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Voorwoord 

Dit eerste nummer van 1982 is een Varia-
nummer waarin vier artikelen in bewerkte 
vorm zijn opgenomen. 
Het nummer wordt geopend met een artikel 
dat enigszins buiten de gebruikelijke rubri-
cering valt, maar dat niettemin gezien de actu-
aliteit de interesse zal hebben van onze lezers-
kring. In dit artikel zal de Amerikaanse prak-
tijk van kunstmatige inseminatie met het 
sperma van een donor, worden beschreven. 
De auteur, G. J. Annas, maakt hierbij o.a. 
gebrifik van het in 1979 verrichte Curie-Cohen 
onderzoek. 
Hierna is een bewerking opgenomen van een • 

3 	Amerikaans rapport, geschreven door 
T. Harland. Er wordt een overzicht gegeven 
van restitutie aan slachtoffers van misdrijven 
in de persoonlijke en huiselijke sfeer. 
Het derde bewerkte artikel is getiteld: Socio-
preventie, een analyse van een strategie in 
ontwikkeling. D. A. Lewis en G. Salem schen-
ken in dit artikel aandacht aan een benadering 
in de criminologie 	socio-preventie — 
waarbij het accent ligt op potentiele slacht-
offers en hun omgeving. . 
Het laatste artikel van H. H. Brydensholt gaat 
over het strafrechtbeleid in Denemarken en 
draagt als opschrift: Hoe we er in slaagden de 
gevangenisbevolking te verminderen. 



Anonieme vaders: andere 
belangen dan die van de 
sperma-donor* 

5 

door G. J. Annas 

Door de huidige praktijk van geheimhouding 
van Kunstmatige Inseminatie met het sperma 
van een Donor (KID) zijn er in de Verenigde 
Staten op het moment ongeveer 250 000 
lcinderen die door KID zijn verwekt, die nooit 
in staat zullen zijn hun biologische oorsprong 
te achterhalen. Er zijn bijna geen gegevens 
over deze kinderen, hun psychologische 
ontwikkeling of hun gezinsleven. De hele 
procedure is omgeven met geheimhouding, 
die voornamelijk wordt gerechtvaardigd door 
de angst voor mogelijke wettelijke consequen-
ties, wanneer het feit van de KID wordt ont-
dekt. In dit korte artikel zal gesteld worden 
dat de meeste van de informele `gedragslijnen' 
die in de Verenigde Staten wat betreft KID 
gevolgd worden zijn voortgekomen uit een 
overdreven angst voor de juridische consequen-
ties en uit een gebrek aan aandacht voor de 
belangen van het KID-kind. Ook zal er worden 
gekeken naar de gronden voor KID, de manier 
waarop donors worden geselecteerd en dos-
siers worden bijgehouden met het oog op het 
ontwikkelen van gedragslijnen en praktijken 
die de belangen van het kind het best behar-
tigen. 

Waarom wordt er gebruik gemaakt van KID? 
Tot voor kort was het onmogelijk om met 
enig gezag te speculeren over de indicaties 
voor KID in de hedendaagse medische prak-
tijk. In maart 1979 publiceerden Curie-Cohen, 
Luttrell en Shapiro van de universiteit van 
Wisconsin hun onderzoek over artsen die KID 
toepassen. Zij spoorden 379 artsen op die 
ongeveer 3576 geboortes in 1977 voor hun 
rekening namen en die een aantal vragen over 

* Dit is een verkorte weergave van: Fathers anony-
mous: beyond the best interests of the sperm-donor. 
In: Child welfare, 60e jrg., nr. 3, maart 1981, 
blz. 162-174. 



hun praktijk beantwoordden. De resultaten 
van dit onderzoek verschaffen de enige be-
staande gegevens over de huidige praktijk 
van KID in de Verenigde Staten. 
Wat de indicaties betreft zijn de resultaten 
van het onderzoek leerzaam: 95% van de 
artsen rapporteerde dat hun voornaamste 
reden voor het gebruik van KID de onvrucht-
baarheid van de echtgenoot was. Tenminste 
40% echter had KID mede uit andere over- 

• wegingen gebruikt: een derde had het gebruikt 
voor vruchtbare echtparen, wanneer de man 
bang was voor het overbrengen van een erfe-
lijke ziekte en bijna 10% had het gebruikt om 
alleenstaande vrouwen te bevruchten. Erkend 
moet dus worden dat een belangrijk percen-
tage van artsen het wel eens gebruikt voor 
eugenetische* doeleinden. Bovendien houden 
degenen die het gebruiken om alleenstaande 
vrouwen of een vrouw van een lesbisch paar 
te bevruchten zich bezig met een praktijk die 

6 	waarschijnlijk door het grootste deet van de 
maatschappij zou worden veroordeeld van-
wege de gevolgen ervan voor het kind en voor 
het gezin als basiseenheid van de maatschappij. 
De kwestie van de indicaties om tot KID 
over te gaan zal zowel door derden als artsen 
direct en duidelijk bekeken moeten worden, 
zodat er een terzake kundige overeenstemming 
kan worden bereikt. Het is van belang om op 
te merken dat de huidige motieven voor het 
helpen van onvruchtbare echtparen, lesbische 
paren en alleenstaande vrouwen allemaal in 
de eerste plaats rusten op een definitie van 
de primaire belangen van het echtpaar of de 
toekomstige ouder en niet op die van het kind. 
Terwiji veel artsen de ontvangende partij 
`doorlichten' om te bepalen of hun motieven 
goed zijn en hun huwelijk stabiel is, is er geen 
reden om aan te nemen dat zij competent zijn 
om deze beoordelingen te geven. Hiermee is 
niet bedoeld te zeggen dat KID niet beschik-
baar zou moeten zijn voor echtparen waarvan 
de man steriel is. We willen alleen de nadruk 
leggen op het feit dat we geen gegevens be-
schikbaar hebben die aantonen hoe het met 

* Eugenetica is de wetenschap die de invloeden 
bestudeert welke de erfelijke eigenschappen van de 
mens kunnen verbeteren. 



de kinderen die in die situatie geboren worden 
gaat. Verder willen we erop wijzen dat het 
onverantwoord is om de praktijk van KID 
met deze indicatie te continueren, zonder te 
trachten dergelijke gegevens te verzamelen. 

, 	Selectie van de donor 
Allereerst moet worden opgemerkt dat de 
naam donor niet deugt. Bijna alle respondenten 
in het Curie-Cohen onderzoek betaalden voor 
de zaadlozingen. De prijzen varieerden van 
twintig tot honderd dollar. Het zou dus 
beter zijn te spreken van `sperma-verkopers'. 
Dit onderscheid mag onbeduidend lijken, toch 
heeft het wettelijke gevolgen. Het heeft bij-
voorbeeld geen zin om het formulier dat door 
de `verkoper' getekend wordt een `toestem- 
mings'-formulier te noemen. Het is een 
contract waarbij de sperma-verkoper overeen-
komt een produkt te leveren tegen betaling. 
Over de bestanddelen van de overeenkomst 

7 	valt te discussieren, maar de meeste mensen 
zullen het er waarschijnlijk over eens zijn 
dat deze nauwkeurig de verplichtingen van 
de verkoper zou moeten weergeven. Genoemd 
kunnen worden: zijn eigen fysieke en gene-
tische gezondheid, de kwaliteit van de speci-
mens die hij moet produceren, de noodzaak 
van volledige en permanente anonimiteit van 
de ontvangende partij en een verklaring waarin 
afstand wordt gedaan van ieder recht op elk 
kind dat het gevolg is van de inseminatie. Op 
zijn beurt komt de koper overeen de verkoper 
te betalen en zijn anonimiteit te beschermen. 
De kwestie van de persoon die de sperma-ver-
koper selecteert, heeft veel te weinig aandacht 
gekregen. Het Curie-Cohen onderzoek vond 
twee in dit opzicht belangrijke dingen: 92% 
van de behandelende artsen staat de ontvanger 
nooit toe om de donor te kiezen, de rest doet 
dat in zeldzame gevallen, 15% gebruikte 
bevroren zaad van spermabanken en anderen 
gebruikten sperma van mannen die door 
urologen of andere collega's geselecteerd 
werden. Het punt is dat tenminste in een 
ldeine minderheid van de gevallen iemand 
anders dan de arts de bron van het zaad 
selecteert. Van groter belang is echter het feit 
dat bijna alle artsen hun eigen keuze maken, 
waarbij de meesten gebruik maken van medische 



studenten: 62% gebruikte medische studenten 
of ziekenhuisbewoners; 10% gebruikte andere 
studenten: 18% gebruikte beide en de over-
blijvende 10% gebruikte donors van militaire 
academies, echtgenoten van kraanivrouwen, 
ziekenhuispersoneel en vrienden. 
Al deze artsen nemen eugenetische beslis-
singen, want zij selecteren wat zij als 
(superieure' genen voor KID beschouwen. 
In het algemeen hebben zij ervoor gekozen 
mensen te reproduceren die ongeveer aan 
hun eigen maatstaven en niveau beantwoor-
den (of zelfs iemand uit bun beroep). Dit 
hoeft ons niet te verbazen, maar het moot 
wet eon reden zijn voor bezorgdheid, omdat 
het waarschijnlijk niet alleen uit geschikt-
heidsoverwegingen gebeurt. Artsen kunnen 
dan wet geloven dat de maatschappij meer 
individuen met de eigenschappen van artsen 
nodig heeft, het is onwaarschijnlijk dat de 
maatschappij als geheeI dat doet. Juristen 

8 	zouden waarschijnlijk juridische studenten 
selecteren, genetici studenten in de genetica, 
militair personeel studenten van de militaire 
academies, enzovoort. Dit punt is niet onbe-
langrijk. Rechtbanken hebben in andere omstan-
digheden gevonden dat artsen noch de oplei-
ding noch de sociale waarborgen hebben om 
beslissingen te nemen die met de kwaliteit 
van leven' te maken hebben. Het op deze 
manier selecteren van donors in plaats van 
bijvoorbeeld rekening te houden met karakter-
trekken van de echtgenoot, lijkt in de eerste 
plaats in het belang van de arts to zijn en niet 
van het kind. Misschien zouden nationale 

• 	richtlijnen, opgesteld door een commissie van 
willekeurige samenstelling, juister zijn. 
Uit het Curie-Cohen onderzoek bleek ook dat 
zelfs uit het oogpunt van simpele genetica, 
artsen die KID toepasten niet op die taak 
berekend waren en veel verkeerde en inconse-
quente beslissingen namen. De conclusie moot 
dan ook zijn dat de preventie van erfelijke 
ziekten een doel is, maar dat dit niet kan 
worden bereikt met de op dit moment ge-
bruikte middelen. Ook werpen de resultaten 
ernstige vragen op over de bekwaamheid van • 
deze artsen om als genetisch adviseur op te 
treden en wijzen zij erop dat andere niet-me-
dische beroepsbeoefenaars beter in staat zullen 



zijn om KID diensten te verlenen op een manier 
die meer geschikt is om de belangen van het 
kind te behartigen. 
Sinds er een bijna algemene overeenstemming 
over is dat bepaalde genetische omstandigheden 
het gebruik van het sperma van een persoon 
contraIndiceren, is het waarschijnlijk dat een 
rechtbank een arts na1atig zou vinden, wanneer 
hij dergelijk sperma gebruikt ook al zijn er 
maar weinig artsen die werkelijk testen of de 
sperma-verkoper al of niet besmet is. Dit is een 
gebied waarbinnen uniforme standaarden 
binnen het beroep moeten worden ontwikkeld. 
Twee andere kwesties met betrekking tot de 
sperma-verkoper verdienen de aandacht, omdat 
die tot nu toe ook uitsluitend bekeken werden 
uit het oogpunt van de angst voor wettelijke 
aansprakelijkheid en niet op grond van enige 
sociale of medische overweging of bezorgdheid 
voor de belangen van het kind: de toestemming 
van de vrouw van de donor en het bijhouden 

9 	van dossiers. 

De vrouw van de donor 
Bijna iedereen is het erover eens dat de vrouw 
van de sperma-donor het toestemmingsformu-
her moet ondertekenen, `omdat er huwelijks-
belangen bij betrokken zijn'. Een verdere 
verklaring wordt er niet voor gegeven. Het is 
echter geen wettelijk vereiste en heeft eigenlijk 
geen enkel sociaal doel. In termen van aan-
spralcelijkheid van de arts blijken er twee moge-
lijke gronden te zijn: 1) een proces van de 
kant van de vrouw om een deel van het geld 
dat haar man voor zijn sperma heeft gekregen 
te verkrijgen op grond van het feit dat zij 
eigendomsbelangen heeft in het sperma van 
haar man en 2) een proces van de vrouw tegen 
de arts wegens vermindering van genegenheid 
op grond van het feit dat haar man liever tegen 
betaling masturbeert dan met haar gemeenschap 
heeft. 
Deze beide zaken zijn toch te dwaas om zorgen 
te baren en bovendien zou een vrouw die van 
plan is een dergelijk proces te voeren zich er 
waarschijnlijk niet van laten weerhouden van-
wege het feit dat zij een toestemmingsformu- 
lier (lees: contract) heeft ondertekend. 
Bovendien is een dergelijke eis in tegenspraak 
met de meest recente beslissingen van de Hoge 



Raad in de Verenigde Staten, waarin de ene 
echtgenoot geweigerd wordt een vetorecht te 
hebben over beslissingen over voortplanting 
die de andere echtgenoot heeft gemaakt. 

Het bijhouden van dossiers 
Terwij1 het Curie-Cohen onderzoek vond 
dat 93% van de artsen permanente dossiers • 
bijhield van de ontvangende partij, bleek dat 
slechts 37% dossiers bijhield van kinderen 
die na KID geboren werden en slechts 30% 
had permanente dossiers van donors. Boven-
dien was 83% tegen elke wetgeving die het 
bijhouden van dossiers zou gelasten, omdat 
het de bescherming van de anonimiteit van de 
donor moeilijker zou maken. De vrees voor 
het bijhouden van dossiers schijnt voorname-
lijk gebaseerd te zijn op het idee dat de donor, 
als hij te identificeren is, door een van zijn 
tiologische' kinderen met succes kan worden 
aangesproken voor bepaalde verplichtingen. 

10 

	

	Men is bang dat met het opheffen van de ano- 
nimiteit de donors zouden verdwijnen. Er is 
een aantal tegenargumenten mogelijk: 
1) Het is van belang om nauwkeurig dossiers 
bij te houden om te kijken hoe het zaad 
`werkt' in termen van de afloop van de 
zwangerschap. Als een donor meer dan eenmaal 
gebruikt wordt zou een gebrekkig kind een 
reden kunnen zijn voor het onmiddellijk 
stoppen met het gebruik van het sperma, in 
verband met de bescherming van mogelijke 
toekomstige kinderen. Aangezien uit het 
onderzoek bleek dat de meeste artsen geen 
bepaald beleid hebben wat betreft het aantal 
keren dat zij een donor gebruiken (6% ge-
bruikte dezelfde donor meer dan vijftien keer, 
terwijl een ervan dezelfde donor gebruikte 
voor vijftig zwangerschappen), is het veel 
waarschijnlijker dat deze kwestie het_leven 
van een echt bestaand kind beroert dan dat 
het hoogst speculatieve proces een donor 
schade berokkent. 
2) Er kan nooit een betekenisvol onderzoek 
worden gedaan naar de kenmerken van donors 
als er geen dossiers van hen worden bijge-
houden. 
3) In die gevallen waarin de familiegeschiedenis 
van belang is (en het is belangrijk genoeg 
om iedere donor naar de zijne te vragen) zal 
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het KID-kind nooit in staat zijn om een juist 
antwoord te geven. 
4) Tenslotte zal het kind nooit in staat zijn 
vast te stellen wie zijn of haar genetische vader 
is. Aangezien wij niet weten wat de gevolgen 
hiervan zullen zijn, kan niet gezegd worden 
dat het vernietigen van deze informatie in 
het belang van het kind is. Het enige dat van 
zo'n beleid kan worden gezegd is dat het in 
het belang van de donor is. Maar dat is niet 
goed genoeg. De donor heeft een keus in de 
zaak, het kind niet. De donor en de arts 
kunnen stappen nemen om hun eigen belangen 
te beschermen, het kind kan dat niet. Met het 
oog op de recente geschiedenis van geadop-
teerde kinderen, is het waarschijnlijk dat 
KID-kinderen, als zij erachter komen dat zij 
de produkten van KID zijn, in staat willen 
zijn om hun genetische vader te identificeren. 
Het is een bij adoptie betrekkelijk aanvaarde 
praktijk om de kinderen zo vroeg mogelijk te 
vertellen dat zij geadopteerd zijn en het hen te 
laten begrijpen. Dit wordt gedaan, omdat men 
denkt dat zij er op een dag onvermijdelijk 
achter zullen komen en dat de klap dan hard 
zal aankomen als er tegen ze gelogen is. Bij 
KID schijnt men het erover eens te zijn dat 
het maar beter is het niet te zeggen op grond 
van het feit dat niemand waarschijnlijk ooit 
achter de waarheid zal komen, aangezien het 
voor de buitenwereld lijkt alsof de zwanger-
schap normaal verlopen is. Er zijn redenen 
om aan te nemen dat sommige KID-kinderen 
achter de waarheid komen en het enige waar-
over al de, vijftien staten met wetgeving over 
KID het eens zijn, is dat het kind gewettigd 
behoort te worden, een kwestie die nooit 
zal spelen tenzij de KID-status van het kind 
wordt ontdekt.* Als KID wordt gezien als 
een daad van liefde voor het welzijn van het 
kind, lijkt er geen reden aanwezig om de 
procedure te bederven met een leugen die 
buitengewoon destructief voor het kind zou 
kunnen blijken te zijn. Een aantal beleids-
lijnen zou veranderd moeten worden om er-
voor te zorgen dat kinderen weten wie hun 
genetische ouders zijn. De eerste is betrekkelijk 

* In sommige staten van de USA is alsnog wettiging 
van het kind noodzakelijk, indien bewezen zou 
worden dat het kind door een donor is verwekt. 



gemakkelijk: er zou een wet moeten komen 
die de registratie van alle KID-kinderen bij een 
rechtbank in een verzegeld dossier vereist, dat 
alleen toegankelijk is voor het kind. Verder zou 
er in die wet kunnen staan dat de genetische 
vader geen wettelijke of financiele rechten of 
verplichtingen jegens het kind heeft. Een varia-
tie hierop zou kunnen zijn het dossier verzegeld 
te houden tot de dood van de donor of totdat 
hij op zijn recht op privacy in dit opzicht 
afstand heeft gedaan. Op de lange duur kan 
een praktische oplossing liggen in het uit-
sluitend gebruiken van bevroren sperma van 
overleden donors. In dat geval zou er volledige 
opening van zaken kunnen worden gegeven 
zonder enige mogelijkheid van persoonlijke of 
financiele eisen van het kind aan de genetische 
vader. 

Samenvatting en conclusies 
De huidige KID-praktijken zijn voornamelijk 

12 	gebaseerd op de overweging dat de belangen 
van donors en artsen beschermd moeten .worden 
vocir die van de ontvangende partij en de kin-
deren. De meest waarschijnlijke verklaring 
hiervoor is te vinden in een overdreven angst 
voor de juridische consequenties. Aanbevolen 
wordt het beleid op dit gebied te baseren op 
het belang van het uit KID geboren kind. Uit 
het Curie-Cohen onderzoek blijkt dat de 
huidige praktijken gevaarlijk zijn voor het kind 
en veranderd moeten worden. Met name aan 
het volgende moet aandacht worden geschon-
ken: 
1) het verwijderen van KID uit de medische 
praktijk en het plaatsen ervan in de handen van 
genetische adviseurs of ander niet-medisch 
personeel (subsidiair zou een routine-genetisch 
onderzoek kunnen worden toegevoegd voor 
ieder paar dat KID aanvraagt); 
2) het ontwikkelen van uniforme standaarden 
voor donorselectie, waaronder nationale 
onderzoekscriteria; 
3) de els dat toepassers van KID permanente 
dossiers bijhouden van alle donors; dit zou de 
normale praktijk moeten worden, maar het 
kan nodig zijn dat er een wet komt die eist dat 
de dossiers worden opgeborgen bij een over-
heidsinstantie; 
4) het mengen van sperma zou onaanvaardbaar 
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moeten zijn en het aantal zwangerschappen per 
donor zou beperkt moeten worden; 
5) het vaststellen van nationale standaarden 
wat betreft KID door professionele organisaties 
met inbreng van het publiek; 
6) onderzoek naar de psychologische ontwik-
kelingen van kinderen die door KID verwekt 
zijn en hun familie. 
De moeilijkheid met KID is dat er veel onop-
geloste problemen zijn. Er is geen sociale of 
professionele overeenstemming over indicaties, 
selectie van donors, onderzoek van donors, het 
mengen van donorsperma of het bijhouden 
van dossiers over spermadonaties. Het is tijd 
om te stoppen met het denken over een uni- 
forme wetgeving en te beginnen met het denken 
over de ontwikkeling van professionele stan-
daarden. Overdreven aandacht voor zelfbescher-
ming moet plaatsmaken voor aandacht voor 
het kind. 



Restitutie aan slachtoffers van 
misdrijven in de persoonlijke 
en huiselijke sfeer* 

A. T. Harland 

Inleiding 
De laatste jaren bestaat er toenemende onvrede 
in de V.S. over de traditionele aanpak van mis-
dadigers. Meer en meer wordt er geijverd voor 
een strafrechtsysteem, waarbij men zich meer 
op het type misdrijf richt dan op de kenmerken 
van de overtreder. 
Tegelijkertijd neemt ook de belangstelling 
voor slachtoffers toe. Er zijn veel programma's 
ontwikkeld, waarbij de staat zelf compensatie 
verleent aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. 
Daarnaast zijn er nog projecten, 'bijstand aan • 

14 	slachtoffers', met een meer dienstverlenende 
benadering. Hieronder vallen psychische 
hulpverlening, verwijzing, juridisch en medisch 
advies. 
Dit rapport richt zich op een derde ontwildce-
lingsstroom in de strafrechtspleging, die beide 
bovengenoemde stromingen met elkaar ver-
bindt: RESTITUTIE door de overtreder. We 
zullen dit begrip eerst nader bezien. 

Restitutie: een overzicht 

Begripsbepaling 
Simpel gezegd komt restitutie er op neer, dat 
degene die het misdrijf begaan heeft, de finan-
ciele schade vergoedt die het slachtoffer ten-
gevolge van het misdrijf geleden heeft. Dit kan 
de teruggave van het gestolen eigendom in-
houden, maar ook een vergoeding van de waarde 
ervan. Bovendien kunnen medische kosten, 
gederfd loon e.d. voor vergoeding in aanmer-
king komen. Immateriele verliezen, zoals 
psychologische pijn en leed, worden gewoon- 
lijk niet hieronder gerekend. Met deze boven- 
staande definitie zal hierna gewerkt worden. 

* Dit is een verkorte weergave van: Restitution to 
victims of personal and household crimes. 
Albany, enz., Criminal Justice Research Center, 1980. 
Application of victimization survey results project. 



Twee elementen dienen daarbij vooral in het 
oog gehouden te worden: 
—Het gaat hier steeds om terugbetaling aan 
werkehjke, niet aan symbolische, slachtoffers. 
Die gevallen waarbij er geen aanwijsbaar slacht-
offer is maar toch een symbolische genoeg-
doening opgelegd wordt, worden hier dus bui-
ten beschouwing gelaten. 
— Het gaat hier tevens om terugbetaling door 
de overtreder, niet door andere instanties. 

Gangbare praktijken in de V.S. 
Van oudsher speelt restitutie in dit land op 
verschillende momenten in het strafproces op 
grote schaal een rol, ook al wordt er praktisch 
niets over geschreven. Ondanks het feit, dat 
restitutie universeel toegepast lijkt te kunnen 
worden, is dat tot nog toe slechts onsystema-
tisch gebeurd al naar gelang inzicht en initiatief 
van de desbetreffende verantwoordelijke per-
soon. In de officiele stukken wordt slechts 

15 	vaag en algemeen over restitutie gesproken, 
als jets wat opgelegd kan worden zonder dat 
ingegaan wordt op de omstandigheden waar-
onder dit een aangewezen Maatregel is. De 
laatste jaren echter wordt de druk om het be-
sluitvormingsproces in de strafrechtspraak 
nauwkeuriger te structureren steeds sterker. 
Zo richt zich de aandacht zowel van wetgeven-
de.als van uitvoerende zijde óók op de tot-
standkoming van programma's waarbij restitu-
tie een onderdeel vormt van het formele beleid. 

Formele restitutieprogramma's 
Het programma dat de meeste publiciteit heeft 
gekregen is in 1972 in Minnesota van start 
gegaan. Gevangenen werden opgenomen in 
het Restitutie-centrum, van waaruit zij hun 
restitutie konden verdienen. Over de hoogte 
van de te betalen restitutie werden vooraf 
afspraken gemaakt. 
Zo zijn er meerdere programma's te noemen: 
een recent overzicht van Chesney, Hudson en 
McLagen (1978) geeft meer dan 40 projecten 
te zien. 
Sinds 1976 houdt de Law Enforcement 
Assistance Administration zich bezig met de 
ontwikkeling en toetsing van restitutiepro-
gramma's. Ook zijn er tal van initiatieven op 
handen in de sfeer van het kinderrecht. 



Helprobleem 
Vooraf dient gesteld te worden, dat de popu-
lariteit waarin restitutie zich momenteel mag 
verheugen, hoofdzakelijk gebaseerd is op een 
intuitief aanvoelen van de zin ervan. Nogal 
makkelijk wordt gezegd, dat restitutie een 
'ethisch en logisch evenwicht' in het straf-- 
rechtsysteem aanbrengt. (MacNamara en 
Sullivan, 1971) Pas nu echter beginnen gege-
yens beschikbaar te komen, op grond waarvan 
de werkelijke effecten ervan gemeten kunnen 
worden. De precieze aard en doelstellingen 
van het restitutiebeginsel zijn niet zo makke-
lijk te onderkennen. We zien dan ook, dat in 
het ene programma sterk de nadruk gelegd 
wordt op rehabilitatie van de overtreder, in 
het andere op de genoegdoening aan het 
slachtoffer. 
Veel van de verwarring, die er ten aanzien van 
restitutie bestaat, is toe te schrijven aan het 
felt dat er te veel uiteenlopende zaken van dit 

16 

	

	ene principe verwacht worden. In de vroegste 
literatuur stond vooral de compensatie aan 
het slachtoffer centraal (Covey, 1965, 
Smodish, 19.69). In toenemende mate echter 
wordt ook de betekenis van restitutie voor 
de overtreder benadrukt, als effectief middel 
tot rehabilitatie (Eglash, 1975, Cohen, 1944). 
Weer anderen zien in restitutie voornamelijk 
een geldbron voor compensatieprogramma's, 
waaruit geput kan worden om slachtoffers 
de schade te vergoeden. (Garofalo en Sutton, 
1977). 
Doordat de zaak zo verschillend benaderd 
wordt, is de centrale vraag tot nog toe 
onbeantwoord gebleven: zijn er omstandig-
heden, waaronder restitutie zowel een effec-
tief en geschikt middel is om bepaalde delin-
quenten mee aan te pakken alsook ten goede 
komt an het slachtoffer? Bezien we de 
kwestie in dit licht, dan wordt al gauw duide-
lijk, dat restitutie deel uit maakt van het 
eeuwenoude dilemma om bij de straftoeme-
ting een optimaal evenwicht te zoeken tussen 
de belangen van de individuele overtreder 
enerzijds en die van zijn slachtoffer en de 
samenleving anderzijds. 

Doelstellingen van de analyse 
Met dit rapport willen we een basis leggen voor 



het soort onderzoek dat plaatsvindt als iemand 
een restitutieprogramma doorloopt. Wat voor 
soort verlies van welke omvang wordt door 
slachtoffers van verschillende misdrijven 
geleden? In welke mate worden verliezen door 
de verzekering of anderszins vergoed? Hoe groot 
is de kans, dat een overtreder aan zijn slacht-
offer de schade kan vergoeden? Kunnen we 
dergelijke vragen op landelijk niveau beant-
woorden, dan beschikken we over de basis-
kennis waarmee we de uitvoering van program-
ma's op locaal niveau kunnen begeleiden. 
We richten ons hier op zes categorieen misdrij-
ven in de persoonlijke en huiselijke sfeer. Deze 
zijn het die vaak in restitutieprogramma's aan-
gepakt worden en waarover we gegevens hebben 
vanuit de National Crime Survey. Het gaat 
dan om: 
1) Diefstal die ergens anders dan in huis 
gepleegd wordt en waarbij iets niet rechtstreeks 
aan het slachtoffer ontstolen wordt. `Diefstal 

17 	elders'. 
2) Diefstal die in of vlakbij huis gepleegd wordt 
en waarbij eveneens niets rechtstreeks aan het 
slachtoffer ontstolen wordt. `Diefstal thuis'. 
3) Zakkenrollen. `Diefstal met contact'. 
4) Autodiefstal. 
5) Inbraak. 
6) Ongewapende beroving onder lichte bedrei-
ging. Plegers van geweldsmisdrijven worden 
meestal niet in restitutieprogramma's opgeno-
men. Daarom laten we deze categorie bij onze 
analyse buiten beschouwing. 
Alvorens tot de analyse over te gaan, geven we 
eerst een kort overzicht van de opzet en rele-
vante gegevens van de National Crime Survey. 

De National Crime Survey 
In 1972 is het Bureau voor de Statistiek in 
opdracht van het Ministerie van Justitie begon-
nen met het verzamelen van gegevens over de 
omstandigheden en gevolgen van misdrijven in 
de V.S. Onder de noemer National Crime 
Survey worden jaarlijks aan 132.000 personen 
interviews afgenomen binnen een landelijk 
representatieve steekproef van 60.000 huis-
houdens. Nagegaan wordt of de respondenten 
in de zes maanden, voorafgaand aan het inter-
view, het slachtoffer van bepaalde misdrijven 
zijn geweest. Vervolgens wordt nauwkeurig 



nagevraagd, in welke zin hij of zij daaronder 
geleden heeft en welke gevolgen dat gehad 
heeft. - Dit laatste gebeurt om het beschreven 
misdrijf nauwkeurig te kunnen classificeren. 
Gevraagd wordt, waar en wanneer het gebeuren 
plaatsvond. Wat gebeurde er precies? Wat waren 
de gevolgen van het misdrijf? In die gevallen, 
waarbij het slachtoffer de aanvaller gezien 
heeft, worden hem daarover ook vragen ge-
steld. 
Bepaalde gevallen zijn niet in de NCS opgeno-
men. Vandalisme en brandstichting bijv. komen 
er niet in voor, ook al zijn dit misdrijven waar-
bij restitutie een belangrijke rot zou kunnen 
spelen. We blijven met onze analyse binnen de 
beperkingen die de NCS gegevens ons opleggen 
en baseren onze analyse op de cijfers van 1974. 

Analyse van de gegevens 

Het soort verlies 
18 	De eerste vraag, die vanuit een restitutie- 

programma gesteld wordt, luidt: heeft het 
crimineel incident tot een vorm van verlies 
geleid die vergoed kan worden? Nogmaals 
willen we benadrukken, dat we ons hier tot 
financiele verliezen beperken en dat we de 
`symbolische' vormen van restitutie buiten 
beschouwing laten. 
Eerst bezien we de zes misdrijfcategorieen als 
een geheel. In 86% van de gevallen was er sprake 
van diefstal. Hierbij werd meestal geen schade 
aangericht (in 14% van de gevallen). Dit in 
tegenstelling tot de gevallen, waarin weliswaar 
niets gestolen werd, maar wet relatief meer 
schade werd aangericht (in de helft van de 
gevallen). Van persoonlijk letsel was in minder 
dan 1% van de gevallen sprake. Dit lage aantal 
hoeft ons niet te verwonderen, gezien het 
niet-gewelddadige karakter van de gekozen 
misdrijven. Vervolgens valt op, dat er meestal 
sprake is van den vorm van verlies. Dit besef 
kan bemoedigend zijn voor de werkers in het 
veld. De vaststelling van een te restitueren be-
drag is immers een moeizaam en vaak langdurig 
proces. Dit wordt nog extra bemoeilijkt als er 
sprake is van meer dan den vorm van verlies. 
Verder zien we, dat in 1974 in 7% van de geval-
len er noch sprake is van diefstal, schade, 
noch van persoonlijk letsel. Het gaat dan bijv. 



om een mislukte poging tot diefstal. Deze 
gevallen blijven in de huidige restitutiepro-
gramma's volledig buiten beschouwing. Toch 
lijkt het waarschijnlijk, dat ook dit terrein 
steeds meer betreden gaat worden naarmate 
het restitutieverschijnsel meer ingeburgerd 
raakt. 
We hebben ook elk van de zes misdrijfcatego-
rieen afzonderlijk bekeken. De twee diefstal-
categorieen blijken de meeste gevallen op te 
leveren, die voor restitutie in aanmerking 
komen (70%). Daarna volgt de categorie 
inbraak (20,3%) en tenslotte de overige 
categorieen tezamen. 
In het merendeel van de gevallen gaat het dan 
om vergoeding van gestolen waar. Vergoeding 
van schade alleen speelt vooral een rol bij ge-
vallen van inbraak en autodiefstal. In gelijke 
mate gaat het bij dit soort gevallen om ver-
goeding van zowel de schade als van het 
gestolene. 

19 	Al met al komt er een vrij duidelijk beeld van 
restitutiemogelijkheden naar voren, als we 
naar het soort verlies lcijken. Meestal is er 
sprake van hetzij diefstal, hetzij schade, het 
aantal gevallen, waarin er meer dan een vorm 
van verlies geleden is, is aanzienlijk geringer. 

Bruto omvang van de verliezen 
Als er over restitutie gesproken wordt, komt 
men nogal eens de opvatting tegen dat de 
meeste overtreders niet in staat geacht kunnen 
worden om aanzienlijke geldboetes op te 
brengen. Onze analyse geeft aan, dat de hoogte 
van de desbetreffende bedragen nogal meevalt. 
In bijna driekwart van de gevallen in 1974 ging 
het om brutobedragen van minder dan $ 100. 
Bijna de helft van de diefstal/schade bedroeg 
zelfs minder dan $ 25! 
Een uitzondering wordt gevormd door de 
categorie autodiefstal. her zijn de bedragen 
aanzienlijk hoger. Maar omdat in deze gevallen 
ook de verzekeringsuitkeringen een rol spelen, 
zullen deze afzonderlijk bekeken worden. 
Het feit, dat het toch vaak om betrekkelijk 
lage bedragen gaat, heeft duidelijke implicaties 
voor restitutieprogramma's. Restitutie is 
meestal heel goed te realiseren. Het zou ook 
een belangrijke rol kunnen spelen in een 
vroege fase van het strafrechtelijk proces, 



zodat seponering of schikking vaker tot de 
mogelijkheden behoren. Het is dan van groot 
belang, dat het te vergoeden bedrag snel en 
ondubbelzinnig vastgesteld kan worden. Dit 
lijkt niet zo moeilijk, omdat het meestal om 
relatief kleine bedragen gaat. loch is het 
zaak een rechtvaardig criterium ter schatting 
van de waarde te ontwikkelen. Nu wordt het 
bedrag meestal vastgesteld op basis van de 
oorspronkelijke waarde, de vervangingswaarde 
of de door het slachtoffer persoonlijk geschatte 
waarde van de goederen. Met het oog op het 
welslagen van de restitutiepoging is het belang-
rijk dat de overtreder zich rechtvaardig behan-
deld voelt. Daarom moet er bijv. ook rekening 
gehouden worden met de ouderdom van de 
desbetreffende goederen, of met de mogelijk-
heid om bijv. door reparatie de restitutie-
kosten te minimaliseren. 

Sehadelooss telling door toedoen van verzeke-
20 	ring, politie en andere bronnen 

De vaststelling van het brutoverlies is slechts 
een eerste stap in het restitutieproces. Soms 
is er al op een of andere wijze sprake van 
schadevergoeding geweest. Blijft er nog wat 
te vergoeden over, dan is toepassing van het 
restitutiebeginsel de aangewezen weg. Is dat 
niet het geval, dan is dat minder duidelijk. 
Wordt er dan toch nog een zekere restitutie-
verplichting opgelegd, dan komt men al gauw 
in de sfeer van de `symbolische' of `creatieve' 
restitutie terecht (bijv. autowassen na 
joyriding). Op dit terrein dient echter nog 
veel onderzoek gedaan te worden. 
In een gering aantal gevallen (14,6%) wordt 
het slachtoffer al meteen rechtstreeks geheel 
of grotendeels schadeloos gesteld. Naarmate 
het om grotere bedragen gaat is de kans op 
rechtstreekse schadeloosstelling groter. 
Algehele of gedeeltelijke schadeloosstelling 
nemen sterk toe bij de hogere bedragen. Het 
omgekeerde zien we bij de lagere bedragen. 
In de categorie $ 1— $ 24 werd maar liefst 
in 92,9% van de gevallen niets vergoed! Vooral 
bij de autodiefstallen is het percentage 
schadeloosstellingen hoog. In 44,3% van de 
gevallen vond volledige rechtstreekse schade-
loosstelling plaats. Het wordt dan moeilijker 
een straf in de restitutiesfeer op te leggen. 



Soms wordt het aantal gereden kilometers 
in rekening gebracht, of een toepasselijke 
huurprijs. 
Vindt schadeloosstelling niet op deze directe 
manier plaats maar via de verzekering, dan 
wordt de zaak complexer. Ook hier zien we 
het verschijnsel, dat schadeloosstelling vaker 
voorkomt naarmate de bedragen hoger zijn 
(1% voor verliezen onder $ 25, 33,3% voor 
verliezen van $ 1000 of hoger). Dit heeft 
ongetwijfeld ook te maken met het fenomeen 
`eigen risico'. De eerste $ 50 of $ 100 worden 
vaak niet vergoed. Het heeft dan dus geen zin 
een schadeclaim in te dienen. Het is dan ook 
niet verwonderlijk, dat bepaalde soorten 
misdrijven vaker door de verzekering vergoed 
worden dan andere: bij autodiefstal 27,6%, 
bij inbraak 11,4%, bij de overige vier cate-
gorieen slechts 6%. Bij de eerstgenoemden 
gaat het immers meestal om grotere bedragen. 
Daar komt nog bij, dat bepaalde zaken vaker 
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	verzekerd zullen zijn dan andere (auto's versus 
Ideding bijv.). 
Ondanks de overeenkomsten in patroon van 
directe schadeloosstelling en die door de 
verzekering wordt er binnen de verschillende 
strafrechtstelsels nogal verschillend op gerea-
geerd. In sommige staten moet de overtreder 
aan de verzekering een vergoeding geven, ter-
wijl dat in andere staten strikt beperkt blijft 
tot rechtstreekse vergoedingen aan het slacht-
offer. Al met al geven de cijfers aan, dat het 
zinvol en haalbaar is het restitutiebeginsel te 
blijven hanteren en verder uit te bouwen. Het 
is zinvol, omdat het juist de slachtoffers die 
op geen enkele andere wijze genoegdoening 
krijgen, enig soelaas kan bieden. Het is haal-
baar, omdat het overwegend om relatief kleine 
bedragen zal gaan die door de overtreder reeel 
op te brengen zijn. 

Netto verliezen tengevolge van diefstal 
Onder deze noemer bekijken we de verliezen 
die overblijven nadat er reeds op enige andere 
wijze schadeloosstelling is verkregen. We zien 
dan, dat bij een beschouwing van de oorspron-
kelijke cijfers 1% niet in aanmerking komt voor 
restitutie, en dat dit bij beschouwing van de 
netto-bedragen 9,4% is. Vooral het grote aan-
deel van de autoverzekering heeft hier invloed 



op. Een zorgvuldige bepaling van het netto-
verlies is voor meerdere mensen belangrijk. 
Voor de justitiele autoriteiten die een beslissing 
moeten nemen over de manier van afdoening: 
Het wordt voor slachtoffers eenvoudiger om 
genoegdoening te krijgen. Tenslotte kan de 
overtreder worden behoed voor een te grote 
schadeclaim. Zo is de kans groter, dat hij het 
redelijke van de maatregel zal inzien. 

Vaststelling van het vermogen om te betalen 
Het welslagen van een restitutieprogramma staat 
of valt hiermee. Over deze materie is slechts 
beperkte informatie beschikbaar. Uit de 
Uniform Crime Reports van 1974 bijv. blijkt, 
dat van de arrestanten in de sfeer van bero-
vingen 32,6% jonger dan 18 jaar was. Voor 
inbraak was dit percentage 53,3%, voor dief-
stal 48,9% en voor autodiefstal 55,2%. Dit 
roept vele vragen op.voor de realisering van 
restitutieprogramma's. 

22 	Bij volwassenen ligt de situatie jets minder 
gecompliceerd. Toch doen zich ook daar 
problemen voor. Schept men bijv. geen onge-
lijkheid door een rijk iemand de mogelijkheid 
te bieden zijn moeilijkheden 	te kopen'? 
Wat te doen met werldoze en arbeidsongeschikte 
overtreders? Een landelijk onderzoek onder 
gevangenen in 1972 geeft ons enige informatie 
over de arbeidsachtergrond van overtreders 
(LEAA, 1975). Van de populatie in zijn 
geheel had meer dan de helft in het jaar v6or 
de hechtenis een inkomen van minder dan 
$ 3000. Bij de vrouwen was dit zelfs 72,9%. 
Het is dus duidelijk, dat het welslagen van 
restitutieprogramma's voor volwassenen aller-
eerst afhangt van de mogelijlcheden tot werk-
gelegenheid. 

Kenmerken van de slachtoffers 
Het is nuttig om na te gaan, welke slachtoffers 
de meest aangewezen 'clienten' zijn voor een 
restitutieprogramma. Terugbetaling aan een 
persoon werkt meer rehabiliterend dan aan 
een onpersoonlijk slachtoffer. Om dezelfde 
redenen zal restitutie positiever uitwerken, 
als de sociale en financiele situatie van over-
treder en slachtoffer niet te veel uiteenlopen. 
Uit onze cijfers blijkt, dat 43% van de slacht-
offers een inkomen lager dan $ 10.000 per jaar 



heeft. In deze situatie zal de financiele situatie 
van overtreder en slachtoffer ruwweg met 
elkaar overeenkomen en zal restitutie dus op 
weinig weerstand stuiten. De rijke categorie 
slachtoffers, met een inkomen boven de 
$ 25.000, maakt slechts 7% van het totaal uit. 
De grootste categorie, 45%, heeft een inkomen 
tussen de $ 10.000 en $ 25.000. Bij deze 
laatste twee gevallen zal er dus uiterst behoed-
zaam te werk gegaan moeten worden. Het 
gevaar is reeel aanwezig, dat de overtreder 
rancuneus reageert op de restitutieverplichting 
die hij opgelegd krijgt en dat hij deze alleen 
maar kan zien als weer een middel waarmee 
welgestelden zich ten koste van armen kunnen 
verrijken. 

Beperkingen van buitenaf 

De melding van misdnjven 
De behoefte van een slachtoffer om aangifte 

23 	te doen van een misdrijf wordt momenteel 
vooral bepaald door de wens om op enigerlei 
wijze een vergoeding te krijgen. In 67,7% van 
de gevallen wordt dan ook geen aangifte 
gedaan. Krijgen restitutieprogramma's op 
bredere schaal bekendheid, dan zal dat onge-
twijfeld invloed hebben op het aangiftegedrag. 
Is de kans op schadeloosstelling groot, dan zal 
het slachtoffer eerder geneigd zijn om aangifte 
te doen. We zien dit duidelijk geillustreerd in de 
cijfers over autodiefstal. De kans op vergoeding 
is hiererg groot (verzekering): er wordt dan 
ook slechts in 11,3% van de gevallen geen aan-
gifte gedaan. Bij inbraak en diefstal is de kans 
op schadeloosstelling veel geringer: hier is dat 
percentage dan ook veel hoger, nl. 46,9%! In 
het algemeen wordt het minste aangifte gedaan 
in die gevallen waarbij er niets ontvreemd 
wordt. Doorvoering van het restitutiebeginsel 
op grotere schaal kan de motivatie van slacht-
offers om toch maar aangifte te doen verhogen. 
Een actiever meldingsgedrag kan op haar beurt 
de slagvaardigheid van het politie-apparaat 
weer vergroten, die dan ook moet kunnen be-
schikken over effectieve restitutiemechanismen. 
Een dergelijke actievere opstelling, zowel van 
de kant van het slachtoffer als van de kant van 
het politie-apparaat zal een gunstige invloed 
hebben op de w,erking van ons strafrechtelijk 



systeem. De gevoelens van machteloosheid bij 
de slachtoffers, zoals die nu vaak aangevoerd 
werden als reden om geen aangifte te doen, 
zullen dan misschien minder worden. 

Beperkingen vanuit her strafrechtelijk systeem 
De grootste belemmerende factor is het feit, 
dat het restitutiebeginsel alleen dan doorge-
voerd kan worden als de dader gegrepen is. Uit 
alle gegevens blijkt, dat slechts een klein deel 
van alle misdriiven aan de politic doorgegeven 
wordt en dat nog een kleiner deel in arrestatie 
resulteert. Dan is het ook nog vaak zo, dat den 
arrestant verantwoordelijk blijkt te zijn voor 
meer dan den misdrijf. In dat geval zal bekeken 
moeten worden, hoeveel en aan wie hij kan be-
talen. 
Dan brengt het vervolgingsbeleid, zoals dat in 
de praktijk werkt, nog beperkingen met zich 
mee. Het kan bijv. gebeuren, dat iemand inge-
volge een `afspraak' met de aanklager, op den 

24 	punt schuld bekent als hij voor andere soort- 
gelijke misdrijven niet verder vervolgd wordt. 
Wat gebeurt er dan met die slachtoffers? Als 
de realisering van het restitutiebeginsel alleen 
mogelijk is bij een feitelijke veroordeling 
dan plaatst dat de aanklager voor een dilemma. 
Ook is de varieteit van misdrijven, waarbij 
restitutie hot aangewezen middel is, aan be-
perkingen onderhevig. Niet alles kan in finan-
ciele waarde worden uitgedrukt (zoals bijv. 
aantasting van de reputatie, of het verlies van 
iemands leven). 
Restitutie zal een eigen plaats dienen te 
krijgen in de hierarchic van bestaande straf-
middelen. Men moet hierbij wel bedenken, dat 
de mogelijkheden voor restitutie nogal beperkt 
zijn als er tevens gevangenisstraf wordt opge-
legd. Het loon, dat men in de gevangenis 
kan verdienen, is nogal laag. Daardoor wordt 
restitutie voornamelijk beschouwd als een 
diversiebeslissing en alleen dan opgelegd als 
iemand terugkeert in de maatschappij. Bij 
de meer ernstige misdrijven heeft het weinig 
zin. Dan is er meestal sprake van een lange 
gevangenisstraf, die het de overtreder onmoge-
lijk maakt om het geld te verdienen. In dit 
verband is het wel een ironisch gegeven, dat 
juist die misdrijven die voor restitutie in aan-
merking komen het minst vaak opgehelderd 



worden door de politie. Absoluut gezien gaat 
het echter toch om een aanzienlijke hoeveel-
heid misdrijven, zodat restitutie aan een be-
langrijk aantal slachtoffers soelaas kan bieden. 

Conclusie 
Restitutie als correctiemiddel zou op grote 
schaal toegepast kunnen worden, maar is 
momenteel nog onvoldoende getoetst. Heden 
ten dage betwijfelen velen de zin van gevange-
nisstraf en tilt men zwaar aan het kosten-
aspect. Velen geven de voorkeur aan een cor-
rectiemethode, waarbij de overtreder contact 
blijft houden met de gemeenschap. Een bredere 
toepassing van het restitutiebeginsel zou heel 
goed bij deze ontwikkeling kunnen aansluiten 
en er een nieuwe impuls aan kunnen geven. 
Nu is het zo, dat restitutie reeds meer en meer 
toegepast wordt. Met dit rapport willen wij er 
vooral de nadruk op leggen, dat een zorgvuldige 
planning hierbij noodzakelijk is. Er is nog veel 

25 	onderzoek nodig, waarbij nagegaan wordt voor 
welke overtreders, slachtoffers, en onder welke 
omstandigheden deze methode de juiste is. 
Pas dan kunnen we ons er goed van bewust 
zijn, aan wie de restitutie werkelijk ten goede 
komt en aan wie niet. Voor de laatste cate-
gorie kunnen dan alternatieven bedacht wor-
den. Ook kunnen we dan bij moeilijke speci-
fieke situaties iets beter beslissen, of de nadruk 
bij de overtreder dan wel bij het slachtoffer 
moet liggen. Passen we het restitutiebeginsel 
te ondoordacht toe, dan kan dit kwalijke ge-
volgen hebben: een te benauwende situatie 
voor armlastige overtreders; blokkering van 
het denken over alternatieven; het binnen-
sluipen van civielrechtelijke elementen in een 
strafrechtelijke procedure zonder de daarbij 
behorende procedurele bescherming; verkeerde 
beeldvorming in de publieke opinie, nl. dat de 
compensatie aan slachtoffers afdoende geregeld 
is terwijl dat niet zo is; een onvoldoende ont-
wikkeling van alternatieven voor die gevallen 
waarin restitutie niet haalbaar is. 



Socio-preventie 

Een analyse van een strategie in ontwildceling* 

door D. A. Lewis en G. Salem 

Inleiding 
Tot het eind van de jaren zestig werd getracht 
misdrijven te voorkomen door de neiging van 
daders om delicten te plegen om te buigen. De 
aandacht werd gericht op het beinvloeden van 
daders zelf of hun omgeving. Onder invloed 
van de steeds stijgende criminaliteitscijfers 
ontstond kritiek op deze benaderingswijze en 
nieuwe strategieen werden ontwikkeld, waar- 
onder de socio-preventieve benadering (commu-
nity crime prevention). De aandacht verschoof 
hierbij van potentiele daders en hun motieven 

26 naar potentiele slachtoffers en hun omgeving. 
De basis voor deze benaderingswijze is de vol-
gende redenering: 
— Het aantal gepleegde delicten in een wijk 
hangt samen met zowel de drijfveren van 
daders als de gelegenheid die geboden wordt 
door de inwoners, gebruikers en omgevings-
karakteristieken van die buurt. 
— Er moet daarom minder gelegenheid geboden 
worden tot het plegen van delicten, wat te 
verwezenlijken is door: a) wijziging van ge-
bouwen en straten, zodat de mogelijkheden 
tot surveilleren vergroot en de kwetsbaarheid 
van slachtoffers, gebouwen etc. verkleind 
worden, het aantal angst opwekkende ken-
merken te verminderen en de aantrekkelijkheid 
van de buurt voor haar bewoners te vergroten, 
b) de betrokkenheid van de bewoners bij het 
voorkomen van misdrijven te vergroten en 
c) de politie te gebruiken om bovenstaande te 
ondersteunen. 

Hierdoor zal niet alleen het criminaliteits-
cijfer dalen, maar ook zal de angst om slacht-
offer te worden afnemen. Wederzijds hebben 
de vermindering van criminaliteit en de ver- 

* Dit is cen verkorte weergave van: Community crime 
prevention: an analysis of a developing strategy. 
In: Crime and delinquency, 27c jrg., nr. 3, juli 1981, 
blz. 405-421. 



mindering van de angst ervoor invloed op 
elkaar, zodat beide nog verder zullen afnemen. 
De socio-preventie strategieen die op deze 
beginselen gebaseerd zijn dringen de criminali-
teit terug door het wijzigen van de betrekkingen 
tussen daders, slachtoffers en hun omgeving. 
Hierdoor neemt de kans om slachtoffer te 
worden af. Het is duidelijk dat deze strategieen 
radicaal breken met de oude opvattingen over 
criminaliteitsbestrijding, waarbij getracht werd 
de criminele geaardheid en motieven van daders 
te veranderen. 
De grotere aandacht voor het slachtoffer bij 
criminaliteitspreventie kwam voort uit onder-
zoekingen, die zich meer op het slachtoffer 
dan op de dader richtten. In dergelijk onder-
zoek werd gepoogd het criminaliteitsniveau en 
de angst voor criminaliteit onder de Amerikanen 
vast te stellen. We hebben deze benaderingswijze 
vanwege haar nadruk op het slachtoffer, het 
`victimologisch perspectief genoemd. De be- 

27 	perkingen van het hierop gebaseerde onderzoek 
en beleid worden in de eerste paragraaf bespro-
ken. In de tweede paragraaf wordt door ons 
een alternatief, het `sociale controleperspec-
tief, aangereikt. Tenslotte worden de op de 
afzonderlijke perspectieven gebaseerde strate- 

. gieen met elkaar vergeleken. Onzes inziens is 
socio-preventie een stap in de goede richting; 
wanneer de juiste wijzigingen worden aange-
bracht kan op die manier het vermogen van 
gemeenschappen orp criminaliteit te voor-
komen, in grote mate opgevoerd worden. 

Het victimologisch perspectief 
Vroeger werden misdrijven gedefinieerd als 
daden die wetsovertreders begingen. Vanuit 
het victimologisch perspectief worden mis-
drijven gedefinieerd als gebeurtenissen, waar-
aan daders en slachtoffers deel hebben. De 
structurele kenmerken van deze gebeurtenissen, 
uitgedrukt in ruimte en tijd, zijn de verklarende 
variabelen. , 
Deze verandering van zienswijze heeft conse-
quenties voor met name de mogelijkheid tot 
het voorspellen van criminaliteit. Om daden te 
voorspellen moet je de motieven voor het 
gedrag van de dader bepalen. Om gebeurte-
nissen te voorspellen moet het relatieve gewicht 
van de factoren die bepalend zijn voor de 



gebeurtenis, vastgesteld worden. Daarnaast is 
de gebeurtenis van invloed op het gedrag van 
degenen die er bij betrokken zijn. De victimo-
logische benadering gaat Cr van nit dat angst 
voor misdaad het gevolg is van ervaring met of 
anticiperen op het plaatsvinden van een mis-
drijf. Studies naar onrustgevoelens laten echter 
duidelijk de beperkingen van dit gezichtspunt 
zien. 
In de verschillende onderzoeken uit het eind 
van de jaren zestig, waarin de angstgevoelens 
van de bevolking gemeten werden, bleek de 
definitie van angst het anticiperen op het 
plaatsvinden van een misdrijf te impliceren. 
Was die anticipatie groot, dan was de angst 
per definitie ook groot. De onderzoekers 
gingen er van uit dat een toename van de cri-
minaliteit de onrustgevoelens vergrootte en 
dat angst gerelateerd was aan de hoeveelheid 
criminaliteit waarmee men te maken had 
gehad. Hun meetinstrumenten (de vragen) 

28 	maakten het onmogelijk angst voor misdaad te 
scheiden van de verwachting die men had 
omtrent het plaatsvinden van een misdrijf. 
Een voorbeeld is een vraag uit de questionnaire 
van Reiss: `Als u de kans zou moeten schatten 
om beroofd, in elkaar geslagen, bedreigd of 
iets dergelijks te worden, vindt u dan dat de 
buurt waarin u woont (vergeleken met andere 
buurten in de stad) heel veilig, veiliger dan 
gemiddeld, minder veilig dan gemiddeld of 
een van de onveiligste is?' Degenen die een 
grote kans meenden te lopen slachtoffer te 
worden werden als bang gekwalificeerd. Met 
andere woorden: anticiperen op het plaats-
vinden van misdrijven was synoniem aan angst. 
In het victimologisch perspectief vormt de 
buurt slechts de context van criminele activi-
teiten, maar het al dan niet slachtoffer worden 
is bepalend voor het wel of niet hebben van 
angstgevoelens; de veronderstelling is dat 
alleen misdaad angst veroorzaakt. Vanuit dit 
perspectief gezien is angst het gevolg van 
contact met criminele gebeurtenissen. 
Wanneer direct slachtofferschap niet het hoge 
angstniveau verklaart, wordt aangenomen dat 
indirect contact met criminaliteit, gewoonlijk 
via de media of van horen zeggen, de verkla-
ring vormt. 
Toch bleek uit bovengenoemde onderzoeken 



dat angst niet direct gerelateerd was aan het 
victimisatie-niveau. Hoewel in het algemeen 
de hoeveelheid criminaliteit in een bepaalde 
buurt de onrustgevoelens in die buurt ver- 
klaarde, kwamen toch zoveel afwijkingen voor, 
dat de vraag gerechtvaardigd was welke andere 
factoren van invloed waren op het onrust-
niveau. Zo bleken inwoners die de minste kans 
hadden om slachtoffer te worden (vrouwen 
en bejaarden) de zwaarste onrustgevoelens te 
hebben. Verder was de relatie tussen het aan-
tal keren dat men slachtoffer was geworden 
en de beoordeling van het criminaliteits-
probleem op zijn minst inconsistent. 

Misdaad en maatschappij 
Het victimologisch perspectief geeft ook 
problemen bij de analyse van misdaad en ge-
meenschap. Dit wordt geillustreerd door het 
verwerpen van Durkheim's concept, dat af-
wijkend gedrag samenlevingen versterkt. 

29 	Conklin zegt bijv. in 'The impact of crime' 
dat angst voor misdrijven de burgers van hun 
vermogen om anderen te vertrouwen berooft, 
hen isoleert en daarmee bijdraagt tot het 
verval van de gemeenschap. In zijn analyse 
wordt misdaad impliciet gedefinieerd als het 
aantal keren dat er een slachtoffer in de buurt 
is gemaakt. 
De burgers zullen volgens hem op crimineel 
gedrag niet collectief reageren, maar zullen 
proberen zich individueel te beschermen 
(vuurwapens en sloten aanschaffen of thuis 
blijven); hierdoor zal de maatschappelijke 
samenhang afnemen. Conklin meent echter 
dat de gemeenschap ook collectief kan rea-
geren en dat wanneer zij dit doet, misdaad 
de onderlinge samenhang van de bewoners 
wel vergroot. De kans dat collectief gereageerd 
wordt is echter klein en een dergelijke reactie 
is moeilijk te stimuleren vanwege de sociale 
desintegratie die heeft plaatsgevonden. De soli-
dariteit neemt af naarmate de criminaliteit 
en de daarmee samenhangende angst toeneemt. 
Op deze gedachte is een strategie gebaseerd, 
die vooropstelt dat de hoeveelheid misdaad 
verkleind moet worden om een hechte ge-
meenschap te verkrijgen. Deze strategie, ook 
wel socio-preventie genoemd, tracht het aan-
tal slachtoffers te beperken door het vermogen 



van een bepaalde gemeenschap orn collectief 
te reageren, op te voeren. Zij tracht ook poten-
tiele slachtoffers bij te brengen welke risico's 
ze lopen en hoe deze zoveel mogelijk te ver-
mijden. 

Kritische kanttekeningen bij socio-preven tie 
Het victimologisch perspectief stelt dat 
slachtofferschap het centrale probleem is van 
waaruit oplossingen gezocht moeten worden. 
Wanneer individuen slachtoffer worden, 
schatten zij als gevolg hiervan hun risico cm 
slachtoffer te worden hoger,,waarop hun 
bezorgdheid toeneemt. Ze reageren of indivi-
dueel, waardoor het slachtofferniveau waar-
schijnlijk stijgt, of collectief, waardoor het 
aantal slachtoffers zou kunnen dalen. Collec-
tieve reactie moet derhalve gestimuleerd 
worden. De hypothese is dat misdaad de 
krachtigste initiator is van angst en dat de 
burger geleerd kan worden eerder collectief 

30 	te reageren dan individueel, wanneer de hoe- 
veelheid criminaliteit bedreigend wordt. 
Echter onderzoek, uitgevoerd op het Center 
for Urban Affairs aan de Northwestern 
University, heeft resultaten opgeleverd die 
erop wijzen dat burgers het criminaliteits-
probleem op een andere manier definieren dan 
degenen die van de victimologische benadering 
uitgaan. Om die reden zullen zij waarschijnlijk 
niet reageren op de prikkels die gebaseerd zijn 
op het victimologisch perspectief. Deze resul-
taten hebben er ons toe gebracht een alterna-
tief kader op te stellen om criminaliteit en 
samenleving te analyseren. We hebben dit 
kader het `sociale controle perspectief ge-
noemd.. 

Het sociale controle perspectief 
In de studie naar onrustgevoelens van de North-
western University, zijn in tien wijken te 
Chicago, San Francisco en Philadelphia vragen 
gesteld over het criminaliteitsprobleem aldaar. 
De ondervraagden beschreven hierbij een aantal 
ongewenste kenmerken van hun buurt, zoals 
leegstaande gebouwem rondlummelende tieners, 
drugsgebruik en vandalisme. In de rneeste geval-
len bleken deze problemen evenveel bezorgd-
heid en angst voor criminaliteit te veroorzaken 
als de misdrijven die gewoonlijk bij onderzoek 



naar angst voor misdaad betroklcen worden. 
Gevraagd naar mogelijke maatregelen ter voor-
koming van misdrijven noemden respondenten 
naast de maatregelen die in de bestaande 
preventieprogramma's zijn opgenomen, een 
groot aantal andere, zoals verbetering van de 
buurt, voorzieningen voor jongeren, verbetering 
van openbare dienstverlening en bevordering 
van sociale integratie. In tegenstelling tot 
degenen die de zaak vanuit victimologisch pers-
pectief bekijken, vinden zij het belangrijk alles 
wat met de buurt te maken heeft, te betrekken 
bij het zoeken naar oplossingen. 
De verwachting dat een hoog, respectievelijk 
laag criminaliteitsniveau een hoog, respectieve-
lijk laag angstniveau teweeg brengt, kwam voor 
een aantal buurten niet uit. Politieke en sociale 
factoren bleken de belangrijkste verklaring te 
vormen voor het verband tussen criminaliteits-
perceptie en andere buurtproblemen en de 
mate van angst die daarvan het gevolg is. Het 

31 	vermogen te reageren op problemen in de wijk, 
bleek ontleend te worden aan gevestigde poli-
tieke relaties of vond haar oorsprong in de 
inspanning van actieve buurtorganisaties. In 
de wijken die dit niet hadden, was het angst-
niveau hoger dan de daar aangetroffen crimina-
liteit en andere problemen zouden doen ver-
wachten. Tenslotte bleek een hoge mate van 
sociale integratie een aanvullend ondersteunings-
middel te zijn om criminaliteitsproblemen en 
verwante problemen het hoofd te bieden. 
Geconcludeerd kan derhalve worden, dat de 
buurt-kenmerken een belangrijke factor zijn 
bij het ontstaan van angstgevoelens en bij 
hetgeen de bewoners zich voorstellen bij 
criminaliteitsproblematiek en de oplossing 
daarvan. 
Verder is uit onderzoek van Lavrakas en Podo-
lefsky gebleken dat er geen bewijs is voor de 
stelling dat de houding tegenover criminaliteit 
verband houdt met collectieve deelname aan 
preventie-activiteiten. Zo bestaat er in buurten, 
waar een meer dan gemiddelde bezorgdheid 
heerst over roof en inbraak, geen meer dan 
normale aandacht voor inbraakpreventie. In 
plaats daarvan blijkt deelname aan preventieve 
acties nauw verbonden te zijn met betrokken-
heid bij gemeenschapsinstellingen met diverse 
doelstellingen. Collectieve preventie heeft niet 



zoveel te maken met de attitude ten opzichte 
van criminaliteit, maar is eerder gerelateerd aan 
de sociale samenstelling van de buurt. 
Het sociale controle perspectief is daarom 
gcbaseerd op de veronderstelling, dat angst 
voor misdrijven een probleem is in die wijken 
die niet het vermogen hebben zelf regulerend 
op te treden. Angst wordt niet alleen opgewekt 

• door misdaad, maar ook door vele andere 
tekenen van sociale desorganisatie. Het is een 
antwoord op het verval van een wijk. 
Twee factoren bepalen het verband tussen angst 
en sociale desorganisatie. De eerste is politiek 
van aard en heeft betrekking op de mate van 
`provincialisme'. Buurten met een hoge graad 
van provincialisme zijn in staat ervoor te 
zorgen dat de migratie niet groot is, waardoor 
de samenstelling van de bevolking stabiel blijft. 
Verder zijn zij in staat gemeentelijke instel-
lingen tot effectief handelen te bewegen. Dit 
vermogen is met name een effectieve remedie 

32 	tegen angst, wanneer hierdoor het aantal teke- 
nen van sociale desorganisatie gereduceerd 
worden, zoals door het slopen van leegstaande 
gebouwen. 
De tweede factor is een sociale dimensie, die 
weerspiegeld wordt in de mate waarin sociale 
integratie in de buurt heeft plaatsgevonden. 
De reden dat sociale integratie de angst binnen 
de perken houdt, is hierin gelegen dat het 
risico van de burger overzienbaar is, omdat hij 
weet waar hij wel en niet zonder gevaar kan 
komen. 

Conclusie 
Zowel de interventie-programma's die 
gebaseerd zijn op het victimologisch perspec-
tief, als de programma's die het produkt zijn 
van het socialc controle perspectief trachten 
de gemeenschap te versterken. Hoewel de 
eerstgenoemde programma's een collectieve 
reactie trachten op te wekken, blijkt het 
verband tussen de door de bewoners waarge-
nomen problemen en de gewenste reacties 
daarop niet overeen te komen met de inzichten 
van de bewoners daarover. Wij menen dat het 
sociale controle perspectief meer met die 
inzichten overeenkomt. Daarom zijn de pro-
gramma's die hierop gebaseerd zijn, zo gemaakt 
dat zij het vermogen van de gemeenschap 
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sociale controle uit te oefenen, versterken. 
De ontwikkeling van het victimologisch 
perspectief en de socio-preventie-strategieen 
bieden de mogelijkheid om een totaal andere 
koers te varen dan die welke met behulp van 
dader-georienteerde programma's is uitge-
stippeld. Het sociale controle perspectief 
matigt die vernieuwende benadering, met 
behoud van haar nadruk op het opbouwen van 
de gemeenschap en het vergroten van de deel-
name van burgers aan preventieve maatregelen. 
Slechts verder onderzoek en nieuw beleid kan 
het nut van socio-preventie vaststellen. De 
hier beschreven vernieuwingen bieden echter 
hoop op preventie-strategieen die uitgaan boven 
de mislukkingen van de resocialisatie-gedachte 
uit de jaren zestig en de repressieve tactieken 
van de jaren zeventig. 



Strafrechtelijk beleid in 
Denemarken 

Hoe we er in slaagden om de gevangenis-
bevolking te verminderen* 

door H. H. Brydensholt 

Na een piek in de criminaliteit tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was er in Denemarken 
een relatief stabiele periode tijdens de vijftiger 
jaren. Het aantal geregistreerde overtredingen 
van de strafwet bedroeg per jaar ongeveer 
125.000. Aan het eind van de vijftiger en 
tijdens de zestiger jaren geed zich in Dene-
marken, net als in andere Westerse landen, 
een enorme toename van de criminaliteit voor. 
In 1970 was het aantal gerapporteerde mis-
drijven gestegen tot 300.000. Van 1970 tot 

34 	1974 bleef de criminaliteit stijgen, zij het in 
een langzamer tempo, tot 325.000. In 1975 
en 1976 zagen wij een onverwachte maar niet 
onwelkome daling naar minder dan 280.000 
per jaar. In 1977 en 1978 was er weer een toe-
name: 310.000 in 1977 en 340.000 in 1978. 
Het grootste gedeelte hiervan bestond uit 
vermogenscriminaliteit. 
Welke verklaring is er voor de veranderingen 
in de criminele activiteit in Denemarken? Een 
ding lijkt duidelijk: criminaliteit heeft lets te 
maken met de omstandigheden waaronder 
mensen leven. Het is onmogelijk aan te nemen 
dat hele generaties biologisch van elkaar zouden 
verschillen. De dramatische veranderingen in 
het niveau van de criminaliteit moeten veeleer 
in verband worden gebracht met de positie van 
de burgers en vooral van de jonge mannen in 
de maatschappij. Het blijkt dat opvallende 
veranderingen in het verloop van de criminali-
teit samenhangen met belangrijke veranderingen 
in de Deense maatschappij die omstreeks 1958, I 
1966, 1974 en 1976 plaatsvonden. 
In 1958 begon in Denemarken, tegelijk met 
de verkiezing van een nieuwe regering, de 

* Dit is cell verkorte weergave van: Crime policy 
in Denmark. How we managed to reduce the prison 
population. In: Crime and delinquency, 26e jrg., 
nr. 1, januari 1980, biz. 35-41. 



periode van de zogenaamde tweede industria-
lisatie. Eind vijftiger, begin zestiger jaren trok 
een groot deel van de plattelandsbevolking 
naar de steden. Minder dan tien procent van 
de werkende bevolking oefende daarna nog het 
boerenbedrijf uit. 
Het druggebruik onder de jeugd begon in 
Denemarken vormen aan te nemen omstreeks 
1966. De dringende behoefte van druggebrui-
kers aan contanten zou tot op zekere hoogte 
de snelle toename van diefstallen en inbraken 
in het midden van de zestiger jaren kunnen ver-
klaren. Bovendien was druggebruik maar een 
kant van de nieuwe jeugdcultuur, die geen 
enkele bestaande sociale norm voetstoots aan-
nam. Het is niet verwonderlijk dat in deze sfeer 
het respect voor andersmans bezittingen afnam. 
De energiecrisis in 1974 had een grote werk- 
loosheid tot gevolg, vooral onder jonge 
mensen. Men zou verwachten dat wijdverbreide 
werkloosheid leidt tot toename van de crimi- 

35 	naliteit. Toch zagen wij dat er in die tijd sprake 
was van een opmerkelijke vermindering. Er is 
wel opgemerkt dat deze eerder moet worden 
toegeschreven aan een verminderde activiteit 
van recidivisten dan aan een vermindering 
van het aantal first offenders. Hiervoor worden 
een aantal verklaringen gegeven. In de eerste 
plaats kan de vermindering van ciiminaliteit 
het gevolg zijn van het Deense sociale beleid 
dat voorziet in een werkloosheidsverzekering. 
Deense burgers die gedwongen werkloos zijn, 
krijgen ongeveer negentig procent van een 
`normaal' inkomen als werkloosheidscompen-
satie. Aan ex-delinquenten, die er vaalc moeite 
mee hebben een baan te houden, zal voor een 
langere tijd geen werk worden aangeboden, 
waardoor zij kunnen doorgaan . met het innen 
van hun hoge werkloosheidsuitkering (ge-
dwongen werklozen). Als er wel werk beschik-
baar was, zouden zij snel worden overgeheveld 
naar het algemene systeem van sociale uit-
keringen, waar zij maar de helft zouden krijgen 
van wat een normaal loon wordt geacht (vrij-
willig werklozen). Volgens deze verklaring 
betaalt de samenleving delinquenten zo goed, 
dat zij ophouden met het plegen van strafbare 
feiten. 
Volgens een tweede verklaring ligt de oorzaak 
van de vermindering van de criminaliteit bij een 
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proces van destigmatisering: in eon maatschap-
pij met volledige werkgelegenheid zal een 
werkloze sterk worden gestigmatiseerd, maar 
als vele gewone burgers gedwongen werldoos 
zijn, gaat de status van eon ex-delinquent auto-
matisch omhoog. Maar wat is dan de verklaring 
voor de toename van criminaliteit twee jaar 
later? Veel jonge mannen zijn dan nog steeds 
werkloos dus waarom dan die verandering? 
Misschien is dit het gevolg van het felt dat 
veel jonge mensen zich voor het eerst op het 
pad van de misdaad begeven. Het kan zijn dat 
velen van hen zich gaan vervelen (door hun 
gedwongen non-actief zijn) en dus gemakkelijk 
worden aangetrokken door elk aanbod dat 
spanning en sensatie oplevert. Ms dit waar 
is, wijst he op een gevaarlijke situatie. Dan is 
de enige belangrijke maatregel ter voorkoming 
van criminaliteit er in de volgende jaren voor 
te zorgen dat deze jonge mensen aan het werk 
komen. 

Het teruglopen van de gevangenisbevolldng 
De gevangenisbevolking bleef opVallend stabiel 
tijdens de jaren zestig, zelfs tijdens de snelle 
groei van de criminaliteit. De gemiddelde 
dagbevolking in de gevangenissen bleef onge-
veer 3500. In het begin van de jaren zeventig 
kwamen er echter steeds meer gevangenen. 
Er moest gekozen worden tussen meer gevange-
nisruimte of een zodanige verandering in de 
Deense strafwet dat gevangenisstraf minder 
vaak zou worden toegepast. 
In 1973 werd de Deense strafwet in een aan-
tal fundamentele opzichten veranderd. De 
onbepaalde en semi-onbepaalde sancties werden 
afgeschaft. Vandaag de dag wordt in een vonnis 
waarin sprake is van vrijheidsberoving altijd 
een vastgestelde tijdsperiode genoemd. Dit 
was een belangrijke verandering. Maar de 
`depenalisatiewee die tegelijkertijd werd 
aangenomen was nog belangrijker. Doze hield 
namelijk in dat de relatief geringe vermogens-
criminaliteit zachter zou worden aangepakt. 
Meer mensen kregen een voorwaardelijke 
veroordeling. Er werden kortere straffen 
gesteld op vermogenscriminaliteit: het maximum 
voor first offenders werd verlaagd van 2 naar 11/2 
jaar en your recidivisten van 3 naar 21/2 jaar. 
Het strafrechtelijk beleid in Denemarken heeft 



succes gehad wat betreft het verminderen van 
de gevangenisbevolking. Het aantal personen 
dat gemiddeld dagelijks in de gevangenis ver-
blijft is van 3500 naar 3000 gedaald. 

Waarom willen wij minder mensen in de 
gevangenis? 
In de eerste plaats zijn er algemeen menselijke 

• redenen te noemen. Opsluiting is moeilijk te 
verdragen. Bovendien komt er nog de schade 
bij van een gebroken gezinsleven, het verlies 
van werk en de stigmatisering. Het verliezen 
van vrijheid is vermoedelijk altijd een harde 
straf geweest, maar tegenwoordig zijn de nega-
tieve effecten ervan duidelijker. Misschien 
komt dat omdat er een beter inzicht is in de 
situatie van de misdadiger. Ook heeft de huidige 
maatschappij vergeleken met vroeger, meer te 
bieden in de zin van meer vrije tijd, betere 
arbeidsomstandigheden en een groter materieel 
welzijn. Men zou kunnen zeggen dat uitstoting 
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	uit de maatschappij tegenwoordig een zwaardere 
straf is dan in het verleden. 
Een ander punt is de effectiviteit van opsluiting 
als een strafrechtelijke maatregel. Afschrikking 
werd lange tijd beschouwd als een belangrijk 
doel van de straf. Tegenover de opvatting dat 
misdadigers door tijdelijke uitschakeling wor-
den afgehouden van toekomstig crimineel 
gedrag staat recent onderzoek dat zich concen-
treert op de persoonlijkheid van gevangenen. 
De Uitkomsten daarvan wijzen er niet op dat 
ontneming van de vrijheid een geschikte 
manier van resocialisatie is. Integendeel, het 
blijkt dat het dikwijls gevoelens van onzeker-
heid, apathie en agressie ten opzichte van de 
maatschappij versterkt, het zelfrespect van de 
gevangene nog meer ondermijnt en identificatie 
bevordert met diegenen die criminele gedrags-
patronen vertonen. Onderzoek naar recidive 
toont ook aan dat het ontnemen van de vrij- 
heid minder effectief is om herhaling te 
voorkomen dan andere vormen van straf. 
Ook al dwingen de methodologische problemen 
bij het tot nu toe verrichte onderzoek ons om 
de uitkomsten met een zekere reserve te bekij-
ken, het is toch van belang om op te merken 
dat nog geen enkel onderzoek in staat is ge-
bleken om aan te tonen dat het ontnemen 
van de vrijheid een effectievere manier is om 



recidive te voorkomen dan andere strafmaat-
regelen. 
Een derde reden voor het opnieuw taxeren 
van de rol van de vrijheidsberoving is dat er 
tegenwoordig tegen vermogensmisdrijven, 

• die de Deense misdaadstatistieken domineren, 
anders wordt aangekeken dan vroeger. De 
algemene groei van de welvaart en het algemeen 
voorkomen van verzekeringen tegen diefstal 
betekenen dat deze misdrijven voor het slacht-
offer niet zo bezwarend zijn als in vroegere 
jaren. 
Zij hoeven dus ook niet meet zo zwaar te 
worden bestraft. Tenslotte wordt er gezegd 
dat opsluiting in de gevangenis een dure maat-
regel is. In Denemarken kost het ongeveer 
negentig miljoen dollar per jaar om de gevange-
nissen te laten functioneren. 
Al deze argumenten zijn op zichzelf niet af-
doende. Het ontnemen van vrijheid verhindert 
normaal gesproken dat de misdadiger tijdens 

38 	de periode dat hij gevangen zit, opnieuw 
misdrijven pleegt. Aan dit effect moet niet 
worden voorbijgegaan. Zelfs al is het moeilijk 
om te bewijzen dat de vrijheidsberoving gene-
raal preventief werkt, het kan toch bepalend 
zijn voor het vestigen van het gezag van het 
strafrechtssysteem en dat is een belangrijke 
voorwaarde voor het handhaven van de houding 
van de leden van de samenleving om in het 
algemeen de wet te gehoorzamen. Vrijheids-
beroving is voor de maatschappij soms een 
noodzakelijk middel om haar afkeuring van 
een criminele handeling te laten blijken. Dit 
is vooral het geval in een land dat de clood- 
straf niet kent en ook niet wil kennen. 
Het Deense beleid inzake depenalisering bete-
kent niet dat er geen gebruik meet wordt 
gemaakt van de gevangenisstraf. Het betekent 
wel dat er voorzichtiger gebruik van wordt 
gemaakt. 

Het einde van de periode van depenalisering. 
Wat is het vervolg? 
Denemarken bevindt zich, evenals de andere 
Scandinavische landen, midden in het proces 
van depenalisering. Allerlei commissies in 
deze landen bevelen verdere depenalisering aan, 
dat wil zeggen een strafrechtssysteem met 
minder gedetineerden. Om aan deze aanbeve- 



lingen te voldoen, zouden de gevangenisstraffen 
nog korter moeten worden gemaakt. Dit zou 
kunnen door een mildere aanpak van de recht-
banken of door een eerder ontslag van de 
gedetineerden. Op het ogenblik wordt er in 
Denemarken besproken of het mogelijk is de 
gedetineerden vrij te laten, nadat zij de helft 
van hun straf hebben uitgezeten en niet te 
wachten tot zij tweederde erop hebben zitten, 
zoals nu het geval is. Ook wordt er gediscus-
sieerd over nieuwe alternatieven voor detentie, 
zoals de 'community service', die in geen enkel 
Scandinavisch land wordt toegepast. Het resul-
taat van de bovenstaande aanbevelingen zou 
een verdere vermindering van de gevangenis-
bevolking zijn, van ongeveer 3000 naar onge-
veer 2500. Het belangrijkste doel van het straf-
recht, het verminderen van criminaliteit, is in 
Denemarken niet bereikt. Een strafrechtelijk 
beleid dat slechts aan een gedeelte van de doel-
stellingen van het strafrecht beantwoordt, kan 
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doelstellingen alleen kunnen worden bereikt, 
wanneer wij voor de antwoorden buiten het 
strafrechtssysteem gaan kijken. 
Het huidige afnemende geboortecijfer wijst 
erop dat het aantal jonge mensen in de leeftijd 
waarop zij het meest geneigd zijn tot criminali-
teit, in de tachtiger jaren zal verminderen. Wij 
kunnen verwachten dat het lagere geboorte-
cijfer meer werkgelegenheid zal betekenen, 

, hoewel dat moeilijk met zekerheid te voor-
spellen is. Ondertussen is het van groot belang 
dat onze scholen en ons systeem van sociale 
voorzieningen eraan werken om jonge mensen 
bij onze maatschappij te betrekken. Het straf-
rechtssysteem moet in staat zijn om daaraan 
deel te nemen. 
In Denemarken werd tien jaar geleden een 
centrale raad ter preventie van criminaliteit 
ingesteld, waarin overheidsfunctionarissen 
samenkwamen met vertegenwoordigers uit 
de particuliere sector om programma's daar-
voor op te stellen. Aanvankelijk hield deze 
raad zich vooral bezig met wat `versterking 
van het doelwit' wordt genoemd, om aan de 
toenemende vermogenscriminaliteit het hoofd 
te bieden. Op het ogenblik is de interesse breder 
geworden en is men ermee bezig om de planning 
in de plaatselijke gemeenschappen te stimu- 



leren. Men volgt met grote belangstelling de 
stadsplanning en de invloed daarvan op de 
criminele activiteit. Ook is er de recente 
ontwikkeling van zogenaamde 'anti-instellingen', 
een soort wooncollectief waarbinnen zowel de 
staf als hun clienten leven. Deze blijken vooral 
succesvol te zijn voor betrekkelijk moeilijke 
clienten. 
Tenslotte is nog vermeldenswaard dat wij 
bezig zijn een brug te slaan tussen het straf-
rechtssysteem en de vakbonden. In sommige 
opzichten is dit misschien moeilijker in een 
land als Denemarken, dat een systeem van 
nationale sociale voorzieningen heeft, dan in 
een land als de Verenigde Staten, waar het 
particulier initiatief nog steeds belangrijk is 
voor het handhaven van de levensstandaard. 
Wij hebben te lang gedacht dat ons strafrecht 
en andere sociale problemen zouden worden 
opgelost door het aantrekken van deskundigen. 
Wij hadden er eerder achter moeten komen 

40 dat het niet mogelijk was die ernstige proble-
men op te lossen zonder het publiek daarbij te 
betrekken. 
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Algemeen 

1 
Duyne, P. C. van. De wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke (on)macht. Het requisitoir der fraude-
jagers. 
Intermediair, 17e jrg., nr. 39, 25 september 1981, 
blz. 7-15 (N). 

De aandacht van de auteur werd getrokken door een 
in de knipselkrant van 10 juli 1981 van het ministerie 
van justitie opgenomen artikel uit de Volkskrant van 
4 juli 1981. Het behelsde een gesprek met vier 
officieren van justitie over de moeilijkheden die zij 
ondervinden bij de vervolging van fraudes in het 
bedrijfsleven. Naar aanleiding daarvan gaat de auteur 
nader in op het overheidsbeleid dat naar zijn mening 
weinig maatschappelijke werkelijkheidszin aan de 
dag legt. De auteur signaleert een groeiende ongeloof-
waardigheid van de overheid. De overheid streeft 
niet altijd externe doelen na, maar veelal de interne 
werkdoelen die gericht zijn op het rechtstreekse 
functioneren van de eigen organisatie zoals het 
opmaken van de eigen begroting, het bewaken van de 
eigen competentie e.d. De schrijver stelt zich de 
vraag hoe er op langere termijn tot een rationele 
bedrijfsvoering gekomen kan worden en doet enige 
suggesties daartoe. Zijns inziens dient het overheids- 
bedrijf zichzelf bedrijfsmatig te heroverwegen alvorens 
op andere gebieden te gaan heroverwegen. 



42 

2 
Scheltens, D. F. De rechtsstaat in onze huidige 
democratic. 
Tijdschrift voor de politie, 43e jrg., nr. 10, 
oktober 1981, biz. 441-447 (N). 

De auteur, filosoof, beoogt in dit artikel bepaalde 
probleemsteIlingen omtrent de bestaande democratic 
en rechtsorde to verhelderen. In de inleidende 
woorden, die vooraf gaan aan enkele §tellingen over 
de rechtsstaat en de rechtsstaat in de actuele situatie, 
verrneldt de auteur dat het eon vereiste is om de 
tegenovergestelde partij niet meteen de mond to 
snoeren on dat het formeel-juridische standpunt, 
dat de rechtsstaat gelijk is aan handhaving van de 
wet, verlaten dient to worden. De auteur onder-
scheidt verschinende aspecten in de rechtsstaat: het 
formeel-juridische aspect, het aspect van de staats-
ideologie on de dialoog. Over het formeel-juridische 
aspect merkt de auteur op, dat normaal gesproken 
het juridische standpunt wel de doorsIag zal geven, 
maar, wanneer dit standpunt zich to ver verwijdert 
van de redelijkheid en rechtvaardigheid, het begrij-
pelijk wordt dat or verzet ontstaat. Aan de hand 
van voorbeelden meent de auteur dat eon conflict 
tussen de gevestigde orde en de ordeverstoring niet 
exclusief benaderd kan worden vanuit de heersende 
opvattingen van onze liberaal-socialistische traditie. 
lndien de dialoog bemoeilijkt wordt, of eon gesprek 
systematisch wordt afgewezen is de rechtsstaat 
inderdaad aangetast en rest slechts hoop op betere 
tijden. 

3 
Schreuder, 0. De kraakbeweging. Verkenningen 
in de Duitse Bondsrepubliek. 
Sociale wetenschappen, 24e jrg., nr. 3, 1981, 
blz. 236-262 (N). 

De auteur heeft door het verzamelen en samen-
voegen van eon groot aantal West-Duitse kranten-
artikelen, tijdschriftrapportages on thematische 
tv-programma's gepoogd eon voorlopig beeld to 
schetsen van de Duitse kraakbeweging. De auteur 
gaat in op vijf aspecten, t.w.: ideologie, organisatie, 
strategie on tactiek, maatschappelijke achtergronden 
on de effecten. De ideologie van de Duitse kraak-
beweging is niet alleen gericht op woningnood on 
stadssanering, maar het is veel moor een jeugdbewe-
ging, die zich afzet tegen de gangbare burgerlijke 
grondwaarden. De autcur, concludeert dat er goon 
sprake is van een straffe organisatie, maar het is 
ook niet zo, dat iedere organisatie ontbreekt. Het 
organisatiekarakter wordt mode van buitenaf door 
andere groepen on politieke partijen bevorderd. De 
Duitse kraakbeweging is niet per definitie geweld-
dadig, maar komt door de concurrcntie-verhoudingen 
m.b.t. bepaalde woningen tot geweldpleging. Qua 
tactiek volgt de lcraakbeweging de wog van de 
natnurlijke verwantschap en het verstandhuwelijk. 
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Volgens de auteur hebben de maatschappelijke 
achtergronden van de kraakbeweging niet primair 
jets met woningnood te maken, aangezien de kraak-
beweging te breed is en ook geliedrd is met andere 
stromingen onder Duitse jongeren. De kraakbeweging 
heeft enige effecten bereikt in de politiek en een 
verdeling van de publieke opinie bewerkstelligd. 
Wat de kraakbeweging (nog) niet bereikt heeft, 
is een discussie over de wezenlijke punten van hun 
levensfilosofie of ideologie. De auteur sluit zijn 
verkenningen van de Duitse kraakbeweging af met 
een aantal hypotheses. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

4 
Bartolomeo, J. S. Practitioners attidues toward 
the career criminal program. 
Journal of criminal law and criminology, 
71e jrg., nr. 2, zomer 1980, blz. 113-117 (USA). 

In het algemeen is het programma ter bestrijding 
van de verstokte recidivisten in Californie beoor-
deeld aan de hand van de verhoging van de pakkans, 
de strengere straffen en de effecten hiervan. In dit 
artikel gaat de auteur nader in op de invloed die van 
het programma uitgaat op de houding van de ver-
volgende instantie. Hij hedft daarvoor onderzocht 
hoe deze dienst het succes van het programma 
waardeert en wel als geheel, maar ook in zijn 
onderdelen. Daarnaast heeft hij gezocht naar aan-
wijsbare veranderingen in het optreden van de ver-
volgende instantie die samenhangen met het 
programma. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van de methode van schriftelijke vragenlijsten. Een 
van de belangrijkste constateringen die de auteur 
doet, is dat de vervolgende instantie veel klachten 
heeft over de samenwerkingsbereidheid van de 
politie in het kader van dit programma. In een 
aantal overzichten presenteert de auteur de overige 
resultaten van zijn enquete. Hij stelt vast dat de 
vervolgende instantie het programma als geheel 
succesvol acht. 

5 
Benthams panopticon; gevolgd door kritische 
beschouwingen over Foucaults 'Surveiller et 
punir'. 
Recht en kritiek, 7e jrg., nr. 3, september 1981, 
blz. 249-313 (N). 

Een groot deel van dit nummer wordt ingenomen 
door een in het Nederlands vertaalde tekst van 
Bentham over zijn ontwerp voor de ideale gevangenis, 
het Panopticon. Bentham schreef deze tekst in 1786 
in de vorm van een serie brieven die hij uit Rusland 
verstuurd zou hebben naar een vriend in Dublin. Het 
idee van Bentham speelt in 'Surveiller et punir' van 
de Franse denker Foucault (1975) een belangrijke 



ml. R. de Lange en G. van Maanen geven in een in-
leiding aan dat voor Foucault Benthams principe 
meer is dan onkel een architectonische oplossing voor 
het probleem van gevangenissen en dergelijke. 
Het is als het ware een nieuwe manier van machts-
uitoefening voor het totale maatschappelijke veld, 
het is een algemeen systeem van politick° technolo-
gic. De macht die aan de samenleving ten grondslag 
ligt is bij Foucault de discipline. De tekst van 
Bentham wordt gevolgd door een uitvoerige kritiek 
van I de Wit op het werk van Foucault waarin hij 
deze schetst als een historisch romancier die slechts 
een provocerende visie over de strafrechtsbedeling 
wil ontwikkelen. Volgens De Wit is Foucaults theorie 
een schema gebleven waarin hij drie vormen van 
strafrechtsbedeling naast elkaar plaatst (foltering, 
voorbeeldige bestraffing en disciplinering). Een 
schema dat lijkt uit te gaan van de fundamentele 
tegenstelling rationeel — irrationeel. Foucault kiest 
volgens De Wit impliciet voor het irrationalism°. 
Het is althans de uiterste consequentie van zijn 

Met literatuuropgaven. 

6 
44 	Boland, B. Fighting crime: The problem of adoles- 

cents. 
Journal of criminal law and criminology, 71e jrg., 
nr. 2, zomer 1980, blz. 94-97 (USA). 

De auteur stelt in dit artikel dat de criminaliteits-
cijfers hoog zijn, omdat een beperkt aantal mensen 
een groot aantal delicten pleegt en niet omdat er 
zoveel mcnsen delicten plegen. Hoewel de indivi-
duele frequentie van crimineel gedrag met het stijgen 
der jaren daalt, neemt de zwaarte van de straf toe. 
Bij het zoeken naar een verklaring voor deze feiten, 
analyseert de auteur de werkwijze van het justitie-
apparaat bij jeugddelinquenten en bij ouderen. Zijn 
conclusic is dat voor cen adequate bestrijding van de 
gewoonte-criminaliteit, vereist is dat men op de pick 
van een criminele carriere ingrijpt en niet aan het 
einde van zo'n loopbaan. De tamclijk strakke schei-
ding tusscn de aanpak van jeugdcriminelen en vol-
wassen misdadigers staat in veel gevallen een 
passende benadering van de problematiek in de weg. 
Naar het oordeel van de auteurs zou de werkwijze 
bij de jeugdstrafrechtspleging ook in wet gevallen 
bij volwassenen effectief zijn. 
Met literatuuropgavc. 

7 
Campbell, I. G. The use and efficacy of psychiatric 
pre-sentence reports. 
Australian and New Zealand journal of crimino-
logy, 14c jrg., nr. 2, juni 1981, blz. 67-82. 

Over het gebruik en het nut van psychiatrische 
rapporten bij strafzaken is aanzienlijk minder bekend 
dan over de effecten van de zgn. voorlichtingsrappor- 
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tage van de reclassering. De oorzaak ligt in het feit 
dat psychiatrische rapporten slechts bij een uiterst 
klein aantal strafzaken worden aangevraagd. Veelal 
geven typisch strafrechtelijke criteria als 'ernst van 
het misdrijr en 'criminele carriere' de rechter aan-
leiding tot het aanvragen van een psychiatrisch 
rapport, terwijl vreemd gedrag van de verdachte of 
verzoek van advocaat of officier van justitie in zeer 
bescheiden mate tot een dergelijke aanvraag leiden. 
Uit de schaarse de schrijver ter beschikking staande, 
hoofdzakelijk Engelse gegevens komen twee veront-
rustende zaken naar voren. Op de eerste plaats blijkt 
de mogelijkheid te bestaan dat ten behoeve van een 
psychiatrisch onderzoek een aantal personen onnodig 
in voorlopige hechtenis wordt gehouden en ten 
tweede ziet het er naar uit dat psychiatrische rappor-
ten zwaardere vonnissen tot gevolg hebben. Dit 
effect is dan tegengesteld aan wat White in 1976 
t.a.v. de voorlichtingsrapportage concludeerde, nl. 
dat voorlichtingsrapporten tot meer clementie leiden. 
Deze uitkomsten maken duidelijk dat psychiatrische 
rapportage intensievere aandacht van onderzoekers 
verdient. 
Met literatuuropgave. 

8 
Chelimsky, E. and J. Dahmann. The MITRE Corpo-
rations's national evaluation of the career criminal 
program: a discussion of the findings. 
Journal of criminal law and criminology, 
71e jrg., nr. 2, zomer 1980, blz. 102-106 (USA). 

In 1976 werd het programma dat in Californie was 
opgezet ter bestrijding van de gewoontemisdaad, 
geevalueerd. Het programma liep toen twee jaar. 
In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten 
van deze evaluatie. In de eerste plaats is nagegaan in 
welke mate een subgroep van gewoontemisdadigers 
is te identificeren en hoe het justitieel contact met 
deze groep is verlopen. Daarnaast is onderzocht wat 
de mogelijkheden waren van de vervolgende instantie 
om gerichte aandacht aan deze groep te besteden. 
Verder is geanalyseerd wat het effect van deze aan-
pak is op het functioneren van het strafrechtsysteem 
als geheel. Tot slot is nagegaan wat het effect op de 
recidive in de onderzochte categorie delicten was 
van de zwaarte van de straffen en de verhoging van 
de pakkans. Bij al deze analyses bleek het moeilijk 
om enig verband te leggen tussen de.gewlizigde aan-
pak van het probleem en de effecten ter voorkoming 
van deze categorie delicten. Aan het slot van hun 
artikel benadrukken zij de betrekkelijkheid van de 
functie van de vervolgende instantie binnen het 
strafrechtsysteem als geheel. 

9 
Duk, W. Maatstaven voor beoordeling van sancties. 
Ars aequi, 30e jrg., nr. 5, mei 1981, blz. 231-238 (N). 

Bij de vaststelling van het Wetboek van Strafrecht 
in 1881 is een stelsel van straffen zonder speciale 



minima, aanvaard. De ruimte die de rechter bij de 
straftoemeting gelaten wordt, doet denken aan de 
binnen het bestuursrecht bekende `discretionaire 
bevoegdheid' van een openbaar ambt dat vrije 
beschikkingen kan geven. Bestuursorganen op hun 
beurt hebben dikwijls over de toepassing van be-
paalde sancties te beslissen, waarbij zij ook binnen 
ruime wettelijke grenzen opereren. In dit artikel 
stelt de auteur zich een dubbele vraag nl.: in hoe-
verre zijn de fundamentele regels van het materiele 
en formele strafrecht toepasbaar op de analoge 
toepassing in gevallen waarin een bestuursorgaan over 
de oplegging van een sanctie beslist. De tweede vraag 
welke onderzocht vvordt is: in hoeverre zijn de 
bestuursrechtelijke normen waarmee het gebruik 
van een discretionaire bevoegdheid wordt getoetst, 
op het terrein van de strafrechter toepasbaar. Bij de 
beantwoording van beide vragen stuit de auteur op 
een aantal moeilijkheden welke hij tracht op te 
lossen door het poneren van een aantal naar zijn 
zeggen 'ongebruikelijke stellingen'. • 
Met literatuuropgave. 

10 
Freeman, M. D. A. The rights of children when they 

46 	do Wrong'. 
British journal of criminology, 21e jrg., nr. 3, 
juli 1981, blz. 210-229. 

Sin ds de jareu '60 is er zowel in de Verenigde 
Staten als in Groot Brittannie inzake de behandeling 
van crimincel en delinquent gedrag een toenemende 
ontevredenheid te zien, vooral met de behandelings-
tehuizen en de zogenaamd niet-stigmatiserende 
terminologie van de beleidsmakers inzake delinquent 
gedrag. Het eerst kwam dit tot uiting bij de Schotse 
Social Work Art (van 1968) en de Britse Children and 
Young Persons Act (van 1969). De jaren '80 vragen 
een kritische herbezinning op het probleem van 
crimineel en afwijkend gedrag. De aideur plaatst 
vraagtekens bij het behandelingsmodel van de Wet 
van 1969 en de alternatieven die geboden Worden. 
1-lij stelt de vraag of, en zo ja in welke mate, kinderen 
bij een overtreding of misdrijf anders behandeld 
moeten worden dan volwassenen — ook bespreekt 
hij gedrag dat speciaal bij kinderen voorkomt, zoals 
spijbelen, weglopen, en stelt dat voorkomen beter 
is dan genezen. Tot slot bespreekt hij hoe z.i. een 
betere rechtspraak voor het kind tot stand kan 
komen die uitgaat van de rechten van het kind. Flij 
beschouwt in dit verband het Juvenile Justice 
Standards Project (1977) van de American Bar 
Association als een voorbeeld. 
Met literatuuropgave. 

11 
Greenwood, P. W. Career criminal prosecution: 
Potential objectives. 
Journal of criminal law and criminology, 
71e jrg., nr. 2, zomer 1980, Hz. 85-88 (USA). 



In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag wat 
nu precies de doeleinden moeten zijn in de 
justitiele aanpak van de gewoontemisdadiger. Het 
gaat hier volgens de auteur dan niet om het directe 
effect van zwaardere straffen en `snellef recht in 
het concrete geval, maar om de effecten van een 
bepaalde benadering van dit probleem op de lange 
duur voor de samenleving als geheel. De directe 
doelen van de huidige aanpak van deze misdadigers 
zijn afschrikking en uitsluiten van het maatschap-
pelijke leven. Naar de mening van de auteur zijn 
deze korte-termijndoelen moeilijk op hun haalbaar-
heid te toetsen. Zijn opvatting is dat op de langere 
iermijn de effecten van deze aanpak wel degelijk 
zullen blijken. In die zin zal het systeem zich naar 
zijn oordeel vanzelf aan gewijzigde omstandigheden 
aanpassen en succesvol blijven. Voorwaarde hierbij 
is wel dat men de lange-termijndoelen voor ogen 
houdt. 

12 
Heering, H. C. De PG (PPGG) als justitiele schakeL 
Delikt en Delinkwent, lie jrg., nr. 7, september 
1981, blz. 535-542.(N). 

47 	In het licht van de alom toegepaste bezuinigingen 
door overheid en bedrijfsleven, richt de auteur 
zich in dit artikel op de 'efficiency' van de ambte-
lijke top van het OM. De auteur van dit artikel is 
van mening dat deze dienst een teveel aan top-
functies heeft. Hij geeft dan ook ter overweging 
om het ambt van Procureur Generaal bij het Hof 
en de vergadering van Procureurs-Generaal (PPGG) 
af te schaffen als hierarchische schakels in het OM 
c.q. justitieel bestel. De desbetreffende werkzaam-
heden kunnen volgens de schrijver worden overge-
nomen door de hoofdofficieren. Hij gaat hierbij 
uitvoerig in op de administratieve voordelen van dit 
voorstel waarbij de afname van de bureaucratic tot 
een van de grote voordelen gerekend kan worden. 
Ook de verbrokkeling van justitiele bevoegdheden 
binnen het OM zou sterk verminderen. Tot slot 
geeft de auteur aan waarom naar zjjn mening de 
Procureur Generaal en de Advocaat Generaal als 
appel-instantie waren te handhaven. 

13 
Mulder, A. De functie van het strafrecht in de 
verzorgingsstaat. 
Ars aequi, 30e jrg., nr. 5, mei 1981, blz. 225-231 (N). 

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de 
samenhang tussen de ontwikkeling binnen onze 
verzorgingsstaat die te complex wordt, en de ont-
wikkelingen binnen ons strafrechtelijk systeem. 
Het strafrecht binnen onze samenleving dient mede 
tot handhaving van onze verzorgingsstaat. Met de 
toenemende complexiteit ervan groeit ook het aantal 
strafrechtelijke taken. Zo is de toenemende controle-
behoeftigheid een gevolg van het toenemende aantal 
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wetten en pseudo-wetgeving. Eon probleem dat zich 
echter voordoet is het gebrek aan controlc-capaciteit 
binnen het systeem. De toename van goederen en bij 
het zakelijk verkeer betrokken personen is namelijk 
niet met eon evenredige toename van de politic- 
diensten gepaard gegaan. De politic moot sterker 
gaan selecteren, waarbij de marges van tolerantie 
noodgedwongen verschitiven. De auteur doet enige 
suggesties om het bestuurlijk karakter van de straf- 
rechtelijke opsporing als sluitstuk op de controle, 
te benadrukken. Hierbij gaat hij o.m. in op het 
administratiefrechterlijk geding waarin het OM als 
partij optreedt. 
Met literatuuropgave. 

14 
Mulder, G. E. Het Wetboek van Strafrecht honderd 
Mar 
Ars aequi, 30e jrg., nr. 5, mei 1981, blz. 221-225 (N). 

In deze inleiding op het congres '100 jaar Wetback 
van Strafrechf — Oen van de drie die in dit nummer 
van Ars acqui zijn weergegeven — plaatst de auteur 
deze gebeurtenis en de lotgevallen van dit wetboek 
in de afgelopen jaren in eon breder loader. Gedurende 
het eerste driekwart van de vorige eeuw was de 
liberale visie op staat en maatschappij overheersend. 
De oorzaken van criminaliteit werden voornamelijk 
in de individuele gebreken gezocht. Het wetboek 
van 1881 maakte het mogelijk het strafrecht 
wetenschappelijk te beoefenen. Het delict staat nu 
centraal, niet de delinquent. Het wetboek is geba-
seerd op de bescherming van de persoonlijke vrijheid 
en is nogal conservatief van aard, uitgczonderd de 
ontwikkeling die geleid heeft tot de moderne kinder- 
bescherming, en de afschaffing van speciale straf-
minima. De vergelding won het ten koste van de 
generale preventie. Omstreeks 1911 doet de `Moderne 
Richting' zijn opgang, die pleitte voor eon strafrecht 
gebaseerd op de bescherming van de maatschappij 
door afschrikking, verbetering on beveiliging. Zij hood 
perspectieven voor voortgaande humanisering van 
het strafrecht. De realisering hiervan is grotendeels 
to danken aan de Nederlandse reclassering, waarop 
de auteur nader ingaat. De invoering van het huidige 
art. 51 Sr. (1976) betekende eon breuk met het 
strafrecht van 1881. Het wordt nu opgevat als eon 
instrument ter regulering van maatschappelijke pro- 
cessen. Naast het streven om het strafrecht zoveel 
mogelijk tcrug to dwingen, bestaan or tendenties om 
de werkingssfeer uit to breiden on in elk geval to 
handhaven. 
Met literatuuropgave. 

15 
Neut, It van der. Net  eindrapport van de Advies-
commissie Zedelificheidswetgeving. 
Delikt on delinkwent, l ie  jrg., nr. 7, september 
1981, blz. 520-534 (N). 
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De Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving 
(de commissie Melai) heeft met het uitbrengen van 
een rapport waarin de artikelen 242 t/m 249 van 
het Wetboek van Strafrecht aan een beschouwing 
werden onderworpen, haar werkzaamheden beein-
digd. Belangrijk uitgangspunt dat door de commissie 
gehanteerd wordt is de stelling: dat het ingrijpen 
van de strafwetgever op het terrein van de `sexuele 
delicten' slechts gerechtvaardigd is, indien de vrij-
heidsbeleving van de burger op sexueel gebied tot 
onaanvaardbare uitingen en gevolgen tegenover de 
mederechtsgenoten zou leiden. In dit artikel gaat de 
schrijver voornamelijk in op de voorstellen van de 
commissie m.b.t. verkrachting en aanranding. Voorts 
wordt er aandacht besteed aan de bepalingen betref-
fende sexuele contacten met psychisch gestoorden. 
Naast de nodige lcritiek concludeert de auteur dat 
de Commissie Melai in haar rapport belangrijke aan-
zetten heeft gegeven tot verbetering van de bestaande 
strafbepalingen. 

• Met literatuuropgave. 

16 
Philips, J. and C. Cartwright. The California career 
criminal prosecution program one year later. 
Journal of criminal law and criminology, 
71e jrg., nr. 2, zomer 1980, blz. 107-112 (USA). 

Het programma dat in Californie op gang is gezet 
ter bestrijding van de verstokte recidivisten is 
geevalueerd met een meting voor de inwerking-
treding van het programma en een meting daarna. 
De auteurs gaan eerst in op het nut van deze tech-
niek. Daarna beschrijven zij de methode volgens 
welke de nameting heeft plaatsgevonden. Hij gaat 
daarbij uitvoerig in op de definiering van de meet- 
eenheden bij dit onderzoek. Een jaar na de afronding 
van dit programma stellen zij vast dat binnen de 
categorie gewoontemisdadigers ongeveer 96% van 
het mannelijk geslacht is, waarvan weer 40% blank 
was. De gemiddelde leeftijd van deze groep was 28 
jaar. Ongeveer 80% was veroordeeld wegens inbraak 
en gewapende overvallen. Zij concluderen dat het 
programma als geheel zich op de juiste doelgroep 
heeft gericht. In een aantal tabellen laten zij verder 
de kenmerken van deze groep zien. Als geheel 
vinden zij het programma zeker een succes. 

17 
Rhodes, W. M. Investment of prosecution resources 
in career criminal cases. 
Journal criminal law and criminology, 71e jrg., 
nr. 2, zomer 1980, blz. 118-123 (USA). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de basis-
veronderstellingen die aan het programma ter be-
strijding van de gewoontemisdadiger ten grondslag 
lagen. Deze veronderstellingen zijn: dat een beperkt 
aantal misdadigers samen verantwoordelijk zijn 
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voor een groot deel van de criminaliteit, dat deze 
groep kan worden onderscheiden op relevante 
kenmerken van de groep incidentele misdadigers, 
dat wanneer zo'n misdadiger is geidentificeerd zijn 
strafzaak in het systeem van de rechtspleging een 
`bijzondere behandeling' kan krijgen en tenslotte 
dat deze 'bijzondere behandeling' als regel zal uit-
menden in een zwaardere straf. Om deze veronder-
stellingen te toetsen heeft de auteur een onderzoek 
verrieht bij het apparaat dat zich met de vervolging 
en veroordeling bezig houdt. Hij concludeert o.a. 
uit de verzamelde gegevens dat de gewoontemisdadiger 
vier tot vijf keer zoveel uren vraagt van het vervol-
gend appanat dan de incidentele misdadiger. Zijn 
conclusie is, dat niet goed valt vast te stellen of alle 
veronderstelde elementen bij het programma aanwe-
zig zijn en als zodanig bijdragen aan het succes van 
het programma. 
Met literatuuropgave. 

18 
Sebba, L. Is Mens Rea a component of perceived 
offense seriousness? 
Journal of criminal law and criminology, 
71e jrg., nr. 2, zomer 1980, blz. 124-135 (USA). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de vraag 
hoe en in welke mate de intentie van de dader een 
rol speelt bij de emstwaardering van het delict. Bij 
het eerste onderzoek dat naar de zgn. ernstschalen 
van delicten is gedaan werd niet op deze intentie 
gelet. Fen latere studie van Riedel, die de auteur in 
het kort bespreekt, leidt tot de conclusie dater geen 
invloed uitgaat van de intentie van de dader op de 
waardering door derden van zijn daad. In het onder-
zoek waarvan de auteur verslag.doet, toetst hij 
opnieuw de conclusies van het onderzoek van Riedel. 
Naar het oordeel van de auteur kan in het voorgaande 
onderzoek de invloed van de mentale aspecten niet 
worden aangetoond, omdat geen onderscheid tussen 
mentale en fysieke aspecten werd gemaalct bij het 
onderzoek. Het resultaat van haar onderzoek geeft 
aan dater wet een samenhang tussen de intentie van 
de dader en de waardering van het felt kan worden 
gesproken: Aan het slot van haar artikel gaat zij nog 
nader in op de wettelijke component van deze mentale 
aspecten van misdadig gedrag. 
Met literatuuropgave. 

19 
Toby, J. Deterrence without punishment. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 19e jrg., 
nr. 2, augustus 1981, blz. 195-209 (USA). 

De auteur gaat bier in op de mogelijkheid van een 
symbolische herbezinning en herdefiniering van de 
misdaad zodat een maatschappelijke verwerping 
ervan en een zelfveroordeling het gevolg zullen zijn. 
Aan de hand van het delict verkrachting werkt de 
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schrijver zijn gedachten verder uit. Waar het om 
gaat is: Kan gezamenlijke inspanning tot symbolische 
herdefiniering van misdaad politiek worden geihspi-
reerd met als resultaat dat een misdrijf niet wordt 
gepleegd dat anders zeker zou zijn begaan? Niet 
alleen de politieke leiders zullen moeten bepalen 
of gedrag crimineel is, ook de geestelijke leiders van 
de maatschappij zullen een zedelijk oordeel moeten 
laten horen, op grond van historische waarden waar-
door het yolk zich gebonden acht. De schrijver vat 
zijn betoog samen in een zestal stellingen. 
Met literatuuropgave. 

20 
Wilkins, L. T. Problems with existing prediction 
studies and future research needs. 
Journal of criminal law and criminology, 
lie jrg., nr. 2, zomer 1980, blz. 98-101 (USA). 

Als een van de voornaamste problemen bij het 
voorspellen van crimineel gedrag noemt de auteur 
het hebben van een te positieve of een te negatieve 
verwachting t.a.v. iemands gedragsontwikkeling. 
Daar komt nog bij dat aan de gegevens waarop deze 
voorspellingen zijn gebaseerd nog de nodige problemen 
kleven. Als een van de belangrijkste noemt de auteur 
het feit dat misdadigers moeilijk als gevaarlijk zijn 
te categoriseren, maar dat eerder hun daden gevaar-
lijk moeten worden genoemd. Naar zijn mening moet 
in dit verband meer aandacht geschonken worden 
aan de verschuiving van misdaad naar schade en de 
relatie tussen de begrippen schuld en ernst van het 
feit. Aan het slot van zijn artikel benadrukt de auteur 
dat zgn. voorspellingstechnieken, ook in de crimino-
logie, niet te gefsoleerd moeten worden beschouwd. 

21 
Williams, K. M. Selection criteria for career criminal 
programs. 
Journal of criminal law and criminology, 71e jrg., 
nr. 2, zomer 1980, blz. 89-93 (USA). 

Naar de mening van de auteur zijn er in grote lijnen 
drie methodes aan te geven om de gewoonte-misdaad 
in te perken. In de eerste plaats kan men juridisch 
frequenter en strenger optreden tegen deze groep 
wetsovertreders. In de tweede plaats kan men de 
pakkans van deze delinquenten verhogen en de 
gevangenisstraffen verlengen. In de derde plaats kan 
men potentiele misdadigers afschrikken. Niet in 
alle gevallen heeft het OM alle middelen ter beschik-
king om deze doelen te bereiken. In dit artikel gaat 
de auteur nader in op de eerste methode waarbij 
vooral de vraag wordt behandeld welke criteria 
moeten worden gehanteerd bij de selectie van zaken 
waarin meer en stringenter moet worden opgetreden. 
Hierbij wijst hij op het belang van het gegeven dat 
sommige groepen delinquenten zich in de frequentie 
van hun misdadig gedrag duidelijk onderscheiden van 
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anderen. Bij de vaststelling van doze groep is het niet 
van zoveel belang of men zich voor wat betreft de 
wetsovertreding beperkt tot misdrijven of niet. Hij 
besluit zijn artikel met de constatering dat op dit 
terrein nog meer onderzoek moot worden gedaan, 
voordat precies duidelijk zal zijn welke selectie-
criteria bij het justitieel optreden moeten worden 
gehanteerd. 

22 
Winkel, F. W. Beslissingen: het rechtspsychologisch 
perspectief. 
Delikt en delinkwent, 1 le jrg., nr. 7, september 
1981, blz. 506-519 (N). 

Do relatie tussen misdaad en straf kan vanuit diverse 
wetenschappelijke disciplines worden bestudeerd. 
Te denken valt o.m. aan de juridische, de historische, 
de sociologische en de bestuurlijke invalshoek. Een 
van de invalshoeken waar in dit verband betrekkelijk 
weinig aandacht is besteed is de rechtspsychologische 
benadering. De schrijver van dit artikel meent dat 
een grote hoeveelheid empirisch onderzoek als 
rechtspsychologisch getypeerd kan worden. In dit 
artikel tracht de auteur een aantal aspecten van theorie-
vorming en empirisch onderzoek binnen de rechts-
psychologie aan de orde te stellen. Hij gaat hierbij 
uit van mogelijke variabelen die op de beslissingen 
van rechters van invloed kunnen zijn. Doze variabelen 
worden geordend naar eon tweetal thema's, nl. de 
klassejustitie on pleidooien on requisitoren als over-
redende communicatie-strategieen. Zijdelings komen 
hierbij de verschillen tussen de rechtssociologie en de 
rechtspsychologie ter sprake. 
Met literatuuropgave. 

23 
Wright, K. N. The desirability of goal conflict within 
the criminal justice system. 
Journal of criminal justice, 9e jrg., nr. 3, 1981, 
blz. 209-218 (USA). 

In de Amerikaanse literatuur op het gebied van de 
strafrechtspleging lijkt men in toenemende mate 
geobsedeerd door de gedachte aan het creeren van eon 
monolithisch systeem van rechtsbedeling. In dit 
artikel worden de grondslag on de wenselijkheid 
daarvan bekeken. De gevolgen van toenemende 
integratie on unificatie lijken de schrijver op lange 
termijn gezien niet gunstig. De strafrechtspleging 
vindt plaats in een sociopolitieke omgeving, waarin 
verschillende groeperingen invloed uitoefenen vanuit 
hun eigen belangen. Het is daarom heel•onwaarschijn-
lijk dater een enkele waardenorientatie gevonden 
kan worden, waarop eon monolithisch systeem to 
baseren is. Elk systeem met eon grote verscheiden-
heid, zelfs wanneer van verbrokkcling zoo kunnen 
worden gesproken, herbergt de mogelijkheid tot 
conflictoplossing. Centralisatie on unificatie bevor- 
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deren aan de andere kant verstarring en leiden tot 
bureaucratisering vat bepaald niet het geschikte 
klimaat voor aanpassing en verandering is. Zoals 
Coser aantoont, draagt het conflict eerder bij tot 
stabiliteit van het systeem dan dat het de stabiliteit 
aantast. De dynamiek van een fragmentarisch straf-
rechtssysteem bevordert de totstandkoming van 
een machtsevenwicht tussen antagonistische belangen. 
Naarmate attituden en waarden in de samenleving 
veranderen kan het strafrechtssysteem zich overeen-
komstig aanpassen. 
Met literatuuropgave. 

Critninologie 

24 
Brants-Langeraar, Chr. Over het begrip white 
collar crime. 
Tijdschrift voor criminologie, 23e jrg., nr. 5, 
september/oktober 1981 blz. 224-235 (N). 

De auteur gaat in dit artikel nader in op het begrip 
'white collar crime'. Omdat dit begrip uit het 
amerikaanse taalgebied komt, vraagt zij zich af of het 
hier wel een bruikbare term is. In 1939 gebruikte 
Edwin Sutherland in een toespraak deze term voor 
het eerst. In de 30 daarop volgende jaren zijn de door 
hem opgeroepen vragen in feite onbeantwoord 
gebleven. Volgens de auteur komt er pas in de jaren 
'70 weer schot in de theorievorming op dit punt. 
Achtereenvolgens komen in dit artikel aan de orde: 
Sutherlands oorspronkelijke concept, de kritiek die 
daarop werd geleverd en het vastlopen van de discus-
sie. Daarna gaat de auteur in op de opleving van dit 
onderwerp als gevolg van de opkomst van de `radicale 
school' en de daarmee samenhangende belangstelling 
voor de 'corporate crime'. De verschillende studies 
voor het onderhavige onderwerp komen volgens de 
auteur allemaal tot dezelfde conclusie, pl. dat de 
tweeslachtigheid inherent is aan het verschijnsel 
'white collar crime'. Als gevolg van de weinig effec-
tieve handhaving van wetten die deze vorm van cri-
minaliteit reguleren blijft stigmatisering van de dader 
uit. Dit leidt weer tot het uitblijven van een wette-
lijke regeling in veel gevallen. 
Met literatuuropgave. 

25 
Buck, A. J. and S. Hakim. Analysis of suburban 
crime- an exploratory data analysis approach. 
Australian and New Zealand journal of crimino-
logy, 14e jrg., nr. 2, juni 1981, blz. 83=90. 

Dit artikel analyseert stapsgewijze de mogelijke 
oorzaken van gewelds- en vermogensmisdrijven in 
de voorsteden. De onderzoekmethode verschilt in 
zoverre van de gebruikelijke methode van theorie-
vorming en het vervolgens empirisch testen van de 
hypothese, dat hier het eerste stel te analyseren 



onafhankelijke variabelen ontleend wordt aan het 
theoretisch model. De uitkomsten van doze eerste 
analyse worden weer gebruikt om nieuwe variabelen 
to testen. De auteurs hebben voor deze methode 
gekozen omdat de moor gebruikelijke methode van 
hypothese-toetsing alleen tot resultaten leidt wanneer 
de juiste hypothese is gesteld. Het eindresultaat toont 
aan dat vermogensmisdrijven het best verklaard 
kunnen worden uit de aantrekkingskracht (welstand, 
commerciele instellingen e.d.) die deze voorsteden 
uitoefenen op elders wonende criminelen. 
Met literatuuropgave. 

26 
Dobash, R. P. and R. E. Dobash. Community 
response to violence against wives: charivari, 
abstract justice and patriarchy. 
Social problems, 28e jrg., nr. 5, juni 1981, 
blz. 563-581 (USA). 

De auteurs gcven eon historisch overzicht van de 
reactie op het mishandelen van echtgenotes die zich 
ontwikkelde van directe persoonlijke reactie van de 
gemeenschap in de 15e eeuw tot abstract en onper-
soonlijk reageren van de overheid in de 18e en 19e 

54 	eeuw. Fysiek geweld van de man benadrukte de 
inferieure positie van de vrouw en word door de 
gemeenschap geaecepteerd als noodzakelijk corri-
gerend optreden mits het geweld binnen zekere 
grenzen bleef. In latere tijden hielden politie en 
justitie zich nauwelijks bezig met huiselijk geweld of 
schaarden zich achter het patriarchate gezag. Uit 
door de auteurs gehouden interviews met 109 
vrouwen, en hun analyse van 933 strafzaken bleek 
dat de vrouw meestal volkomen alleen stond tegen-
over het geweld van de dchtgenoot. De politic trad 
vrijwel alleen op als or sprake was van ernstige 
geweldpleging, wanneer de buren klaagden en/of de 
man in kwestie tegen de politie inging. Pas in de 
70-er jaren komt or hulp op gang door de Womens' 
Aid-beweging. De auteurs geven eon uiteenzetting 
van de werkwijze van Womens' Aid. 
Met literatuuropgave. 

27 
Godfroy, F: Politie klopt misdaadcijfers op. 
KRI, Maandblad reklassering, 1 le jrg., nr. 8, 
oktober 1981, blz. 1-5 (N). 

Uit gegevens afkomstig van slachtofferonderzoek 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 
samenwerking met het WODC, het onderzoeks-
instituut van het Ministerie van Justitie, blijkt, in 
tegenstelling tot cijfers die de politie zelf verstrekt, 
bij eon verzoek tot personeelsuitbreiding dat in 1980 
de ilassieke' misdrijven in de vermogenssfeer, 
zakkenrollerij, portemonnaiediefstal, diefstal uit 
auto's on inbraak bij particulieren, eon dating to 
zien gaven (met uitzondering van fietsen- on brom- 
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fietsdiefstal). Toegenomen zijn de meer `agressieve' 
delicten, zoals beschadiging van andermans eigen-
dom, doorrijden na een aanrijding en bedreiging/mis-
handeling op straat. De cijfers, die de meest betrouw-
bare indicatie leveren voor omvang en ontwikkeling 
van de criminaliteit, zijn de cijfers uit het slacht-
offeronderzoek, waarmee het WODC in 19,74 de jaar- 
lijkse publikatie begon. De auteur vergelijkt een 
aantal gegevens kritisch en komt tot de conclusie 
dat een zorgvuldiger registreren van misdaadzaken 
zeer wenselijk is. 

28 
Hindelang, M. J. Variations in sex-race-age-specific 
incidence rates of offending. 
American sociological review, 46e jrg., nr. 4, 
augustus 1981, blz. 461-474. 

De auteur gaat in zijn onderzoek uit van gegevens 
die via slachtoffer-enquetes (National Crime Survey 
1973-1977) zijn verzameld. Uit mededelingen van 
slachtoffers blijkt dat het aantal keren per 100.000 
inwoners dat een misdrijf tegen de persoon (ver-
krachting, beroving, geweldpleging) werd gepleegd 
samenhangt met geslacht, ras en leeftijd van de 
dader. Het hoogste cijfer haalt de zwarte jongeman 
van 18-20 jaar. In vijf procent van de gevallen van 
inbraak, diefstal en diefstal van voertuigen had het 
slachtoffer de dader gezien en kon daardoor mede-
deling doen over geslacht, ras en leeftijd. Deze 
laatste soort misdrijven geven een beeld te zien dat 
sterk overeenkomt met dat van tegen de persoon 
gerichte misdrijven. Gegevens als deze ondersteunen 
helaas verschillende met elkaar wedijverende 
theorieen. Afgezien daarvan wijzen de gevonden 
gegevens volgens de schrijver op het belang van meer 
onderzoek naar oorzakelijk verband tussen geslacht, 
ras en leeftijd en misdaadcijfers. Het is opvallend 
dat de bevindingen overeenkomen met de officiele 
justitiele statistieken, ondanks het voorbehoud dat 
'steeds meer t.a.v. deze laatste wordt gemaakt. ' 
Met literatuuropgave. 

29 
Kerckvoorde, J. van. Straftoemeting bq winkel-
diefstal. 
Panopticon, 2e jrg., nr. 4, juli/augustus 1981, 
blz. 335-349 (B). 

Het gedragswetenschappelijk onderzoek naar de 
strafrechtspleging zoals die in Belgie wordt toegepast 
is slechts langzaam op gang gekomen. In dit artikel 
besteedt de auteur aandacht aan de Belgische 
strafrechtspleging met .betrekking tot de fenomenen 
winkeldiefstal en het .  rijden onder invloed. Een groot 
aantal dossiers werd geanalyseerd ter verklaring van 
de getroffen OM-beslissingen. Een van de bestudeerde 
beslissingsvormen daarbij was de beslissing tot het al 
dan niet vervolgen. De auteur gaat in dit eerste 
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artikel in op strafrechtelijke beslissingen m.b.t. de 
winkeldiefstal terwill hij het rijden onder invloed in 
een later artikel zal behandelen. Aan de orde komen 
o.m. de vragen: wat gebeurt er met de vervolgde 
zaken? Worden de verdachten veroordeeld? Welke' 
straffen warden Cr opgelegd ed. Ter informatie-
bron hanteert de schrijver alle voor de rechter 
gebrachte gevallen van winkeldiefstal in ecn middel-
groot arrondissement gedurende 1972 Um 1974. 
Met literatuuropgave. 

30 
Koller, K. and S. Gosden. Recent life changes 	' 
amongst recidivists and first time prisoners prior 
to imprisonment. 
Australian and New Zealand journal of 
criminology, 14e jrg., nr. 2, juni 1981, 
blz. 95-102. 

De auteurs toetsten twee hypothesen nl. 1) dat een 
cumulatie van recente veranderingen in de persoon-
lijke levenssfeer voorspellende waarde heeft voor 
crirnineel gedrag en daarop volgende gevangenisstraf; 
en 2) dat er verschil bestaat in de aard en de mate 
van deze veranderingen tussen recidivisten en 
voor het eerst gedetineerden. Aan de twee to 
onderzoeken groepen gedetineerden en twee 
controlegroepen bestaande uit jonge werklozen en 
ambtenaren, werd een gestructureerde vragenlijst 
voorgelegd. Tussen de twee groepen gedetineerden 
bleek inderdaad verschil: recidivisten hadden meer 
problemen in de persoonlijke sfeer en hun problemen 
concentreerden zich meer in het laatste halfjaar 
v6or hun detentie. De grocp jonge werklozen had 
hetzelfde soort problemen maar was daar beter 
tegen bestand door een hecht netwerk van sociale 
relaties. De jonge ambtenaren hadden weinig 
ingrijpende veranderingen meegemaakt. 
Met literatuuropgave. 

31 
Nowack, W. Reaktionen auf mdnnliche und weibliche 
Straftdter: Zwei Feldexperimente zur Hilfsbereitschaft 
in Alltagssituationen. 
Kriminologisches journal, I 3e jrg., nr. 3, voorjaar 
1981, blz. 220-233 (BRD). 

In twee veldexperimenten werd onderzocht of 
ex-delinquenten in alledaagse probleemsituaties 
minder op hulp van anderen konden rekenen dan 
niet-delinquenten. In strijd met de labelling-thcorie 
bleken ex-delinquenten minstens zo vaak geholpen te 
warden. Wel was het geslacht van iemand die am hulp 
vroeg een belangrijke voorspellende factor: vrouwen 
werden vaker geholpen dan manncn, vooral als de 
situatie waarin hulp gevraagd werd de potentiele 
hulpverlener acceptabel voorkwam (Experiment 1). 
In het tweede experiment bleek echter dat geslacht 
niet van invlocd was. Hier konden de situaties die 
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tot de behoefte aan hulp hadden geleid, worden opge-
vat els het gevolg van inadequaat gedrag van de hulp- 
zoekende. Uit een combinatie van de resultaten van 
de twee experimenten bleek dat hulp aan vrouwen 
meer van de situatie afhing dan hulp aan mannen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Ponsaers, P., R. de Cuyper en L. van Outrive. Omtrent 
de beheersbaarheid van economische crisisfenomenen: 
een wetenschap in crisis? 
Tijdschrift voor criminologie, 23e jrg., nr. 5, 
september/oktober 1981, blz. 236-248 (N). 

Volgens de auteur wordt de studie van economische 
delinquentie en de criminele politiek terzake, te veel 
gedomineerd door de idee van politieke beheersbaar-
heid van de economie. De instrumentalistische bena- 
dering gaat volgens de auteur uit van de strafrechts-
norm om de `efficientie' van het bestrijdingsarsenaal 
(wetgeving en apparaat) te verbeteren. De economische 
misdadigheid ligt volgens de auteur meestal op het 
terrein van het bijzondere strafrecht. Hieruit blijkt 
volgens hem al dat de wetgever bij dit rechtsgebied 
heeft willen aangeven dat het een aantal reglemen-
teringen van de `tweede rang' betreft. In Belgie zijn 
er 68 verschillende inspectiediensten die toezicht 
houden op de toepassing van de bijzondere straf-
wetten, welke verspreid zijn over twaalf ministeries. 
Aan de hand van een voorbeeld op het terrein van 
de arbeidsinspectie werken de auteurs het instrumen-
talisme verder uit. Naar hun oordeel betreft het hier 
slechts oppervlakkige apparaten van rechtsbedeling 
die in wezen de uiting zijn van economische machts-
verhoudingen. 

33 
McCord, J. A longitudinal perspective on patterns 
of crime. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 19e jrg., 
nr. 2, augustus 1981, blz. 211-218 (USA). 

Is het mogelijk vermoedelijke recidivisten aan te 
wijzen op grond van aanwijzingen waarover justitie 
beschikt? Deze vraag wil de schrijfster beantwoorden 
aan de hand van een longitudinale studie van mannen, 
die in de beginjaren '40 de populatie vormden van 
een misdaad-preventie programma. Het ging om een 
groep jongens geboren tussen 1925 en 1934 woon-
achtig in industriesteden; deze jongens werden wille-
keurig ingedeeld in een behandelings- of controle-
groep. Een follow-up vond plaats in 1975. Uit eerdere 
analyses bleek dat het counseling-programma niet 
preventief werkte. Bij de behandelingsgroep werd 
67% terecht geidentificeerd als recidivist of non-reci-
divist. De gevonden wiskundige functie die op de 
behandelingsgroep was geijkt, bleek in de controle-
groep 76% correct te klasseren. Nu voorspelling 
mogelijk blijkt te zijn, keert de schrijfster zich 



ernstig tegen de verleiding om uit naam van het 
algemeen welzijn de als potentieel recidivist gebrand- . 
merkten zwaarder te gaan vonnissen. 

34 
EEG as a predictor of antisocial behavior; by 
S. A., Mednick, J. Volavka, W. F. Gabrielli Jr. et al. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 19e jrg., 
nr. 2, augustus 1981, blz. 219-229 (USA). 

Onderzoekingen hebben aangetoond dat in de electro-
encefalogrammen (EEG) van anti-socialen een ver-
schuiving is te constateren naar lagere frequenties 
binnen de alfa-band (8-13 Hz). Daar eigenlijk nooit 
is vastgesteld of de ontwikkeling van anti-sociaal 
gedrag wordt voomfgegaan door frequentieverschui-
vingen in het LTG, trachten de auteurs d.m.v. een 
longitudinaal onderzoek doze vraag te beantwoorden, 
door EEG's te bekijken van vo6r het begin van 
delinquent gedrag. Het onderzoek begon in 1972 
met een groep van 265 Deense kinderen, die geboren 
waren in Kopenhagen tussen sept. 1959 en jan. 1962. 
In 1978 werd bun delinquent gedrag met behulp 
van het politieregister vastgesteld. Onderzocht werd 

58 	de relatie tussen het EEG van 1972 en het vastgestelde 
delinquent gedrag in 1978.Dat lage alfa-frequenties 
een predispositie vormen voor anti-sociaal gedrag 
wordt door de bevindingen ondersteund. De hypo-
these dat eon verschuiving naar nog lagere frequenties 
zou zijn te constateren, wordt door het onderzoek 
weersproken. De bevindingen wijzen er daarom niet 
op dat onvolgroeidheid van de hersenen eon algemene 
verklaring vormt. 
Met literatuuropgave. 

35 
Vermeer, C. C. Over Herman Bianchi's basismodellen 
in de criminologie. 
Tijdschrift voor criminologie, 23e jrg., nr. 5, 
september/oktober 1981, blz. 249-263 (N). 

Basismodellen in de criminologie bestaan volgens de 
auteur uit een aantal beschrijvingen over criminologie, 
over de manieren waarop in pogingen en hypotheses 
de afgelopen twee eeuwen de wetenschappen ge- 
bruik hebben gemaakt van criminologische thema's. 
De diverse hoofdstukken uit dit boek en bun para-
digma's en denkmodellen tonen volgens hem aan dat 
de kijk op misdaad stork uiteen lopen. Diverse filoso-
fische grondpatronen en opvattingen van weten- 
schapsbeoefening komen impliciet of expliciet in de 
denkmodellen aan de orde: de psychoanalytische 
benadering, het marxisme, de theologie van de 
bevrijding, het anarchisme, het wetenschappelijk 
positivisme, de radicaal critische benadering, het 
structureel-functionalisme, fenomenologie, existen-
tialisme, het structuralismc. Het book van Bianchi is 
volgens de auteur geschreven vanuit een `emancipatoir 
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paradigma'. De mens is een wezen dat niet in de eerste 
plaats onderdrukking nodig heeft, maar veeleer 
bevrijding. Bianchi's boek, zo besluit hij zijn be- 
spreking, is een grote poging tot herdefiniering. 

36 
WeIlford, C. F. and M. G. Aultman. Police contact 
and delinquency: a relevant evaluation. 
Australian and New Zealand journal of 
criminology, 14e jrg., nr. 2, juni 1981, blz. 110-118. 

Bij een self-report studie onder 1500 scholieren in 
Tallahassee, Florida, werden gegevens verzameld 
voor dit onderzoek naar het effect van contact met 
de politie op delinquent gedrag. Daarnaast werd 
de invloed op het causale proces onderzocht van 
de perceptie die men van de politie had en het 
gevoel van eigenwaarde. Politiecontact bleek een 
belangrijke variabele te zijn ter verklaring van de 
causale processen bij het ontstaan van delinquent 
gedrag. Voor zwarte jongelui gold dit in nog sterkere 
mate dan voor blanken. De door politiecontact 
veranderde perceptie van de politie bleek een be- 
langrijkere intervenierende variabele te zijn dan 
stigmatisering door politiecontact en daardoor 
veranderd zelfbeeld. De sociale-controletheorie 
werd door dit onderzoek dus niet ondersteund. 
De auteurs hebben methodologische kritiek op de 
wijze waarop de labellingtheorie tot nu toe is 
onderzocht. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

37 
Mangrum, C. T. A positive self-image for 
corrections. 
Federal probation, 45e jrg., nr. 2, juni 1981, 
blz. 10-14 (USA). 

Het zelfbeeld van personen werkzaam in het 
gevangeniswezen en de reclassering is volgens de 
auteur weinig glorieus en behoeft nodig enige 
verbetering. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden 
door zich met toewijding in te zetten voor het 
werk, door er voor te zorgen dat men de nodige 
vakbekwaamheid bezit, door geloofwaardig te zijn 
voor de gedetineerdeneen de buitenwacht en door 
meer zelfvertrouwen te hebben. Dit laatste zal vol-
gens de schrijver het logische gevolg zijn wanneer 
aan de eerste drie eisen is voldaan. Als het zelf- 
verttouwen eenmaal groter is zal men vanzelf 
assertiever optreden bij confrontaties met de 
kritische buitenwereld. Op deze wijze zal de moeite 
die men zich getroost om het zelfbeeld te verbeteren 
zowel de collega's als de critici inspireren. 
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Partridge, A. Changes in prison and parole 
policies: How should the judge respond? 
Federal probation, 45e jrg., nr. 2, juni 1981, 
blz. 15-18 (USA). 

De laatste jaren hebben grote veranderingen 
plaatsgevonden in de werkwijze van de Amerikaanse 
Parole Commission en het Bureau of Prisons. 
Deze hebben vooral betrekking op het verlaten van 
het `medische model'-standpunt waarbij men de 
mensen wilde genezen van crimineel gedrag-
bevorderende karaktertrekken. De huidige aanpak 
van het Bureau of Prisons bestaat meer uit aanbieden 
van de mogelijkheid tot het volgen van programma's 
tot zelfverbetering voor de gedetineerden the dat 
wensen. Voor de rechters hebben deze veranderingen 
belangrijke gevolgen; weliswaar markeert het vonnis 
het einde van de strafrechtelijke procedure, maar het 
is tevens de start van een nieuwe procedure die 
door gevangenis- en reclasseringspersoneel wordt 
begeleid. De inhoudelijke betekenis van het vonnis 
wordt grotendeels bepaald door deze functionaris-
sen. Hun werkwijze heeft implicaties voor het 
rechterlijk functioneren in twee betekenissen nl. 
het verplicht de rechters tot het uitzoeken van een 

60 	geeigend vonnis en tot het garanderen van de rechts- 
gelijkheid tijdens de procedure. De rechter heeft 
volgens de schrtiver geen andere keus dan deze 
nieuwe werkwijze te honoreren en zijn eigen 
handelwijze hiermee in overeenstemming te 
brengen. 

39 
Ruller, S. van. Het aantal gevangenen in Nederland 
sinds 1837. 
Een analyse van 140 jaar gevangenisstatistieken. 
Tijdschrift voor criminologic, 23e jrg., nr. 5, 
september/oktober 1981, blz. 209-223 (N). 

In dit artikel plaatst de auteur de omvang van de 
huidige Nederlandse gevangenisbevolking in een 
tijdsperspectief van minstens 100 jaar. Hij toont 
hiermee o.a. aan dat de gevangenisbevolking tussen 
1840 en 1980 niet is gegroeid, hoewel de bevolking 
zich vervijfvoudigde. Als men de vele landlopers 
en bedelaars, die vroeger regelmatig werden vastge-
zet, meerekent, dan kan men zelfs over een lichte 
dating spreken. Nadat hij in zijn artikel het cijfer-
materiaal overzichtelijk heeft gepresenteerd gaat 
de auteur nader in op de betekenis van de gevange-
niscapaciteit vuor het aantal gevangenen. De ver- 
zamelde gegevens zijn ondergebracht in de rubrieken: 
de gemiddelde bevolking per jaar (o.g.v. de gemid-
delde bevolking per dag), het aantal insluitingen per 
jaar en de opgegeven capaciteit van de inrichtingen. 
De auteur licht uitvoerig toe hoe hij de vaak onver-
gelijkbare gegevens zodanig heeft bcwerkt dat ze 
in een tabel konden worden ondergebracht. Aan 
het slot van zijn artikel zoekt de auteur een verkla- 



ring voor de daling van het aantal gevangenen per 
100.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar. Dit getal 
daalde in de genoemde periode van 200 i 300 tot 
40. 
Met literatuuropgave. 

40 
Toch, H. A revisionist view of prison reform. 
Federal probation, 45e jrg., nr. 2, juni 1981, 
blz. 3-9 (USA). 

In dit artikel houdt de schrijver een pleidooi voor de 
kwetsbare groep gevangenen die erger dan anderen 
onder hun detentie te lijden hebben en voor wie 
binnen de mogelijkheden tot classificatie die het 
gevangeniswezen biedt, geen adequate setting te 
vinden is. Het gevaar bestaat dat allerlei probleem-
groepen zoals druggebruikers en psychisch gestoorden 
bij elkaar in een extra beveiligde gevangenis terecht-
komen waardoor de positie van de kwetsbare gedeti-
neerde tussen b.v. zeer agressieve, gestoorde criminelen 
"alleen nog maar moeilijker wordt. De auteur pleit 
dan ook voor een zorgvuldiger selectie en plaatsing 
van de verschillende typen gedetineerden. Voor 
sommige gedetineerden zou de gevangenis meer als 

61 	therapeutische gemeenschap moeten fungeren. De 
zwijgende meerderheid van gedetineerden met 
problemen voor wie hulp nodig is heeft geen woord-
voerder. Er is volgens de auteur behoefte aan mensen 
met verantwoordelijkheidsgevoel die de zorgen van de 
gedetineerden begrijpen en begrijpelijk kunnen maken 
voor anderen. Zij moeten een humane behandeling 
kunnen garanderen door tot zelfdiscipline aan te 
sporen, ethische maatstaven te hanteren en te zorgen 
dat groepsvorming en groepsbelangen geen rol 
kunnen spelen. 

Politie 

42 
Carlson, H. M. and M. S. Sutton. A multimethod 
approach to community evaluation of police 
performance. 
Journal of criminal justice, 9e jrg., nr. 3, 1981, 
blz. 227-234 (USA). 

De burgerij heeft een bepaald oordeel over de 
manier waarop zij hulp ontvangt van een politic-
agent, nadat die hulp is ingeroepen. De auteurs 
onderzoeken of collega's en meerderen van de agent 
dit oordeel van de burgerij kunnen voorspellen. De 
vraag moet beantwoord worden of er enig verband 
bestaat tussen wat een inspecteur, een collega-agent 
en een burger als `goed' politieoptreden zien. Uitge- 
gaan werd van de hypothese dat,collega-agenten 
beter de kwaliteit van het politieoptreden op straat 
kunnen voorspellen, zoals dat gemeten wordt aan de 
hand van waardebepalingen van de burgerij, dan de 
inspecteurs. Voor het onderzoek werden 119 manne- 



[like politiefunctionarissen, waarvan 23 inspecteurs 
en 96 geuniformeerde agenten, benaderd. Zij kregen 
een vragenlijst met negen vragen voorgelegd die 
betrekking hadden op verschillende facetten van het 
politiewerk. 217 burgers werden, binnen twee weken 
nadat zij een politieagent om hulp gevraagd hadden, 
telefonisch aan de hand van een vragenlijst onder-
vraagd over de doeltreffendheid van de geboden 
hulp. De resultaten bevestigen de hypothese. Aileen 
negatieve beoordelingen door collega's konden echter 
significant de waardering voor het optreden op straat 
voorspellen. Negatieve beoordelingen door inspecteuis 
konden dit niet. Positieve beoordelingen door 
collega's en door inspecteurs konden niet significant 
de beoordelingen van burgers voorspellen. Uit het 
onderzoek komt ook nog naar voren, dat een belang-
rijke factor in een gunstige beoordeling door de 
burger de houding en het gedrag van de agent t.a.v. 
de burger is, niet de doeltreffendheid van de politie 
in het oplossen van het probleem waarvoor hij te 
hulp geroepen was. 
Met literatuuropgave. 

43 
Groeneweg, N. Politie-organisatie in de branding. 

62 	Len actueel cultuur-historische beschou wing. 
Tijdschrift voor de politie, 43e jrg., nr. 9, 
september 1981, blz. 393-406 (N). 

De auteur bespreekt een aantal zaken die aan de 
orde kwamen in het rapport 'politie in verandering' 
van de projectgroep organisatiestructuren gemeente- 
politic (1977). Na de inwerkingtreding van de Palle-
wet in 1958 heeft de strijd om de politieorganisatie, 

,die men wel als een 'honderdvijftigjarige' oorlog 
kan betitelen, voornamelijk gedraaid om de stand-
punten: rijks- of staatspolitie, gemeentepolitie en 
regionale (gewestelijk, c.q. provinciale) politie. De 
auteur bespreekt de rode draad die in de loop der 
eeuwen door de geschiedenis van de politic loopt 
ten aanzien van deze kwestie. De opvatting dat het 
politieapparaat bij de staat behoort, komt pas op in 
een bepaalde historische ontwikkelingsfase. De 
politie is staatsorgaan, overheidsorgaan (hierbij 
inbegrepen het orgaan zijn van lagere overheden 
als provincie en gemeente) en daarmee uiteraard 
ook in verandering als de historische cultuursituatie 
verandert. Het rechtsgezag van de overheid moet 
staan in dienst van het karakter van de staat en 
krijgt clan het stempel publieke gerechtigheid te 
dienen. In dat zog vaaft de politie mee en dat 
bepaalt tevens de grenzen der verandering. Ook de 
grenzen der 4 vermaatschappelijking' van de organisatie, 
al is het seer gewenst dat de politic zich niet isoleert 
van de maatschappij. 
Met literatuuropgave. 

44 
Hoogerwerf, A. De opleiding van hogere politie-
ambtenaren in een veranderende verzorgingsstaat. 
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Tijdschrift voor de politie, 43e jrg., nr. 9, 
september 1981, blz. 379-390 (N). 

Op 23 juni 1981 werd door het Studiecentrum voor 
Hogere Politieambtenaren te Warnsveld een themadag 
georganiseerd. De auteur hield op deze dag een inlei-
ding over de opleiding van hogere politie-ambtenaren 
in het perspectief van veranderingen in de verzor-
gingsstaat. Hierbij kwamen vier vragen aan de orde: 
1. Welke ontwikkelingen doen zich in het openbaar 
bestuur voor? 2. Welke ontwikkelingen doen zich in 
samenhang daarmee bij de politie voor? 3. Welke 
ontwikkelingen doen zich in de opleiding voor het 
openbaar bestuur voor? 4. Hoe zou de opleiding 
voor hogere politie-ambtenaren er in de toekomst 
kunnen uitzien? De auteur vat zijn verhaal als volgt 
samen: 1. Het functioneren van het openbaar . 
bestuur en het functioneren van de politie hangen 
nauw met elkaar samen. 2. De hogere politie-ambtenaar 
krijgt in zijn werk te maken met veel problemen 
waarmee ook andere leidinggevende ambtenaren 
worden geconfronteerd. 3. Voor beleidsfuncties 
en andere leidinggevende functies in het openbaar 
bestuur is een multi-disciplinaire opleiding in de 
bestuurskunde nodig, ongeveer zoals die thans in 
Twente bestaat. 4. Voor hogere politiefunctionarissen 
is — naast een politietechnische opleiding — ook een 
bestuurskundige opleiding nodig. 5. Het uitgangspunt 
voor een vernieuwde opleiding voor hogere politie-
functionarissen zou kunnen zijn een streven naar 
vermaatschappelijking van de politie, naar integratie 
van de politie in het openbaar bestuur en naar ver-
betering van het functioneren van de politie uit een 
oogpunt van interne en externe taakverdeling, 
coordinatie, democratie en rationaliteit (doelge-
richtheid, doeltreffendheid en doelmatigheid). 

45 
Klein Egelink, E. De undercover agent als (on) recht-
matig opsporingsmiddel. 
Ars aequi, 30e jrg., nr. 1, januari 1981, 
blz. 6-14 (N). 

De auteur besteedt in dit artikel aandacht aan het 
gebruik van de zgn. undercover-agenten of agenten-
provocateurs ter ondersteuning van het opsporings-
onderzoek van de politie. Hij stelt zich hier de vraag 
of de politie, voor wat betreft de benadering van de 
verdachte, niet bepaalde grenzen overschrijdt welke 
door het recht aan een behoorlijke opsporing 
worden gesteld. De laatste twee jaar hebben raads-
lieden van terechtstaande verdachten steeds vaker 
de rechtmatigheid van het op deze wijze verkrijgen 
van bewijsmateriaal aangevochten. De auteur verge- 
lijkt hierbij de Nederlandse rechtspraak met de recht-
matigheidscriteria die in de Verenigde Staten op dit 
gebied door de rechter zijn ontwikkeld. Hij gaat 
daarbij nader in op het begrip 'entrapment' (In de 
val laten lopen'). Dit is de situatie waarbij de 
undercover-agent te ver is gegaan in zijn stimulatie 
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van de verdachte bij diens criminele activiteiten. 
De auteur concludeert dat de verdachte in Nederland 
zich kan verweren tegen het verkregen bewijs-
materiaal door middel van een undercover-agent, 
als zijn `oorspronkelnke opzet' om het delict te 
begaan, niet aanwezig was. 
Met literatuuropgave. 

46 
Kluiver, H. J. de. Waarheen, waarvoor? De weg near 
een nieuwe politiewet. 
Ars aequi, 30e jrg., nr. 6, juni 1981, blz. 271-279 (N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op het voor-
ontwerp van een nieuwe politiewet. Hij onderzoekt 
of zijn stelling `dat cen beschrijving van de politie-
problematiek vanuit de gezichtshoek van de macht 
bit kan dragen aan een verheldering van de discussies 
rond de politie', houdbaar is. Na het schetsen van 
een historisch perspectief gaat hij in op de politic-
wet 1957, ontwikkelingen en veranderingen bij de 
politie, het voorontwerp van een nieuwe politiewet 
en de reacties op dit voorontwerp. De schrijver komt 
tot de conclusie dat de strijd om een andere politie-
organisatie een prestigeslag is geworden. Hij pleit 
voor een gemeentelijk georganiseerde politie, dit in 
tegenstelling tot het voorontwerp dat een regionali-
satie van de politie-organisatie voorstaat, waarbij 
volgens de auteur de macht niet wordt verdeeld 
maar verzameld. 
Met literatuuropgave. 

47 
Moyer, I. L. Demeanor, sex and race in police 
processing. 
Journal of criminal justice, 9e jrg., nr. 3, 1981, 
blz. 235-246 (USA). 

Het bier beschreven onderzoek werd verricht naar 
aanleiding van het verschijnsel dat het aantal aan-
gehouden vrouwen met de jaren een stijgende 
tendens vertoont. Het onderzoek maakt deel uit 
van een groter onderzoek dat in een groot-stedelijk 
gebied in een staat in het zuid-oosten van Amerika 
gehouden werd. Hierbij werden tussen september 
en november 1978 282 vragenlijsten naar agenten 
en rechercheurs verstuurd. Elk moest een beslissing 
aangeven in vijf hypothetische situaties, varierend 
naar type overtreding of misdrijf, ras van de dader, 
geslacht en gedrag. De volgende hypothesen werden 
getoetst. 1. Politieagenten hebben de neiging bij de 
meeste typen overtredingen of misdrijven minder 
streng tegen vrouwen dan tegen mannen op te 
treden. 2. De variatie in door de politie genomen 
maatregelen bij een bepaald type overtreding of 
misdrijf zal bii vrouwen groter zijn dan bij mannen. 
3. Vrouwen die in hun gedragingen traditioneel 
mannelijk gedrag vertonen, lopen meer kans op een 
ernstige reactie van de politic dan mannen die een- 
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zelfde gedrag vertonen, onafhankelijk van het type 
overtreding of misdrijf. 4. Zwarte vrouwen lopen 
eerder de kans ernstige reacties op te roepen van de 
politie dan blanke vrouwen. In het onderzoek werd 
geen van de hypothesen bevestigd. De beslissingen 
van de agenten bleken niet afhankelijk te zijn van 
geslacht of ras van de daders. De belangrijkste varia-
belen voor de reactie van de politie waren de aard van 
de overtreding of misdrijf en de manier waarop de 
dader zich gedraagt in de confrontatie met de agent. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

48 
Bratter, Th. E. and M. Kooyman. A structured 
environment for heroin addicts: the experiences of 
a community-based American methadon clinic and a 
residential Dutch therapeutic community. 
International journal of social psychiatry, 
27e jrg., nr. 3, herfst 1981, blz. 189-203. 

De auteurs beschrijven de ervaringen in de City 
Island Clinic in New York en de Emiliehoeve bij 
Den Haag: twee therapeutische leefgemeenschappen 
voor heroine-verslaafden. In beide klinieken werd het 
oorspronkelijke democratische (Maxwell Jones-)be-
handelingsmodel omgezet in een meer gestructureerde 
vorm naar analogie van de behandelingsmethoden in 
de Amerikaanse self-help therapeutische gemeenschap. 
Gebleken is dat mensen met persoonlijkheidsstoor-
nissen zich positief ontwikkelen in een strikt hierar-
chische structuur met behulp van groepspsychothera-
pie waarin ieder voortdurend met eigen mogelijkheden 
en gedrag wordt geconfronteerd. 
Met literatuuropgave. 

49 
Kim, S. How do we know whether a primary 
prevention program on drug abuse works or does not 
,work? 
International journal of the addictions, 16e jrg., 
nr. 2, febr. 1981, blz. 359-365. 

Dit artikel is een evaluatie van een model-programma 
ter voorkoming van druggebruik onder scholieren, 
getiteld 'Ombudsman'. Het is in 1977 opgezet door 
het Drug Education Center in de stad Charlotte, 
Noord-Carolina. Het wordt momenteel met steun 
van het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs en 
het National Institute on Drug Abuse in het gehele 
land herhaald. Het programma is gebaseerd op een 
systematisch pogen om te voorkomen dat experi-
menteerders uit nieuwsgierigheid regelmatige 
gebruikers worden. De hypothese die getoetst wordt, 
is: de groep scholieren die stopt met druggebruik 
zal groter zijn onder de deelnemers aan het 'Ombuds-
man'-programma dan onder de niet-deelnemers. Het 
programma bleek zeer effectief wat betreft de 



'hard' drugs, maar dit gold niet voor de zgn. 'social' 
drugs: sigaretten, alcohol en marihuana. Voorts Week 
het programma ander jongere scholieren meer aan te 
slaan dan onder oudere. 

SO 
McBride, D. C. and C. B. McCoy. Crime and drug-
using behavior: an areal analysis. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 19e jrg., 
nr. 2, augustus 1981, blz. 281-299. 

Criminologen hebben van oudsher zich beziggehouden 
met de relatie tussen crimineel gedrag en het gedrag 
van druggebruikers. De opzet van het hier beschreven 
onderzock was een ecologische verklaring te geven 
van het gedrag van criminelen en druggebruikers en 
door middel van een micro-onderzoek gegevens te 
verkrijgen over de geografische spreiding van deze 
twee groepen. Narcotica-gebruikers en criminelen 
bleken vaak in dezelfde buurt te wonen als mensen 
die tot beide groepen behoorden. Gebruikers van 
andere soorten drugs bleken echter niet in dezelfde 
buurten te wonen als criminelen. Te concluderen 
valt dat narcotica-gebruikers en criminelen uit 
dezelfde bevolkingsgroep voortkomen en hun gedrag 
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	kan veroorzaakt zijn door dezelfde constellatie van 
milieuvariabelen. 
Met literatuuropgave. 
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