwilligers, werkgelegenheid voor ex-gedetineerden, 
het regiem in een halfweghuis en de aard van de be-
geleiding. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 
Zie ook de excerpten n.r. 13, 16, 18 en 24. 

39 

97 	Bierenbroodspot, P. Isoleer en isolement. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 35e jrg., 
nr. 5, mei 1980, blz. 369-383 (N). 

De schrijver neemt stelling tegen een ongenuanceerde 
veroordeling van de isolcercel als p,sychiatrische op-
vangmogelijkheid bij zeer onveilige situaties. Aan de 
hand van een aantal voorbeelden wordt aangetoond, 
dat deze onveilige situaties zich wel degelijk kunnen 
voordoen waarbij erop gewezen wordt, dat de be-
handelaar in cen klemsituatie komt, wanneer ener-
zijds druk op hem wordt uitgeoefend steeds moei- 
lijker situaties op te vangen en anderzijds de middelen 
daartoe ontbreken of veroordeeld worden. De beoor-
deling van de isoleersituatie geschiedt doorgaans voor-
al vanuit de eigen belevingswereld, welke echter lang 
niet altijd toepasselijk is. Voorts wordt voorbijgegaan 
aan het doe van een dergelijke ingreep, en dus ook 
aan de noodzakelijke voorwaarden. Indicatie, contra-
indicatie, schadelijke effecten, het procesmatig karak-
ter van de isoleer met het mogelijk doorbreken van 
een sociaal isolement, het beleid en de te volgen 
procedure, de rol van de groep van medepatienten in 
de leefgemeenschap en de familie, alsmede tcchnisch 
bouwkundige voorwaarden en de rechten van de pa-
tient kOmen vervolgens aan de orde. 

40 
Blaisse, H., H. J. Pos en F. Westenberg. Geen eeuw-
feest voor de krankzinnigenwet? 
Ars Aequi, 29 jrg., nr. 4, april 1980, blz. 213-223 (N). 

In dit artikel onderwerpen de auteurs het rapport van 
de werkgroep Rechtspositie Patienten in Psychiatri- 
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sche Ziekenhuizen (beter bekcnd als dc Commissie 
van Dijk) aan eon nadcr ondcrzock. Alvorcns zij het 
rapport besprcken schetsen zij kort de ontwikkeling 
welke het denken over gcestesziekte heeft doorgc-
maakt. Van belang is het hierbij op te merken dat de 
patient van bchandelings- en rechtsobject is gcworden 
tot behandelings- on rechtssubject. De auteurs gaan 
ervan uit dat de wetgever eon ruimte zal moeten 
credren waarbinnen de behandelaar en behandelde 
tot eon dialoog kunnen komen. De goede rechtspo-
sitie van de behandelde is hierbij eon cerste vereiste. 
Bij de besprcking van het rapport worden achtereen-
volgens belicht: verblijf en behandeling in de inrich-
ling. de klachtenopvang, de onvrijwillige opname on 

de maatschappelijke gevolgen van het verblijf on be-
handeling in een inrichting. De autcurs komen tot de 
conclusie dat het rapport een solide ogend funda-
ment voor de opbouw van een gerenoveerd patien-
tenrecht geeft. Aan het medisch handelen worden 
no eindclijk strakke juridische grenzen gesteld. 
Echtcr waar het de dwangbehandeling betreft vinden 
de autcurs dat de Commissie van Dijk de grenzen to 
ruim getrokken heeft. 
Met literatuuropgave. 

41 
Goudsmit, W. Over 'chemische castratie'. 
Delikt on delinkwent, 100 jrg., nr. 5, mei 1980, blz. 
346 -356 (N). 

In juli 1978 stelde een Arnhemse rechter als voor-
waarde oin de voorlopige hechtenis van con proven-
tief gedetineerdc to schorsen, dat de betrokkene 
zich onder behandeling zou stollen van eon bij de 
reclassering werkzame psychiater on dat hij ecn medi-
cament zoo gebruiken dat de geslachtsdrift tempert. 
Naar aanleiding van de reactics in de media op doze 
zaak gaat de schrijver nader in op het begrip castratie 
on vooral op chemische castratic on op medicamen-
teuze behandcling van seksude aberraties. Over 
chemische castratie is in de literatuur weinig bekend. 
Wel bekend is, dat langdurige toepassing van vrouwe-
lijke geslachtshormonen (oestrogenen) onherstel-
bare weefselverandering aan de testes bij de man kan 
vcroorzaken. Behandeling van zedendelinquenten 
met oestrogenen moot, gezien de daaraan verbonden 
nadelen, clan ook gezien worden als een emstige 

vorm van mishandeling. Omtrent het in de publica-
ties rend de Arnhemse zaak gcbruikte preparaat 
Androcur (eon antihormoon) is de schrijvcr in de 
literatuur goon onkel geval bekend, waarbij na, ook 
soms langdurigc, tocpassing eon op castratie lijkend 
effect optrad, dat wil zeggen eon onherstelbare ver-
andering. De vraag of Androcur een plaats heeft bij 
de behandeling van sexuele stoornissen kan ten dole 
bevestigend beantwoord worden.Mcn dient hot 
odder uitsluitend to zien als huipmiddel bij psycho-
therapeutische of psychologische behandeling of 
begeleiding. 
Met literatuuropgave. 



99 

42 
Hoofdakker, R. H. van den. Over hersenen en gedrag 
in de psychiatric. 
Maandblad geestelijkc volksgezondheid, 35e jrg., 
nr. 5, mei 1980, blz. 403-424 (N). 

Deze beschouwing gaat over een tweedeling waarin 
alle genoemde therapievormen, van transactionele 
analyse tot en met de Rogeriaanse, aan een kant 
staan: de 'ziel' versus 'het lichaam'. Het uitvocrig 
historisch exposé begint bij Hippocrates en eindigt 
bij van Praag, zij hebben met elkaar gemeen dat zij 
gedrag verklaren uit de \verking van de hersenen, 
en niet het omgekeerde. De schrijver wijst dit causale 
verband van de hand: wie afwijkend gedrag gepro-
duceerd acht door ecn stoornis in de hersenen, en - 
meent deze gedragsstoornis causaal te kunnen behan-
delen met een ingreep in de hersenen, is vergelijkbaar 
met de man die de TV-reparateur roept als een pro-
gramma hem niet bevalt. De schrijver probecrt de 
`materialistische' visie, vanouds overheersend in de 
psychiatric, en de psychologische en sociologische 
zienswijze van bijvoorbeeld Freud en de anti-
psychiaters onder Cen noemer te brengen: beide 
Wien beschrijven dezelfde materie, maar op een 
ander ordeningsniveau. 
Met literatuuropgave. 

43 
Hubben , 3. H. De rechtspositie van de psychiatrische 
patient. 
Nederlands juristenblad, 55e jrg., nr. 21, mei 1980, 
blz. 475-481. 

In het gewijzigd ontwerp van de Wet bijzondere op-
nemingen in psychiatrische ziekenhuizen is een af-
zonderlijk hoofdstuk gewijd aan de rechtspositie 
van de onvrijwillig opgenomen patient. Dit is een 
belangrijke verandering vergeleken met de eerdere 
versie van het ontwerp. Bij de bespreking van dit 
hoofdstuk betrekt de schrijver ook het kortgeleden 
verschenen eindrapport van de commissie Van Dijk. 
In een vergelijking van beide publicaties besteedt hij 
ondcr meer aandacht aan de verstrekkende bcpaling 
in het ontwerp die zegt dat het toestemmingsver-
eiste ook geldt voor de behandeling van de onvrij-
willig opgenomen patient. Deze bepaling sluit aan 
bij de jurisprudentie maar is in de behandelingsprak-
tijk geen gemeengoed. Ook verantwoordelijkheid 
voor de behandeling, huisregels en klachtprocedures 
komen aan de orde. 
Met literatuuropgave. 

44 
Nichols, F. L., and D. Haines. The difficulties of dual 
denial in the treatment of sex offenders with 
alcoholism. 
International journal of offender therapy and com-
parative criminology, 23e jrg., nr. 3,1979, 
blz. 211-220. 
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Vanuit hun crvaring opgedaan tijdens eon vier jaar 
du rondo Work per iode in eon regionaal psychiatrisch 
ziekenhuis, belichten de amours in dit artikel de 
gelijkenis tussen de ontkenningsmechanismen bij • 
seksuele delinquenten on bij alcoholiei. Ook bij 
seksuele delinquenten hoort men vaak ontkenningen 
in de vorm van: 'zij vrocg erom', 'het was niet echt 
eon verkrachting' c.d. As dit soort ontkenningen 
goon weerklank vinden,dan wordt vaak verwczen 
naar de invloed van het alcoholgebmik op dat 
moment. Ter toeliehting op de vergelijking voor 
beide mechanismen gaan de auteurs nadcr in op de 
achtergronden van beide delieten. ()ovaBend noemen 
zij in dit verband het felt dat beide soorten delin-
quenten eon vergelijkbare fantasie hebben. Men 
droomt regclmatig van abnormalc belevingen op 
alcoholisch of scksueel terrein. Aan de hand van 
eon uitgebreide casusbehandeling laten do auteurs 
zien dat eon vergelijkbare aanpak van beide pro-
blemen dcnkbaar is. Uitgaande van de gedachte clat 
ieniand in gedragspatroon is gevormd op basis van 
zijn systeetn van opvattingen on overtuigingen, ligt 
volgens hen Coll zelfdetenadering van de ontken-
ningsmechanismen voor de hand. 

45 
Ma mor, J. Recent trends in psychotherapy. 
American journal of psychiatry, 137e jrg., nr. 4, 
april 1980, blz. 409-416. 

De schrijver geeft een korte beschouwing van eon 
aantal psycho-therapeutischo teehnieken die gedu-
rondo de laatstc decennia naar voren zijn gekomcn, 
in het bijzonder die technieken, die beogen de mens 
zelf met zijn gaven to laten participeren in de thera-
pie. Hij tracht onder !neer de volgende vragcn to be-
antwoorden: I) Wat is de betekenis van de opkomst 
on de populariteit van doze technicken. 2) Boeken 
ze inderdaad resultaat on zo ja, hoe? 3) Bergen ze 
gcvaren in zich? 4) Wake betekenis hebben ze voor 
de nicer conventionele psychotherapeuten? Aan het 
chide bespreekt hij eon aantal cognitieve therapieen 
en de gemeenschappelijke noetner waar ale psycho-
therapicen onder to brengen zijn. De therapie dient 
plaats to vinden in eon context van constante 
emotionele steun. 
Met literatuuropgave. 	• 

46 
Pols, J. Klitzische psychiatric in de tang. Over het 
dilemma van behandelen en asyleren. 
Tijdsehrift voor psychiatric, 220 jrg., nr. 4, april 
1980, blz. 223-237 (N). 

De auteur geeft eon k orte schets van enkele opvat-
tingen en overtuigingen die de context von -nen voor 
vrijwel icdere probleemstelling die met taken en 
functies van het psychiatrisch centrum to maken 
heeft. Hij haalt hiertoe Amerikaanse, [ligeIse on 
Nederlandse autcurs aan. Als men het hceft over 
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functies, taken en bestaansrecht van het psychiatrisch 
centrum blijken vragen, die daarbij naar voren ko-
men en de antwoorden die worden gegeven sterk af-
hankelijk te zijn van de gezichtshoek of optiek van 
waaruit de problematiek wordt benaderd. Een eerste 
optiek van waaruit men de problematiek kan bezien 
is de optiek van degenen, die plaatselijk, provinciaal 
of landelijk bezig zijn met het probleem hoe de gees-
telijke gezondheidszorg georganiseerd en gestructu-
reerd moet zijn, en op welke wijze een samenhangend 
en sluitend netwerk van voorzieningen kan worden 
opgebouwd. De tweede.optiek is van degenen, die in 
de psychiatrische centra werken. 
Combinatie van beide gezichtspunten leidt volgens 
de auteur tot de conclusie dat het psychiatrisch 
centrum een behandelingsinstituut is met een asyle-
ringsfunctie. Het is echter een misverstand te denken 
dat behandeling en asyVering zo nauw vcrbonden 
functies zijn, dat deze met elkaar verenigbaar zijn. 
De auteur wil het dilemma van behandelen asylercn 
en verduidelijken en hij wil zoeken naar een uitweg 
uit de controversen. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 
Zie ook except nr. 37. 

47 
Eijer, M. Therapeutische gezinsverpleging; behande-
ling van kinderen met ernstige ontwikkelingsstoor-
nissen. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 35e jrg., 
nr. 4, april 1980, blz. 272-289 (N). 

De therapeutische gezinsverpleging is, aldus de schrij-
ver, een gespecialiseerde vorm van behandeling van 
ontwikkelingsgestoorde kinderen. Het zijn kinderen 
met een leer- en gedragsproblematiek naast een ge-
stoorde persoonlijkheidsontwilckeling als gevolg van 
affectieve verwaarlozing of andere traumatische in-
vloeden. Deze kindercn zijn op grond van hun ge-
drag in een gewoon pleeggezin of op school nauwe- 

• lijks te handhaven. De therapeutische gezinsvcrple-
ging wil deze kinderen door een langdurige, vecl-
zijdige en intensieve behandeling helpen; dit kan 
slechts in een gezinsverband waarbij ook de pleeg-
ouders deel uitmaken van het behandelingsteam (als 
niet-professionele medewerkers). Het team bestaat 
uit: kinder-psychiatrisch geschoolde maatschappe-
lijk werkers, een kinderpsycholoog, een of meer psy-
cho-therapeuten en een kinderpsychiater. 
Met litcratuuropgave. 

48 
Gilman, D. Rethinking juvenilE justice: the 
Standards project. 
Child welfare, 59e jrg., nr. 3, maart 1980, 
blz. 145— 151 (USA). 

• In dit artikel benadrukt de auteur het grote belang 
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van het Juvenile Justice Standard Project. Eon pro-
ject waarin het Institute of Judicial Administration 
on de American Bar Association samenwerken on 
waarin Mans, onder leiding van de schrijvcr, reeds 
23 dclen vcrschenen, waarin vrijwel alle facetten van 
jeugdstrafrechtspleging ter sprake komen. De bcdoe-
ling van het Standards project is otn richtlijnen to 
formuleren die kunnen wordcn gehanteerd door de 
wetgever, rechters, bestuurders, de k inderbescher-
ming en ander= die zich bezig houden met de be-
scherming en het welzijn van kinderen en gczinnen. 
De Standards bevatten eon breed opgezette en diep-
gaande analyse van jeugd(strafirechtelijke onder-
werpen als het straffen en/of behandelen van jeug-
digcn, de zwaarte van vonnissen, mishandeling en 
venvaarlozing van jcugdigen c.d. De schrijver is ervan 
overtuigd dat het bestaan van doze Standards bij zal 
dragon tot de hervorming van en herbczinning op de 
jeugdstrafrechtspleging in de Verenigde Staten. 
Met literatuuropgave. 

49 
Katz, L.Adoption counseling as a preventive mental 
health specialty. 
Child welfare, 59e jrg., nr. 3, maart 1980, 
blz. 161-167 (USA) 	• 

De stelling waar de schrijfster zich in dit artikel met: 
bong houdt, is, dat adoptie risico's met zich nice 
brengt voor con gezin on dat hiermee in de adoptie-
praktijk prevent ief rekening gehouden moot worden. 
Welzijnswerkers die met dc adopticpraktijk to maken 
hebben, moeten zieh beschouwen als geestelijke 
gezondheidswerkers die aan preventieve psychiatric 
doen. Dric niveaus van preventie wordcn onderschei-
den. 1. Preventie van problemen bij adoptic van hole 
kleinc kinderen, waarbij alle partijen worden veron-
dersteld gezond to zijn, maar tenth to maken hebben 
met voorspclbare mocilijklieden. 2. Preventie van 
problemen bij adoptie van oudere kinderen waarbij 
het adoptiefkind in zijn verleden schade heeft geleclen. 
3. Preventic van problemen bij gezinnen waarbij het 
volwassen geworden adopticfkind informatie over 
en contact met zijn biologische ouders wil hebben. 
Do schrijfstcr wijdt aan elk niveau eon beschouwing. 
Ervaringen op het derde niveau kunncn volgens haar 
weer helpen bij de preventie van problemen op het 
cerste niveau. 

50 
Kim, S. P. Behavior symptoms in three transraeially 
adopted Asian children: diagnosis dilemma. 
Child welfare, 59e jrg., nr. 4, april 1980, 
blz. 213— 224 (USA) 

In de V.S. is sinds de jaren 50 een groot aantal 
Aziatische kinderen geadopteerd. Onderzocken die 
gcdaan zijn naaf dc gevolgcn van dc adoptie voor het 
gedrag en de ontwikkeling van de kindercn, geven 
uiteenlopende resultaten to zien. Het in dit artikel 
besproken onderzoek vond plaats bij drie Koreaanse 



jongens die waren geadoptcerd door blanke gezinnen 
uit de middenklasse. Dc jongens vertoonden diverse 
gedragsstoornissen. De kinderen leken, afgaande op 
de huidige gevolgde diagnostiek, te lijden aan eon 
ernstige psychische gestoordheid. Dcze problemen 
werden echter al spoedig opgelost met een multidi-
mensionale behandelingsopzet. Hierbij werd a) reke-
ning gehouden met het feit dat het een transraciale 
en transculturele adoptie betrof, b) rekening gehou-
den met de behoeften van het kind bij zijn ontwikke-
ling en c) het adopticgezin actief betrokken. Tot slot 
geeft de auteur een aantal mogelijke verklaringen 
voor de gedragsstoornissen van de kinderen. 
Met literatuuropgave. 

51 
Mayo, L. W., and R. E. Isralowitz. The American 
juvenile justice system: an evaluation of standards. 
Child Welfare, 59e jrg., nr. 3, maart 1980, blz. 131— 
145 (USA). 

In dit artikel wordt de discussie over de jeugdstraf-
rechtspleging, die begon in de 'Child Welfare' van 
september 1979, voortgezet. Het belangrijkste studie-
project op dit gebied komt vanuit het 'Institute of 
Judicial Administration' en vanuit de Tar Associa- 

	

103 	tion's Joint Commission on Juvenile Justice Stan- 
dards'. Uit deze twee instituten is een commissie 

	

• 	samengesteld, bestaande uit 34 leden, welke in de 
periode van 1971 tot 1976 24 kritieken heeft gepubli-
ceerd. In deze kritieken komen alle facetten van de 
jeugdstrafrechtspleging aan de orde. Op grond van 
uitgebreid onderzoek heeft de commissie een aantal 
aanbevelingen gedaan, welke tot doe hebben om de 
jeugdstrafrechtspleging te verbeteren. In dit artikel 
worden de verschillende aanbevelingen van deze 
commissie besproken en tevens in een kritisch dag-
licht gesteld. 
Met literatuuropgave. 

52 
Scott, E. M. Violence in America: violent people and 
violent offenders. 
International journal of offender therapy and com-
parative criminology, 23e jrg. nr . 3, 1979, blz. 197— 
209. 

De laatste jaren zijn in de V.S. per jaar meer dan drie 
miljoen geweldsmisdrijven ter kennis van de politic 
gekomen. Een type geweldsmisdrijf waaraan de 
auteur aandacht schenkt in dit artikel vormt de 
kindermishandeling. In veel gevallen betreft het 
hierbij de ouders die uit een gevoel van onvermogen 
hun kind of kinderen mishandelen. Een andere vorm 
van kindermishandeling vindt plaats door de kinderen 
onderling. Op sommige scholen heerst een ware ter-
reur van enkele leerlingen over de anderen. Na de 
kindertijd treedt een bepaald type geweldpleging op 
onder de adolescenten. In de sfeer waarin men elkaar 
in deze leeftijd de loef wil afsteken, komt het gemak-
kelijk tot vechtpartijen. De auteur geeft het verloop 



van con discussie aan, waaruit blijkt hoc in zo'n geval 
ruzie ontstaat, lnhalend op dit gesprcksverloop geeft 
de au teur aan hoe con thcrapie daarop kan inwerken. 
Aan het slot van zijn artikel komt hij tot de conclusic 
dat or goon algerneen toepasbare therapie tegen go- 
weldpleging bestaat. Men moot naar zijn mening in-

' haken op de ontstaanssituatic bij gewelddclicten. 
Kiest men in dat verband voor eon bepaalde aanpak, 
dan moot doze behandeling worden voortgezet en 
nict terloops vvorden gewijzigd. 

Politie 

53 
Bux, K. Polizeiliche Prdvention bet der Rekeimpfung 
der Rattschpftkriminaliter. 
Kriminalistik, nr. 5, mei 1980, blz. 194-202 (BRD). 

Het drug- on dealerprobleem is nicer inaatschappelijk, 
psychologise!) en medisch van aard dan strafrechtclijk. 
Het ligt dan ook voor de hand, dat de politic het 
niet alleen op kan lossen. Bij de bestrijding van het 
probleern kan de politic zich noch tot repressieve, 
noch tot preventieve maatregclen allecn beperken. 

104 	Uitsluitend con gceoordineerd samengaan van pre- 
ventie on repressic kan tot overtuigende resulta ten 
leiden. Onder preventie wordt tegenvVoordig in de 
°erste plaats het voorkomen van misdrijvcn verstaan 
en in de tweede plaats het voorkomen van verspreiding 
en herhaling. Voorts wil men door voorlichting voor-
komen, dat mensen in het criminele dealersmilieu 
terecht komen. Ook is or de repressieve preventic, 
die door strafrechtelijke maatregelen het druggebruik 
tracht to verhindcren. Op het bier behandelde terrein 
is con derde soort van preventie van belang, namclijk 
de resocialiserende. 

54 
Scaglion, R. and R. G. Condon. Determinants of 
attitudes towards city police. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 17e jrg., 
or. 4. februari 1980, blz. 485-494 (USA). 

In dit artikel rapporteren de sehrijvers over eon onder-
zoek naar attituden ten opzichte van de politic onder 
273 burgers in vier buurten in Pittsburgh, Pennsyl-
vania. Van alle burgers die ondervraagd werden, 
vverden uitgebreide sociaal-economische gegevens 
verzameld. Ook word gevraagd naar de persoonlijke 
ervaringen van de geinterviewden. Uit de resultaten 
van het onderzoek blijkt dat persoonlijke ervaringen 
in het verleden met bepaaldc politiemensen ineer 
significant zijn voor attituden tegenover de politic 
dan sociaal-economisehe variabelen, inclusief ras on 
inkomen. Volgens do schrijvers ondersteunen de 
resultaten van hun onderzoek de ideeon van Kuyken-
dall (1974). Op grond van doze resultaten veronder-
stellen de schrijvers dat eon positieve omgangsstijI van 
de politic met de burgers bevorderend work t op de 



communicatie met het publiek. Op die manier heeft 
ook wetshandhaving ecn grotere kans op succes. 
Met literatuuropgave. 

55 
Wit, L. Ontwerp van een nieuwe politiewet. 
Algemeen politieblad, 129 jrg., nr. 9, april 1980, 
blz. 195-201 (N). 	• 

De schrijver geeft in dit artikel een algemene be-
schouwing omtrent de gang en de inhoud van het 
ontwerp van een nieuwe politiewet. Hij behandelt 
achtereenvolgens cnkele hoofdpunten uit het ont-
werp zoals: taak en plaats van de politic, de organi-
satie, het beheer, het gezag en de aanwijzingsbevoegd-
hcid. Het bestaande dualisme in het gezag over de 
politic blijft gehandhaafd. Een belangrijke wijziging 
van de status quo ondefgaat de organisatie van de 
Nederlandse politic. Er komt een Nederlandse politic 
'op provinciaal niveau', waarmee dus het onderscheid 
tussen rijks- en gemeentepolitie komt te vervallen. 
De Commissaris van de Koningin zal aan het hoofd 
van de provinciale politic staan. In het on twerp wordt 
aan de minister van Binnenlandse Zaken de bevoegd-

-heid toegekend om aanwijzingen te geven aan Corn-
missarissen van de Koningin en de burgemeesters ter 

	

105 	zake van het door hen ter handhaving van de open- 
bare orde te voeren beleid. In het wetsontNyerp zijn ter 
bevordering van een goede taakuitoefening door de 	. 
politic, verschillende overlegstructuren ingebouwd. 
Opvallend is de zgn. Raad voor de Politic. Tot slot 

	

• 	behandelt de schrijver nog de zgn. `geweldsinstructie' 
en de `veiligheidsfouillering'. 

Drugs 
Zie ook de excerpten nr. 36 en 53. 

56 
Ojesjo, L. Prevalence of known and hidden alcoho-
lism in the revisited Lundby population. 
Social psychiatry, 15e jrg., nr. 2, 1980, blz. 81-90. 

Het artikel is een verslag van een ontlerzoek naar ver-
banden tussen `bekend' en `verborgen' alcoholisme in 
een steekprocf uit de Zweedse bevolking. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van gegevens van een tweede follow-
up van het cohort uit Lundby van 1947. De informatie 
werd door psychiaters verzameld via vrije interviews 
en werd afgezet tegen gegevens uit allerlei documen-
tatieregisters. Er werd uitgegaan van een medische 
definitie van aleoholisme. 98% van de 952 personen, 
die de peildatum van 1 juli 1972 overleefden, werden 
in het onderzoek betrokken. De verspreiding van 
alcoholisme en van andere psychiatrische stoornissen 
werd geanalyseerd volgens epidemiologische metho-
den. Het werkelijke v6Orkomen van alcoholisme on-
der volwassen mannen bedroeg 9,5%, waarvan 7,2% 
bekend en 2,3% verborgen. De verhouding van ver- 
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borgen tot bekende gevallen was als 0,30 : 1. De be-
langrijkste bevinding uit het onderzoek, namelijk dat 
ongevecr 70% van de mannelijke alcoholici in Lundby 
bekend blijkt to zijn bij dc verschillende instanties, 
is in strijd met de gangbare mcning dat alleen het 
topic van de ijsberg te zien is, maar verenigbaar is met 
het vennocden van Rubington, dat in eon verzor-
gingsstaat zogenaamd verborgen alcoholisme niet 
geheel maar gedeeltelijk onzichtbaar is. 
Met litcratuuropgave, 

57 
Roslund, B., and C. A. Larson. Crimes of violence 
and alcohol abuse in Sweden. 
International journal of the addictions, 14e jrg. 
nr . 8,1979, blz. 1103-1115. 

In dit artikel wordt verslag gedaan van eon onderzoek 
in Zweden naar do relatie tussen geweldsmisdrijvcn en 
alcoholmishruik. Dat or eon zekere rclatie tussen 
doze twee fenomenen bestaat is bekend, maar duide-
lijk is ze nog nict. Ms bron voor hun onderzock dien-
den psychiatrischc rapporten van dclinquenten die 
door het Instituut van Forensische en Sociale 
Psychiatrie van de Universiteit in Lund waren onder-
zocht. Deze dossiers werden bestudecrd op de ver-
schillende geweldsmisdrijven en de psychiatrische 
gegevens man. Daarnaast werden gedurende eon be-
paalde periodc goweldsdelinquenten door eon aantal 
psychiaters onderzocht.Onder moor word onder-
zocht het verband tussen de soort misdriji en de 
frequentie van dronkenschap; het verband tussen de 
psychische tocstand van de delinquent, de soort 
misdrijf en de frequentie van dronkenschap. Ook 
werd or gerangschikt naar sociale afkomst. Zo komen 
de onderzoekers tot een aantal opvallende conclusies. 
De auteurs stollen echter dat het zcer moeilijk is om 
de juiste conclusics te trekkcn. De samenleving im-
mers vcrandert ieder moment en daarmee ook het 
drinkpatroon en het criminecl gedrag. Ook de wissel-
vallige registratie bemocilijkt het onderzoek. De 
schrnvers concluderen dat het van belang is om ook 
de relatics tussen dader on slachtoffer in het ondcr-
zock naar geweld en alcoholmisbruik to bctrekken. 
Met literatuuropgave. 
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