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Voorwoord 

3 

Dit tweede nummer van Justitiele Verkennin-
gen is gewijd aan een aantal uiteenlopende 
onderwerpen. 
Het bevat een Nederlands artikel en vier buiten-
landse artikelen in bewerkte vorm. 
Het eerste is getiteld: Overbelasting en onder-
organisatie bij rechtbanken. De kern van het 
artikel vormt een bespreking van de resultaten 
van een onderzoek dat in 1981 en 1982 door 
het WODC bij een aantal rechtbanken is uitge-
voerd. Mede op grond van dit onderzoek komt 
de auteur, mr. P. A. J. Th. van Teeffelen, tot 
een aantal conclusies en aanbevelingen op het 
terrein van de rechterlijke organisatie. 

De reeks bewerkte artikelen wordt geopend 
met een artikel van D. Podmore en A. Spencer, 
over de positie van de vrouw met een juridische 
opleiding in Engeland, met name binnen de 
rechterlijke macht en de advocatuur. Naast 
herkenningspunten, blijken er ook belangrijke 
verschillen te bestaan met de situatie in ons 
land. Om die reden wordt in een aantal noten 
enige aanvullende informatie over Nederland 
gegeven. 
Een volgend Amerikaans artikel van Ann 
Goetting geeft inzicht in de mogelijkheden voor 
gedetineerden hun familieleden en met name 
hun echtgenoten in privacy te ontvangen. 
"Scared straight" is de titel van een Amerikaans 
televisie-programma dat ook op de Neder-
landse televisie is vertoond. Hierover en over 
de achtergronden van dit programma gaat een 
kritisch artikel van G. Cavender. 
Het nummer wordt afgesloten met een artikel 
van U. Bille-Brahe betreffende de zelfmoord-
problematiek in Denemarken. 



Overbelasting en onder- 
organisatie bij rechtbanken 

door: mr. P. A. J. Th. van Teeffelen* 

Inleiding 
Hoewel het reeds geruime tijd bekend is dat 
de gerechten de gestaag groeiende stroom van 
zalcen steeds moeilijker kunnen verwerken, is 
dit probleem door de Algemene Rekenkamer 
vorig jaar voor het eerst publiekelijk aan het 
bestuur voorgehouden. De eerste reactie op 
berichten over onwaarschijnlijk lange achter-
standen is: "Zet er meer rechters bij". Deze 
reactie veronderstelt dat er slechts sprake is 
van een numerieke onderbezetting, maar dat 
de organisatie op zichzelf goed functioneert. 

5 	Sinds de Tweede Wereldoorlog is steeds gespro- 
ken over onderbezetting en zijn er voortdurend 
maatregelen aangekondigd en soms ook daad-
werkelijk genomen, zonder dat dit voldoende 
effect sorteerde. Dit leidde uiteindelijk in 
1968 tot het instellen van de zgn. cornmissie 
Witsen-Elias, die ten doel had meer buiten-
staanders te interesseren voor een functie bij 
de rechterlijke macht en daartoe te selecteren. 
Het probleem leek nl. aanvankelijk dat er te 
weinig bekwarne juristen bij de rechterlijke 
macht werden aangetrokken. De door deze 
commissie in 1970 gedane voorstellen hebben 
er inderdaad toe geleid dat er een grotere toe-
loop naar de rechterlijke macht op gang is 
gekomen (Rapport van de commissie, 1970). 
Ondanks dat, zijn — ruim tien jaar later — de 
problemen nijpender dan ooit. 

Wel is er sinds een aantal jaren een ontwilcke-
ling op gang gekomen, waarbij oplossingen niet 
meer alleen gezocht worden in de personeels-
sector. "Het blijkt thans", aldus de inleiding 
op de justitiebegroting 1983, "dat de nieuwe 

* De auteur is rechter in de rechtbank Breda en 
gedurende drie jaren voor een deel van zijn werktijd 
gedetacheerd op het W.O.D.C., in het bijzonder voor 
onderzoek ten behoeve van de Staatscommissie 
Flerziening Rechterlijke Organisatie. 



wettenvloed, de verhoogde rechtsbescherming 
en de uitbreiding van de van overheidswege 
gefinancierde rechtshulp, voor de werkdruk 

, van het justitie-apparaat maatschappelijke 
processen in werking hebben gezet, die, als 
zij aan zichzelf worden overgelaten, tot on-
aanvaardbare toestanden moeten leiden. De 
werklast van de rechterlijke organisatie ver-
toont een hardnekkige trendmatige groei van 
tenminste 5% per jaar, op verschillende rechts-
gebieden is de trendmatige stijging zelfs veel 
en veel hoger". 
In een lezing voor de Nederlandse Vereniging 
voor Procesrecht heeft C. J. M. Schuyt een 
fraaie analyse van deze ontwikkeling gegeven 
(Schuyt, 1981). De keerzijde van de rechts-
bescherming (de Ruiter, 1982) komt in zicht. 
Men kan niet ongestraft doorgaan met het 
uitbreiden van rechterlijke colleges. Behalve 
nijpende budgettaire problemen van dit mo-
ment spelen factoren mee als de werving van 

6 	rechters, de begeleiding en opleiding van 
nieuwkomers, het beheersbaar blijven van de 
organisatie en de zorg voor handhaving van 
de nodige mate van rechtseenheid. 
Maatregelen worden voorbereid om het aan-
bod van zaken te beperken. Drempels worden 

• opgeworpen door het verhogen van griffie-
rechten. Het volume van de gefinancierde 
rechtsbijstand zal worden gestabiliseerd door 
beperking van de hoeveelheid toevoegingen 
en een stringente eigen bijdrage-regeling voor 
de justitiabelen bij iedere toevoeging. 
Het bestuur, althans het Ministerie van 
Justitie, belooft beterschap aan de rechter-
lijke macht door voortaan nieuwe wetgeving, 
van welk departement ook afkomstig, nauw-
keurig te gaan toetsen op haar consequenties 
voor de werkdruk van het justitieapparaat. 

Niet alleen kan men de invoer van de zalcen 
voor de gerechten venninderen, ook kunnen 
maatregelen worden getroffen, waardoor de 
produktiviteit van de gerechten stijgt. 
Het verslag van de Algemene Rekenlcarner over 
1981 bevat een speciale `onderzoeking' naar 
de rechtspleging. Verschillen in snelbeid en 
wijze van afdoen van zaken worden geconsta-
teerd, waarvoor kennelijk onvoldoende recht-
vaardiging te vinden is. Door de Rekenkarner 



is onder meer bij vijf rechtbanken nagegaan in 
hoeverre ten aanzien van zittingen van politie-
rechters en van de meervoudige strafkamer 
specialisatie werd toegepast. Hierbij bleek dat 
het aantal ingezette rechters aanzienlijk groter 
was dan bij optimale specialisatie nodig zou 
zijn geweest. Tussen de gerechten onderling 
werden dan ook aanzienlijke verschillen ge-
constateerd bij de afhandeling van zaken. Nu 
kan de Minister van Justitie door wetgeving 

. de werkwijze van de rechterlijke macht wel 
beinvloeden (zo zijn er thans wetsontwerpen 
aanhangig, die uitbreiding van de mogelijk-
heid van rechtspraak door een alleensprekende 
rechter beogen), doch verder is de invloed 
van het bestuur tegenover de rechterlijke 
macht beperkt, gelet op de onafhankelijke 
positie van deze laatste. 
Zoals hieronder aan de orde zal komen, heeft 
de rechterlijke macht niet een gezicht, doch 
valt uiteen in vele feitelijk onafhankelijke van 
elkaar opererende organisaties, ofschoon die 
met dezelfde naam (rechtbanken, hoven etc.) 
worden aangeduid. Een echt centraal orgaan 
binnen de rechterlijke macht, dat een advi-
serende en stimulerende taalc heeft op het 
terrein van werkwijzen en organisatie, voor-
zover de wet daarin niet voorziet, ontbreekt. 
Bij gebrek daaraan functioneren zgn. Normen-
commissies, die, samengesteld uit leden van de 
rechterlijke macht en departement,sambtenaren, 
de Minister van Justitie vai. dvies dienen m.b.t. 
verhoging van de assistentie aan de rechterlijke 
macht, verbetering van werkwijzen der gerech-
ten en normen voor de bezetting van gerechten. 
In dit spanningsveld tussen bestuur en rechter-
lijke macht speelt zich een organisatieproble-
matiek af, waardoor de capaciteit van het rech-
terlijke tedrif niet ten voile wordt benut. 
Daarover gaat dit artikel. 

Vanzelfsprekend kunnen binnen het bestek van 
een artikel maar enige aspecten van deze proble-
matiek aan de orde komen. Het onderwerp 
wordt verder beperkt tot de problematiek van 
de arrondissementsrechtbanken. WODC-onder-
zoek bij een drietal rechtbanken wordt daartoe 
eerst geintroduceerd. De resultaten van dit 
onderzoek bieden aanknopingspunten om een 
analyse te maken van de aard en de mate van 



foverThelasting van de rechter en de mogelijk 
daaraan ten grondslag liggende organisatorische 
problemen. Vier oorzaken van de gestelde 
onder-organisatie worden besproken. Vanuit de 
verschillende rechtbankgrootte en de diversiteit 
van zalcen op rechtbankniveau wordt vervol-
gens gepleit voor een rechtbank met een mini-
male grootte in het licht van voordelen, verb on-
den aan een zekere specialisatie van de rechter. 
Met een pleidooi voor duidelijker gezicht van 
de rechterlijke macht wordt dit artikel besloten. 

Onderzoek bij drie rechtbanken 
De onderzoekresultaten, die hierna ter sprake 
komen, maken deel uit van een onderzoek met 
een brede doelstelling. Bij de rechtbanken 
Amsterdam, Breda en Zutphen werd in 1981 en 
1982 een onderzoek uitgevoerd ten behoeve 
van de Normencommissie Arrondissements-
rechtbanken en de Staatscommissie Herziening 
Rechterlijke Organisatie. Gekozen werd voor 

8 	een type onderzoek waarin de rechters centraal 
staan. Nog niet eerder werd, ondanks de werk-
druk-problematiek, de tijdsbesteding van de 
rechter in een onderzoek betrokken. 
Om een beeld te krijgen van de tijdsbesteding 
van rechters werd als volgt gehandeld: 
a. Door de deelnemende rechters werd een 
schatting gernaakt van hun tijdsbesteding. 
b. Vervolgens werd door alle rechters van de 
rechtbanken Breda en Zutphen met betrekking 
tot alle rechterlijke activiteiten gedurende vier 
tot zes weken tijdgeschreven volgens een naar 
opzet verfijnde methode; door een deel van de 
Amsterdamse rechters werd gedurende een 
week tijdgeschreven. 
c. Onder alle deelnemende rechters werd een 
enquete gehouden, die mondeling werd afge-
nomen. Doel van deze enquete was na te gaan 
in hoeverre de ondervraagde rechters zelf van 
oordeel waren dat zij (over)belast waren, hoe 
zij dat beleefden en op welke wijze zij hun 
werk zodanig inrichtten dat zij aan de werk-
druk het hoofd konden blijven bieden. Tevens 
werden hen vragen gesteld naar hun werkom-
standigheden, arbeidsbevrediging en hun kijk 
op de organisatie, waarin zij functioneren. 
d. Aan de rechters van Breda en Zutphen wer-
den aanvullend schriftelijke vragen gesteld op 
het gebied van specialisatie van de rechter, 



enkelvoudige rechtspraak en assistentie aan de 
rechter. In het vraaggesprek met de Amster-
damse rechters kwam voorts het werken in 
diverse sectoren nog aan de orde, alsmede de 
voor- en nadelen (onder meer uit het oogpunt 
van specialisatie, unusrechtspraalc en assistentie), 
verbonden aan het werken bij een rechtbank 
van een omvang als die van Amsterdam. 

Aan het tijdbestedingsonderzoek namen alle 
rechters van de rechtbanken Breda (20) en 
Zutphen (12) deel alsmede 20 geselecteerde 
rechters uit de rechtbank Amsterdam. De selec-
tie in Amsterdam vond plaats op basis van 
ervaring (zowel ervaren rechters als recent be-
noemde rechters werden uitgekozen) en interne 
taakverdeling per rechtsgebied. 
Ofschoon het aantal van 52 rechters uit dit 
onderzoek vrij groot is op een totaal van onge-
veer 350 rechters van rechtbanken, zijn deze 
52 niet zonder meer representatief te achten. 

9 	Wel is bewust gekozen voor een kleine, middel- 
grote en (zeer) grote rechtbank (Amsterdam 
telde plusminus 45 rechters), zodat hierdoor 
enige spreiding aanwezig is. 
De eerste resultaten van het onderzoek zijn in 
oktober 1982 aan beide commissies gepresen-
teerd in het eerste deel van het onderzoekver-
slag, getiteld `Tijdbesteding van rechters der 
arrondissementsrechtbanken'.(van Teeffelen en 
Verwoerd, 1982). 
Het verdient aanbeveling er op te wijzen dat de 
mogelijkheden van een dergelijk onderzoek 
niet moeten worden overschat. In de eerste 
plaats behandelen rechters in een rechtbank 
een grote diversiteit van zalcen. Het opzetten, 
introduceren, invullen en verwerken van een 
enigszins adequate tijdschrijfagenda is daardoor 
een ingewikkeld gebeuren, althans wanneer de 
opzet verfijnd is. 
In de tweede plaats doet een tijdschrijfonder-
zoek niet meer dan registreren. Tijd wordt 
opgeteld, door de rechter telkens besteed aan 
handelingen in een bepaalde soort zaak. Over 
de kwaliteit, de efficiency van het rechterlijk 
handelen is daarmede nog niet gezegd. Op dit 
laatste terrein kon hoogstens door de enquete 
enige globale, persoonlijke informatie van de 
deelnemende rechters verkregen worden. 
Het ontbreken van een goed en modern inge- 



richt gerechtelijk informatiesysteem, dat op 
elk gewenst moment inzicht kan geven in de 
invoer, doorvoer en uitvoer van zaken en in het 
stadium, waarin elke zaak verkeert, is daarbij 
een grote handicap (Steenhuis, 1981). Het ont-
breken hiervan leidde dan ook tot een ver-
kennend onderzoek om te komen tot een meer 
gedifferentieerde gerechtelijke statistiek (bij de 
rechtbanken Breda en Zutphen). 

Enige onderzoekresultaten 
, Ten behoeve van dit artikel is voornamelijk 

een selectie gemaakt uit de resultaten van de 
enquete, hiervoor onder c en d genoemd. 
Bij het interview werd aan de rechters een 
lijst met problemen voorgelegd, welke zich 
bij het werk konden voordoen. Deze lijst die 
voldoende uitgebreid en toegesneden bleek te 
zijn op het rechterlijk werk, nam een centrale 
plaats in bij het interview. 
Bij de verwerking van de uitkomsten bleken 

10 	de belangrijkste problemen te categoriseren 
onder: 
a. infra-structuur: te veel te laag gekwalifi-
ceerd werk, onvoldoende assistentie/slechte 
organisatie van het weds en onvoldoende 
hulpmiddelen; 	 • 
b. werklast: teveel werk en onregelmatige 
opeenhopingen van werk; 
c. overige problemen. 

Tabel 1 Kunt U aangeven of U met een of men van 
de onderstaande problemen tijdens Uw werk gecon-
fronteerd wordt? 

a. Infra-structuur 

Zut- Breda Am- Totaal 
phen 	ster- • 

darn 

aantal respondenten 	12 	20 	20 	52 

— verricht te veel (te) 
bag gekwalificeerd werk 5 	10 	7 	22 
— (te) weinig (goede) 
assistentie bij het werk 	8 	11 	8 	27 
— slechte organisatie 
van het werk 	 5 	6 	3 	14 
— (te) weinig tech- 
nische hulpmiddelen 	3 	9 	9 	21 
— onvoldoende acco- 
modatie 	 — 	2 	1 	— 

Totaal ad a genoemd 	21 	38 	28 	84 



11 

Door de 12 Zutphense rechters werden in 
totaal 21 keer problemen genoemd op het 
terrein van de infra-structuur, door de 20 
Bredase rechters 38 keer en door de 20 Am-
sterdamse rechters 28 keer. Doordat iedere 
deelnemende rechter elk probleem uit de lijst 
als voor hem of haar relevant kon aan.kruisen, 
kon het voorkomen, dat de ene rechter op dit 
terrein meerdere problemen signaleerde, ter-
wijl een andere rechter geen enkel probleem 
signaleerde. 
Opvallend is echter, dat op een totaal van 
52 respondenten 22 keer de klacht werd ver-
meld, dat te veel (te) laag gekwalificeerd werk 
werd verricht, 27 keer gewezen werd op (te) 
weinig (goede) assistentie bij het werk en 21 
keer een tekort aan technische hulpmiddelen 
werd gesignaleerd. 

Tabel 1 (vervolg): Kunt U aangeven of U met een 
of meer van de onderstaande problemen tijdens 
Uw werk geconfronteerd wordt? 

b. Werklasts  

Zut- Breda Am- Totaal 
phen 	ster- 

dam . 

aantal respondenten 	12 	20 	20 	52 

— geregeld terugkeren- 
de opeenhopingen van 
werk 	 4 	7 	10 	21 
— te veel werk als geheel — 	1 	2 	3 

Totaal ad b genoemd: 	4 	8 	12 	24 

Hier valt op, dat 21 van de 52 deelnernende 
rechters klaagden over geregeld terugkerende 
opeenhopingen van werk, terwijl slechts 
enkele rechters vonden, dat zij te veel werk 
als geheel voor hun rekening moesten nemen. 
Dit laatste heeft echter ook te maken met de 
werkopvatting van de rechters, die verderop 
in deze paragraaf aan de orde komt. 
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Tabel 1 (vervolg): Kunt U aangeven of U met een of 

meer van de onderstaande problemen tijdens Uw werk 
geconfronteerd wordt? 

• c. Overige problemen 

Zut- Breda Am- Totaal 
phen 	ster- 

dam 

aantal respondenten 	12 	20 	20 	52 

— wordt geleefd, weinig 
mogelijkheden tot eigen 
agenda-invulling 	— 	3 	2 	5 
— verricht (te) veel 
bureauwerk 	 2 	3 	5 	10 
— verricht (to) veel 
(te) weinig zittingswerk — 	2 	1 	3 
— (to) veel invallen voor 	' 
zieke collega's 	— 	— 	— 

onvoldoende bege- 
leiding bij werk 	1 	2 	4 	7 
— andere problemen 	1 	5 	3 	9 

Totaal ad c genoemd: 	4 	15 	15 	34 

Aileen het probleem `(te) veel bureauwerk' 
springt hier nog enigszins uit. Deze aanmerking 
maakten 10 van de 52 rechters. 

Fen handicap bij de organisatie van het werk 
kan gelegen zijn in het tradition ele thuiswer-
ken van rechters. De communicatielijnen wor-
den daardoor lang en de `bereikbaarheid in de 
baas zijn tijd' (de Brauw, 1982) is niet altijd 
groot. 
Met betrekking tot dit onderwerp werden in de 
enquete een aantal vragen gesteld, die de vol-
gende resultaten opleverden: 
Van de 52 rechters werkte.ruim de helft thuis, 
een kleirte helft werkte geheel of gedeeltelijk 
op de rechtbank. In Amsterdam werd door de 
rechters wat meer op de rechtbank gewerkt 
dan in Breda en Zutphen. 
Rechters bij rechtbanken zijn dikwijls genood-
zaakt om thuis te werken, omdat op de recht-
bank geen werkkamer beschikbaar is. De helft 
van de rechters, die nu thuis werken, zouden 
in het geval een werIckamer op de rechtbank 
beschilcbaar zou zijn, (meer) op de rechtbank 
gaan werken om redenen van betere organisatie 
van het werk, meer mogelijlcheden tot persoon-
lijke contacten en vanwege de voorzieningen 



op de rechtbank. De andere helft zou toch de 
voorkeur geven aan de thuissituatie, vanwege 
het ongestoord kunnen werken, de vrijheid van 
inrichting van werktij den en het comfort thuis. 

In tabel 1 kwam de werldastproblematiek al 
aan de orde als een min of meer ernstig pro-
bleem. De schatting van hun tijdbesteding door 
de deelnemende rechters, het tijdschrijfonder-
zoek en een aantal vragen uit de enquete waren 
er op gericht meer te weten te komen over de 
subjectief ervaren en objectief te meten werk-
last van de rechter. 

Behandeld worden achtereenvolgens: 
a. de duur van de werkweek van de rechter 
b. de mate van subjectief ervaren belasting 
c. de arbeidssatisfactie van de rechter 

ad a. De duur van de werkweek van de rechter 
In Amsterdam werd door de deelnemende 

13 	rechters de duur van de gemiddelde werkweek 
geschat op ruirn 48 uur, in Breda op 49,5 uur 
en in Zutphen op ruim 50 uur. Na correctie 
wegens ziekte en verlof kwam uit het tijdschrijf-
onderzoek als gemiddelde werkweek in Amster-
dam te voorschijn 48,5 uur (inclusief reistijd 
woon-werkverkeer 52,5 uur), in Breda bijna 
42 uur (inclusief reistijd 46,5 uur), in Zutphen 
bijna 45 uur (inclusief reistijd 50,5 uur). In de 
enquete werd aan de rechters de vraag voorge-
legd of zij vonden dat een rechter in principe 
met een werkweek van 40 uur moet kunnen 
volstaan of dat hij een bepaalde taalc moet af-
malcen ongeacht het aantal uren. 
Driekwart van de rechters was van mening, dat 
de rechter in principe zijn taak moest afmaken 
en niet kan volstaan met een werkweek van 
40 uur. De meeste van deze rechters noemden 
hierbij geen limiet; als wel een limiet werd ge-
noemd varieerde deze van 45 tot 60 uur, vooral 
werd een limiet genoemd van ongeveer 50 uur. 
Bij deze opvatting is het niet verwonderlijk, 
dat desgevraagd de rechter idealiter minder tijd 
zou willen besteden aan zijn rechterlijke werk-
zaamheden en meer tijd zou willen besteden 
(in de eerste plaats) aan zijn prive-leven/gezin 
en (vervolgens) aan maatschappelijke activi-
teiten. 
Maar in zijn werkopvatting ligt de norm. Daar- 



bij kan wel worden aangetekend, dat deze 
werkopvatting een laag niveau van organisatie 
tolereert. Van de rechtbankorganisatie wordt 
immers niet geeist, dat deze zo wordt verbe-
terd, dat de werkweek tot aanvaardbare propor-
ties wordt teruggebracht. Neen, de rechter past 
zich aan en stelt in feite zijn vrije tijd beschik-
baar. In dit verband is het goed terug te grijpen 
naar het resultaat uit tabel 1 onder b, waarbij 
niet zozeer het werk in zijn totaliteit als 
probleem werd gesignaleerd, maar de geregelde 
opeenhopingen van werk. De vraag kan nu 
worden gesteld of bij een meer efficiente en 
meer moderne wijze van organisatie deze op-
eenhopingen van werk niet meer gladgestreken 
zouden kunnen worden. 

ad b. De mate van subjectief ervaren belasting 
In de enquete werden hierover twee vragen 
gesteld. De eerste vraag luidde: bent u van 
mening dat u doorgaans zwaar belast bent in 

14 

	

	uw werk, dat wil zeggen dat het werk u veel 
energie kost? 
Het antwoord luidde: 

Tabel 2 

Zut- Breda Am- Totaal 
phen 	ster- 

dam 

neen 	 5 	5 	8 	18 
ja 	 5 	14 	10 	29 
anderszins 	 2 	1 	2 	5 

totaal 	 12 	20 	20 	52 

De tweede vraag luidde: hebt u wel eens het 
gevoel, dat de werklast u te zwaar wordt? 
Het arttwoord hierop was: 

Tabel 3 

neen 
ja 

Zut- Breda Am- Totaal 
phen 	ster- 

dam 

3 	7 	10 	20 
9 	13 	10 	32 

totaal 	 12 	20 	20 	52 
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De tabellen wijzen uit, dat er verschillen zijn 
tussen de rechtbanken. De subjectief ervaren 
belasting wordt duidelijk het meest gevoeld 
bij de rechtbank Breda, dit ondanks het feit, 
dat de in het tijdschrijfonderzoek gemeten 
werktijd daar per week het minst lang is. 

Ad c. De arbeidssatisfactie van de rechter 
Ondanks de door velen ervaren (over)belasting 
hadden alle deelnemende rechters desge-
vraagd plezier in hun werk. 
Ms prettige aspecten van het rechterlijk werk 
werden genoemd: 

Tabel 4 

Zut- Breda Am- Totaal 
phen 	ster- 

dam 

aantal respondenten 	12 	20 	20 	52 

financiele aspecten 	1 	3 	3 	7 
zelfstandigheid van het 
werk 	 10 	16 	20 	46 
verantwoordelijkheid 
van het werk 	11 	16 	15 	42 
contactuele aspecten 	9 	18 	16 	43 
andere redenen 	7 	13 	13 	33 

Opvallend is, dat de honorering van het werk 
veel minder werd genoemd dan de zelfstandig-
heid van het werk, de verantwoordelijkheid 
van het werk en de contactuele aspecten. 
Onder de categorie `andere redenen' werden 
meerdere keren vermeld: socia1e aspecten, 
juridische aspecten, waarbij zowel gewezen 
werd naar het oplossen van problemen als het 
beslissende karakter van de rechtspraak, het 
afwisselende en veelzijdige in het werk en de 
vrijheid van indeling van de werktijd. (Verge-
lijk in dit verband het artikel van van Straelen 
en van Teeffelen, 1977 `Toekomst in de rechter-
lijke macht'.) 

Op zoek naar de oorzaken van onder-organisatie 
Uit de hierboven gepresenteerde onderzoek-
resultaten verschijnt het beeld van de rechter in 
een rechtbank die lange werkweken maalct, 
zich bij tijd en wijle overbelast voelt door op-
eenhopingen van werk, overigens zijn werk 
juist vanwege de inhoudelijke aspecten met 



plezier verricht en kritiek heeft op de organisa-
tie van het werk, de infra-structuur. Hier liggen 
de mogelijkheden om te komen tot dringend 
gewenste verbeteringen. 

In een commentaar verwoordt een Amster-
damse rechter zijn standpunt als volgt: 'Het 
grootste struikelblok is de 18e-eeuwse werk-
wijze en het gebrek aan voortdurend beschik-
baar personeel en werkmimte. Een civiele 
kamer of sectie is volledig te vergelijken met 
een advokatenkantoor. Goed geoutilleerd en 
georganiseerd kunnen bergen werk worden ver-
zet. Dat houdt in ieder geval in: senioren, junio-
ren, adspiranten, ervaren secretarissen, eigen 
typepersoneel, telefoon, werk- en zittingruim-
ten. 
lk hoor nu ntim 30 jaar voortdurend spreken 
over verbetering van het burgerlijk proces en in 
wezen blijft alles bij het oude, omdat het appa-
raat onbewegelijk is. Dat ligt niet aan de men- 

16 	sen, want die zijn wel degelijk veranderd, maar 
de structuur van de organisatie is precies gelijk 
gebleven. Procedureherzieningen komen van-
zelf en zijn grotendeels zonder wetsvvijziging 
in te voeren, maar volledig secundair ten aan-
zien van organisatie-ruimte- en personeels-
voorzieningen.' 

Het is de moeite waard om na te gaan wat de 
oorzaken zijn van de gesignaleerde onbewege-
lijkheid van de organisatie. 
Naar het inzicht van de auteur, verkregen op 
grond van persoonlijke ervaring en gesprekken 
in het kader van dit onderzoek, zijn er vier 
belangrijke problemen, die invloed uitoefenen 
op het functioneren van rechtbanken: 
a. De rechtbanken missen zelfstandigheid bij 
een aantal belangrijke, organisatorische zaken. 
Het departement is immers voor een groot deel 
verantwoordelijk voor het instandhouden van 
de rechtbankorganisatie. Kort gezegd verschaft 
het departement via de ambtelijke kanalen, 
gebouwen, middelen en personeel. Verder is 
een bekend feit, dat het Ministerie van Justitie 
traditioneel een zuinig departement was/is, 
hetgeen ook gevolgen heeft voor de huidige 
accommodatie en personeelsbezetting van de 
rechtbanken. 
b. Bij de rechtbanken is vanouds het leiding- 



gevende/organisatorische aspect van het werk 
onderontwikkeld geweest. 
c. Er is niet een, maar er zijn 19 rechtbanken, 
verschillend van grootte en daardoor ook met 
een verschillende problematiek, die tot op zeer 
grote hoogte onafhankelijk van elkaar opereren. 
d. Er is sprake van een grote diversiteit van 
rechterlijke werkzaamheden op rechtbank-
niveau. 

• Zo heeft de Normencommissie arrondisse-
mentsrechtbanken de eigenlijke rechterlijke 
werkzaamheden als volgt ingedeeld: 

1. Presidentiele werkzaamheden 
2. Werkzaamheden voorzitter kamer van toe-

zicht 
3. Werkzaamheden in kortgeding-zaken 
4. Werkzaamheden m.b.t. handelszaken 
5. Rolbehandeling/begeleiding civiele proce-

dure 
6. Werkzaamheden m.b.t. extra-judiciele 

17 	zaken 
7. Werkzaamheden m.b.t. faillissementswet-

zalcen 
8. Werkzaamheden m.b.t. onteigeningszaken 
9. Werkzaamheden m.b.t. ruilverkavelings-

zaken 
10. Werkzaamheden m.b.t. gratis-admissiezalcen 
11. Werkzaamheden m.b.t. krankzinnigenwet-

zaken 
12. Werkzaamheden m.b.t. familiezaken 
13. Werkzaamheden m.b.t. kinderzaken 
14. Werkzaamheden m.b.t. strafzaken 
15. Werkzaamheden van de rechter-commissa-

ris in strafzaken 

De staling, dat bij de rechtbanken vanouds 
het leidinggevende/organisatorische aspect 
van het werk onderontwikkeld is geweest, ver- 
dient als eerste een nadere toelichting. 
Deze onderontwilckeling houdt verband met: 
1. de taalcopvatting van de president van het 

• college 
2. de plaats van de griffier 
3. de collegiale structuur bij de besluitvorming 
op een aantal belangrijke punten 
4. de organisatie van de drie personele gele-
dingen van de rechtbank (griffie, gerechtssecre-
tariaat en rechters) 
5. De individualistische geaardheid van rech- 



ten en het carriereverloop dat een tamelijk 
snelle wisseling in werkzaamheden bevordert. 

ad 1. Tot voor kort was de rechtspraak in kort 
geding het enig wezenlijke werk van de presi-
dent. Werd hier bij de selectie van deze functie al 
niet overwegend rekening mee gehouden, in feite 
was het optreden bij kort gedingen het crite-
rium voor het al of niet met succes vervullen 
van de functie. Dit betekende, dat in het bijzon-
der vooraartstaande civilisten in aanmerking 
kwamen voor de hoogste plaats binnen het 
college. Of de aangezochte kandidaat een goed 
organisator was, werd hoogstens als een posi-
tieve aantekening vermeld. 

ad 2. Lange tijd heeft ook de griffier van de 
rechtbartk een ondergeschikte positie bekleed. 
Ook deze vervulde zijn plaats niet vanwege zijn 
organisatorische capaciteiten, maar omdat hij 
niet voldoende kwaliteiten bezat voor het 

18 	rechterschap. Nog lang niet alle rechtbanken 
beschiklcen thans over een 'grittier nieuwe 
d.w.z. een griffier, die juist vanwege zijn orga-
nisatorische capaciteiten is aangetrokken om 
als hoofd van dienst (een bedrijfsdirecteur) deel 
te nemen in het dagelijks bestuur van het ge-
recht, bij de rechtbank veelal gerealiseerd in het 
presidium (cf. het rapport van de Commissie 
van advies inzake de opstelling van een herziene 
beschrijving van de functie van arrondissements-
griffier van december 1980). Ms hoofd van 
dienst is hij in zijn nieuwe hoedanigheid niet 
alleen formeel maar ook materieel verantwoor-
delijk voor de kwaliteit en de deskundigheid 
van de bijstand aan de rechter, te verlenen door 
de onder hem ressorterende zittingsgriffiers, 
alsmede voor de ondersteuning van de recht-
spraak door de administratie en de algemene 
diensten. Dezelfde commissie constateert ove-
rigens een achterblijven van toekenning door 
het departement van voldoende bevoegdheden 
aan deze griffiers. 

ad 3. Ofschoon in de praktijk vanuit het over- 
wicht van de president rechtbanken wel 
hierarchisch geleid worden, is formeel sprake 
van een collegiale structuur tussen de rechters 
onderling: het rouleren van rechters binnen 
de rechtbank in de verschillende kamers en op 



de diverse posten behoort tot de bevoegdheid 
van de rechtbankvergadering. Aanwijzingen 
omtrent een gewenst geachte werkwijze hoe-
yen daarbij niet te worden gevolgd. 
Vrijheid ten aanzien van werkwijzen leidt nog 
wel eens tot hobbyisme. Collegiaal overleg 
heeft overigens grote voordelen in de sfeer van 
goede persoonlijke contacten, zoals bij het 
onderzoek bij de drie rechtbanken bleek. 

ad 4. Op het personele vlak is bij een rechtbank 
sprake van drie geledingen: de griffie, die de 
administratieve kant van de zaken voor haar 
rekening neemt, het gerechtssecretariaat, waar-
van de leden functioneren als griffier ter zit-
ting en de rechter bijstaan in zijn werk en ten-
slotte de groep van rechters, waarbij ik voor 
het gemak ook de rechters in opleiding (raio's 
en gerechtsauditeurs) reken. 
Deze drie geledingen moeten wel met elkaar 
samenwerken, maar hebben over elkaar geen 

19 	zeggenschap. De griffie heeft eigen dienst- 
hoofden, evenals het gerechtssecretariaat. Beide 
geledingen behoren weliswaar tot de comp& 
tentie van de griffier, maar die functie wordt 
soms nog in oude still vervuld . . . 
De groep van rechters functioneert daarbij als 
een soort staffunctionarissen, die voomame-
lijk voor het houden van zittingen op de recht-
bank komen en soms weinig contact hebben 
met de beide andere geledingen. 

ad 5. Veel leden, die behoren tot de zittende 
magistratuur zijn individualistisch van aard,. 
waartoe het werk ook uitnodigt. In het verle-
den leidde dit er toe, dat het samenwerkings-
verband binnen de rechtbanken nogal eens 
zwalc was. Gevolg hiervan was weer, dat na •  
voltooiing van hun raio-opleiding juist de 
rechterlijke ambtenaren, die in nauw contact 
met anderen hun organisatorische kwaliteiten 
wilden ontplooien,' dikwijls opteerden voor de 
staande magistratuur. Daardoor werd de be-
staande situatie als het ware bekrachtigd en 
versterkt. 
Er is nog een factor, die de gevoeligheid voor 
vraagstukken van organisatie, werkwijze en 
beleid bij de rechters vermindert. 
Voor de meeste promotieplaatsen dienen 
rechters nog steeds in meerdere of mindere 



mate 'all-round' te zijn, d.w.z. ze moeten op 
de diverse rechtsgebieden enige tijd werkzaam 
zijn geweest. Deze eis werkt een tamelijk snel-
le wisseling van werkzaamheden in de hand. 
Duidelijk is, dat men eerst redelijk op een be-
paald terrein ingewerkt dient te zijn, wil men 
aan organisatievraagstukken e.d. toekomen. 

Neemt men de hierboven omschreven problemen 
in ogenschouw, dan is het duidelijk, dat het 
vanuit bedrijfsorganisatorisch oogpunt een 
moeilijke zaak is om te.komen tot een slag-
vaardige en flexibele organisatie. Waaraan oven-
gens onmiddellijk toegevoegd kan worden, dat 
lang niet ieder lid van de rechterlijke macht dat 
nodig vindt. Niettemin zijn er positieve ontwik-
kelingen. Thans is er geen president meer, die 
zich niet bewust is van de organisatieproblema-
tiek. Zoals vermeld zijn er griffiers nieuwe stijl, 
die organisatorisch onderlegd zijn. Ongetwij- 
feld zal deze laatste ontwikkeling die gestimu- 

20 	leerd wordt door het bestuur van de Neder- 
landse Vereniging voor Rechtspraak ertoe leiden 
dat door het departement op het gebied van 
accommodatie, middelen en personeel aan de 
managers van de gerechten meer gedelegeerd zal 
worden dan thans geschiedt. Wat de verhouding 
tussen president en grittier nieuwe stijl betreft: 
het beste kan mijns inziens een vergelijking 
worden getroffen met de organisatie van een 
ziekenhuis. De president is dan vergelijkbaar 
met de geneesheer-directeur en de griffier met 
de sociaal-economische directeur. Het valt 
overigens nog te beiien of de vereiste hogere 
waardering voor het werk van de griffier nieuwe 
sail (qua honorering en qua positie) ook gereali-
seerd wordt. 

Rechtbankgrootte en diversiteit van werkzaam-
heden 
In deze paragraaf komen een tweetal fundamen-
tele problemen aan de orde, die in de vorige 
paragraaf kort onder c. en d. werden weerge; 
geven, nl.: 
c. Er is niet een, maar er zijn 19 rechtbanken, 
verschillend van grootte en daardoor ook met 
een verschillende problematiek, die tot op zeer 
grote hoogte onafhankelijk van elkaar opereren. 
d. Er is sprake van een grote diversiteit van 
rechterlijke werkzaamheden op rechtbank- 



niveau, welke werkzaamheden zich laten onder-
verdelen in 15 werksoorten. De vraag naar 
specialisatie van de rechter is hiermee gesteld. 
Om een indruk te geven van het verschil in 
rechtbankgrootte volgt hier eerst een tabel, 
waarin de feitelijke bezetting van de 19 recht-
banken, uitgedrukt in rechters, staat weergege-
ven naar de stand per ultimo 1982. 
Tabel 5 

Arrondissementsrechtbanken 	Feitelijke sterkte 
per ultimo 1982 

1. Amsterdam 	 53,50 
2. 's-Gravenhage 	 40,20 
3. Rotterdam 	 37,40 
4. Arnhem 	 28,50 
5. Den Bosch 	 28,30 
6. Utrecht 	 27,30 
7. Breda 	 24,30 
8. Haarlem 	 21,80 
9. Maastricht 	 21,00 

10. Roermond 	 13,90 
21 	11. Leeuwarden 	 13,60 

12. Zwolle 	 13,10 
13. Almelo 	 13,00 
14. Alkmaar 	 12,50 
15. Dordrecht 	 12,20 
16. Groningen 	 11,10 
17. Zuthpen 	 10,30 
18. Assen 	 9,50 
19. Middelburg 	 7,40 

Bron: H.D.O.R.R. (Behalve alle rechters zijn ook de 
rechters-plaatsvervanger met een vaste deeltaak en de 
gerechtsadviseurs — deze laatsten voor de helft in de 
sterkte — opgenomen.) 

De uiteenlopende grootte van de rechtbanken 
leidt ertoe dat de organisatorische problemen 
voor een rechtbank als Amsterdam enerzijds 
en een hele serie kleine rechtbanken (10 tot 
en met 19) anderzijds totaal verschillend hg-
gen. Bij een rechtbank als die van Amsterdam 
zijn de mogelijkheden op het terrein van 
taakverdeling zowel op het uitvoerend niveau, 
(het eigenlijke rechterlijke werk) als op pro- 
grammerings- en beleidsniveau, van een andere 
orde dan die van kleine rechtbanken. 
Het begrip specialisatie van de rechter wekt 
snel misverstanden. Onderscheid moet name-
lijk worden gemaakt tussen organisatorische 
specialisatie (ook wel aangegeven met het be-
grip concentratie van zaken) en persoonlijke 
specialisatie. Bij organisatorische specialisatie 



gaat het om taakverdeling binnen het gerecht, 
al dan niet het gevolg van wettelijk voorge-
schreven specialisatie (zoals kinderrechter, 
rechter-commissaris in strafzaken); bij persoon-
lijke specialisatie is de rechter gelet op zijn 
bijzondere kennis en ervaring op eon rechts-
gebied.een specialist, die te vergelijken is met 
een medische specialist. 
Beide begrippen kunnen elkaar naderen: naar-
gelang een rechter langer werkzaam is binnen 
een organisatorisch gespecialiseerde eenheid, 
zal hij ook een grotere persoonlijke deskundig-
heid krijgen op dat bepaalde rechtsgebied. Wan-
neer hij echter overgeplaatst wordt naar een 

- eenheid, die gespecialiseerd is op een ander 
rechtsgebied, begint hij als het ware weer op-
nieuw. Voorzover niet uitdruklcelijk aangege-
ven wordt het begrip specialisatie hiema in 
organisatorische zin gebruikt. 

Ofschoon de Normencommissie de eigenlijke 
22 	rechterlijke werkzaamheden in 15 sectoren 

heeft onderverdeeld, lijkt een zo ver doorge-
voerde specialisatie niet vereist. Bekende vor-
men van specialisatie zijn de tweedeling civiel-
recht/strafrecht en de tweedeling zaken ad 
rem (handelsrecht) en zaken ad personam 

Tabel 6 Gespecialiseerde enkelvoudige/meervoudige kamers bij 

de rechtbanken 

Arrondissementsrechtbanken 	Feitelijke 	Meervoudige kart 
sterkte per 
ultimo 1980 	strafsector fan .  

sect 
• 

- 
I. Amsterdam 	 47,70 	 X 	 X 

2. 's-Gravenhage 	 39,00 	 X 	 — 
3. Rotterdam 	 35,00 	 X 	 — 

4. Arnhem 	 24,40 	 X 	 — 
5. Den Bosch 	 28,00 	 X 	 X 

6. Utrecht 	 22,60 	 X 	 — 
7. Breda 	 20,15 	 X 	 X 

8. Haarlem 	 19,20 	 X 	 X 
9. Maastricht 	 19,10 	 — 	 — 

10. Roermond 	 13,40 	 — 	 — 

II. Leeuwarden 	 10,90 	 — , 	X 
9 12. Groningen 	 10,50 	 ? 	 . 

13. Almelo 	 9,50 	 — 	 — 
14. Alkmaar 	 10,90 	 — 	 — 
15. Dordrecht 	 11,10 	 — 	 — 
16. Zutphen 	 10,85 	 — 	 — 
17. Zwolle 	 8,75 	 — 	 — 
18. Middelburg 	 6,60 	 — 	 — 
19. Assen 	 8,50 	 — 	 — 



(straf- en familierecht). Feitelijk kunnen deze 
tweedelingen thans vervangen worden door de 
driedeling straf-, familie- en handelsrecht. Dit 
komt doordat de familiekamer zich naast de 
strafkamer en de handelskamer een eigen 
plaats verworven heeft. Binnen de familiesec-
tor dienen enerzijds standaardzaken volgens 
vaste beleidslijnen te worden afgewerkt, ander-
zijds vereisen het hanteren van emoties ter 
zitting, het horen van lcinderen, het bespreken 
van hoogst persoonlijke gevoelens van betrok- 
kenen een zekere aan.leg, kennis en ervaring van 
de familierechter, terwijl ook gespecialiseerde 
kennis moet worden verworven t.a.v. fiscaal-
recht, sociaal verzekeringsrecht en maatschap-
pelijk werk. 	. 
In het rapport `Taakverdeling binnen de recht-
banken' (Hengelbrock en van Teeffelen, 1981) 
wordt verslag gedaan van een onderzoek naar 
de mate waarin rechters bij de arrondisse-
mentsrechtbanken in Nederland in gespeciali- 

23 	seerde kamers werkzaam zijn. Daarbij is 
onderzocht in hoeverre er bij de rechtbanken 
enkelvoudige en meervoudige kamers zijn in 
de strafsector, familiesector en handelssector, 
bestaande uit rechters die (nagenoeg) uitslui-
tend in een van die drie sectoren werkzaam 

handels- 	strafsector 	familie- 	handels- 
sector 	 sector 	sector 

X 

- 

X 
- 

X 
X 
- 

- 

X 

Enkelvoudige kamers 

— 

X 	 X 	 X 
X 	 — 
X 	 — 
X 	 X 	 X 
X 

X 
X 	 X 

— 

x 
X 

X 

X 
X 

- 

x 



zijn (de familiesector irtclusief de kinder(straf)- 
zaken, de familiesector en handelssector even-
tueel met inbegrip van extra-judiciele zaken en 
faillissementen). ' 
Tabel 6 is overgenomen uit dat rapport. 

Uit deze tabel kunnen twee conclusies worden 
getrolcken: 

1. Er kan een indeling worden gemaakt in twee 
typen rechtbanken..Rechtbanken, die qua 
aantal rechters.voor de drie grote rechtsgebic-
den (strafrecht r familierecht en handelsrecht) 
meervoudige kamers kunnen formeren en ook 
nog ruirnte hebben voor een rechter-commissa-
ris in strafzaken, kinderrechter en kort geding-
rechter. Rekening houdend met een enigszins 
wisselend aanbod van zalcen, met enige reserve 
voor vakantie, eventueel langdurig zieken en 
openstaande vacatures komt men al snel op 
een minimale bezetting van 15 rechters. 

24 	Beziet men deze tabel en ook tabel 5 die de 
huidige situatie weergeeft, clan voldoen alleen 
de rechtbanken'Anasterdam gm Maastricht 
aan die norm. De;10:overblijvende rechtbanken 
behoren,tot de rechtbanken, die getalsmatig al 
niet (voldoende) toekomen aan deze vorm van 
gespecialiseerd werken. Daartoe behoort ook 
Zutphen (ten tijde.van ons onderzoek met 
een bezetting van 12 rechters), van wie een 
aantal rechters vanuit eisen, te stellen aan 
enigermate efficient werken, zonder meer aan-
gaf dat een college van 12 rechters daarvoor 
te klein is. 

2. Bij de rechtbanken, die getalsmatig wel 
kunnen werken met gespecialiseerde rechters 
in een meervoudige strafkamer, familiekamer 
en handelskamer, is het daarmede nog niet 
gezegd, dat het 66k gebeurt. Er zijn kennelijk 
ook werkindelingen in zwang bij de grotere 
rechtbanken, waarbij de rechters in meerdere 
kamers of sectoren werkzaam zijn. Het hier-
voor genoemde rapport `Taakverdeling binnen 
de rechtbanken' geeft hiervan (in de tabellen 
3A, 3B, 3C, 3D, 3E en 4) een beeld. 

De eerste conclusie leidt tot een pleidooi voor 
rechtbanken met'een minimale bezetting van 
15 rechters bij het huidige takenpakket. De 



tweede conclusie roept de vraag op of op enig 
centraal niveau niet gestreefd zou moeten wor-
den naar een werkwijze, waarbij rechters bij de 
grotere rechtbanken uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend in een van de drie genoemde kamers/ 
sectoren werkzaam zijn. Van de zijde van de 
griffiers werd in ons onderzoek wel naar voren 
gebracht, dat.vanuit het oogpunt van een goede 
en overzichtelijke werkverdeling, indeling van 
de rechters in vaste kamers/secties te prefereren 
valt. 	 • 

Minimale en maximale rechtbankgrootte 
Geluiden in de richting van rechtbanken met 
een minimale omvang zijn niet nieuw. In 1972 
richtten de presidenten van de rechtbanken zich 
in deze zin tot de werkgroep Wiersma, die de 
weg voorbereidde voor de instelling van de 
Staatscommissie Herziening Rechterlijke Orga-
nisatie. De presidenten waren ook toen van 
.mening, dat het uit een oogpunt van efficiency 

25 	aanbeveling verdient om de aantallen van recht-- 
banken (en hoven) te verminderen, waarbij 
streefd zou dienen te worden naar colleges' 
van voldoende omVang om daarin onder meer „ 
met enige kans op succes specialisatie doorre 
voeren. (Gedachten over de toekomst van-de 
rechtspleging, 1972). 
In het daaropvolgend gesprek.met de werk- : 
groep gaf mr. W. J. Borgerhoff Mulder, de 	• 
huidige president van de rechtbank Amsterdam 
te kennen, dat de optimale omvang van een 
rechtbankcollege bij de huidige-organisatie. 
misschien ligt bij de 30 rechters. Wanneer de 
wens verwezenlijkt mocht worden dat de presi-
dent gesecondeerd wordt door twee vicepresi-
denten die hem terzijde staan in zijn specifiek 
presidentiele taak, zou dit aantal nog belang-
rijk kunnen worden opgevoerd. 

Interessant is het in dit verband om enige 
bevindingen uit het onderzoek bij de recht-
bank Amsterdam weer te geven. Het gaat hier 
om een rechtbank van thans ruim 50 rechters, 
zodat de vraag rijst of een dergelijke rechtba.nk 
niet te groot wordt. 
Aan 20 rechters uit die rechtbank is een vraag 
voorgelegd naar de voor- en nadelen, verbon-
den aan het werken bij een zo grote rechtbank 
als die van Amsterdam. • 



Vanuit het gezichtspunt van een efficiente 
organisatie van de rechtspraak overheersten — 
naar de mening van de geenqueteerde Amster- 

. damse rechters — de voordelen. Vooral op de 
terreinen van specialisatie, unus-rechtspraak, 
assistentieverlening en toepassing van modeme 
apparatuur is daar sprake van. Een heel duide-
lijk knelpunt bij deze grote rechtbank vorm-
den de mate en mogelijkheden tot overleg en 
coordinatie. Vanuit het gezichtspunt van de 
kwaliteit van de rechtspraak werden er iets 
meer nadelen dan voordelen genoemd. Een 
knelpunt her was de kwaliteit van de assisten-
tieverlening aan de rechter. 

Vanuit het gezichtspunt van de werkomstandig-
heden van de rechter hielden voor- en nadelen 
elkaar in evenwicht. Een zwak punt was bier 
het geringe sociale contact tussen rechters, 
waaraan kennelijk behoefte bestond. 
De antwoorden van de deelnemende rechters 

26 	overziende is het niet onwaarschijnlijk dat er 
een spanning ontstaat tussen de feitelijke 
situatie en de mogelijkheden om met een 
dergelijk groot gezelschap bij een goede orga-
nisatie behoorlijk te functioneren. 
Daarbij dienen twee ontwikkelingen in 
Amsterdam te worden vermeld: 
Uit het onderzoek (de vraaggesprekken) bleek, 
dat binnen de rechtbank Amsterdam een aan-
tal gespecialiseerde units opereren, die beter 
lopen dan de kamers, die op een andere wijze 
zijn georganiseerd. Het ging hierbij om de unit 
kort geding (4 rechters op niveau president, 
co-president en vice-presidenten), de unit R.C.'s 
faillissementen (2 rechters) en de unit R.C.'s 
strafzaken (5 rechters onder leiding van een 
vice-president). 
Kenmerken van deze units zijn: 
— meerdere rechters zijn op een bepaald terrein 
werkzaam en kunnen elkaar gemakkelijk ver-
vangen 
— goede werkverdeling 
— werkruimten/werklcamers voor de rechters, 
,die daarin geregeld — ook buiten de zittings- 

. uren — aanwezig zijn, waardoor goed overleg 
— directe samenwerking met bepaalde, dus 
gespecialiseerde gerechtssecretarissen/ambte-
naren van de griffie 
— eigen administratieve verwerking. 



Door deze kenmerken is sprake van een flexibele 
organisatie-eenheid, die veel minder last heeft 
van overbelasting en opeenhoping van werk. 
Om tegemoet te komen aan het intern reeds 
gesignaleerde gebrek aan overleg en coordina-
tie zijn in Amsterdam verder alle onderdelen 
van de rechtspraak buiten de unit kort geding, 
die rechtstreeks onder de president blijft res-
sorteren, samengevoegd in twee sectoren van 
ongeveer 20 rechters, nl. een sector civiele 
rechtspraak en een sector strafrechtspraak elk 
onder leiding van een sectorhoofd (vice-presi-
dent). 
Under de sector strafrechtspraak vallen de 
meervoudige en enkelvoudige straficamers als-
mede de unit R.C.-strafzaken. 
De sectorhoofden die namens de president 
de dagelijkse leiding uitoefenen in hun sector, 
vergaderen wekelijks onder leiding van de 
president waarbij alle informatie over en weer 
wordt uitgewisseld en waarbij de president het 

27 	beleid uitstippelt in overleg met de sector- 
hoofden. De sectorhoofden, die daarvoor tijd 
beschikbaar krijgen in de werkindeling, verga-
deren elk voor zich regelmatig met de onder 
hen ressorterende kamervoorzitters en'coordi-
natoren alsmede van tijd tot tijd met alle leden 
van hun sector om de nodige informatie door 
te geven en te verzamelen. Op deze wijze hoopt 
men in Amsterdam alle rechters zoveel moge-
lijk bij het doen en laten binnen de rechtbank 
als geheel te betreklcen en de onderlinge band 
te verstevigen. 
Op grond van deze ontwikkelingen lijkt de 
stelling dan ook wel te verdedigen, dat men 
rechtbanken nodig heeft met een minimale 
bezetting van 15 rechters, doch dat de omvang 
boven het minimum kan varieren, mits sprake 
is van een passende organisatiestructuur. 

Een bezwaar van zeer grote rechtbanken 
(boven de 30 a. 35 rechters) lijkt wel, dat er 
rechtbanken binnen de rechtbank ontstaan 
waarbij rechters alleen de collega's uit de sec-
tor, waarbinnen ze werkzaam zijn, nog goed 
kennen, dat rechters aldus het gevoel van ver-
bondenheid met het gehele rechtbankbedrijf 
kwijtraken en dat een organisatiestructuur ont-
staat met hierarchische en bureaucratische 
tendensen. 



Tot besluit 
Binnen de rechterlijke macht leeft in brede 
kringen' thans nog te weinig de doelstelling 
om te komen tot een optimale, zakelijke 
uitwisseling van informatie, waarvan echte 
stirnulansen uitgaan en waardoor organisa-
tie en werkwijzen daadwerkelijk beinvloed 
worden. 
In dit'artikel zijn hiervoor een aantal histo-
rische oorzalcen aangevoerd. Pen goede aanzet 
tot verbetering zou gegeven kunnen worden 
wanneer bij de kleinere rechtbanken een zeke-
re schaalvergroting plaatsvindt en bij alle 
rechtbanken een wat meer uniforme organisa-
tie van de drie belangrijkste sectoren tot stand 

. komt. Rechters zullen binnen een van deze 
drie sectoren wat langer dan thans werkzaam 
kunnen zijn, waarbij het carrierebeleid geen 
roet in het eten mag gooien! 
Vanua deze situatie kunnen de dwarsverbin-
dingen tussen de rechtbanken onderling ge- 

28 	makkelijker gelegd worden. Binnen de drie 
sectoren (vooral in de strafsector en de familie-
sector) kan dan het beleid beter onderbouwd • 
worden. 
In deze tijd wordt de rechtspraak juist in 
beide laatstgenoemde sectoren gekenmerkt 
door de massaliteit van het aanbod van zaken 
dat noopt tot een uniforme aanpak en afhan-
deling in standaardzaken. 
Goede rechtbedeling bij een massaal aanbod 
van zaken kan niet zonder een goede organi-
satie. Waarmede niet is gezegd, dat een goede 
rechterlijke organisatie een synoniem is voor 
goede rechtspraak. Daar komt vanzelfsprekend 
mear voor kijken. 
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Het recht als .  typisch mannelijk 
yak* 

door D. Podmore en A. Spencer 

Inleiding 
Het beroep van jurist is in Engeland voomame-
lijk een mannenberoep. Minder dan eon op de 
tien praktiserende juristen is vrouw. In oktober 
1980 bijv. was 9,7 procent van alle advocaten 
vrouwelijk." De hogere functies worden vrij-
wel uitsluitend door mannen beldeed. In 1980 
waren er onder de 537 bestuursleden van de 
vier rechtsgeleerde genootschappen die oplei-
den en examens afnemen aan as. advocaten 
niet meer dan 9 vrouwen. In datzelfde jaar wa-
ren er slechts drie vrouwen bij de 96 hoge 

30 	rechters, acht bij de 308 rondgaande rechters, 
vijftien bij de 411 griffiers.*** Er waren 
slechts dertien vrouwen onder de 720 leden 
tellende Queens Counsel (advocaten van een 
hogere stand). In de hogere functies binnen de 

* flit is een verkorte weergave van: The law as a 
sex-typed profession. 
In: Journal of law \Ind society, 9e jrg., nr. 1, zomer 

• 1982, blz. 21-36. 
** Op hetzelfde tijdstip bedroeg dit percentage in 
ons land 18%. Vooral sedert 1970 heeft een steeds 
toenemend aantal — zowel absoluut als relatief — 
vrouwen emplooi binnen de advocatuur gevonden. 
Bleef gedurende de periode 1962-1970 hun aandeel 
schommelen rond de 10%, in het daarop volgende 
decennium nam dit toe tot bovenvermeld percentage 
(vgl. A. Klijn, De belie geschetst p.19; p. 99. Den Ilaag, 
Staatsuitgeverij, 1981). Deze groei is het directe ge-
volg van de toegenomen participatie van vrouwen aan 
de academische opleiding in het algemeen en rechten 
in het bijzonder (vgl. J. van Doome-Huiskes, Vrouwen 
en heroepsparticipatie: 54. e.v. Utrecht 1979 diss.), 
*** Bind 1982 bedroeg het aantal vrouwen dat werk- • 
zaam was in de Rechterlijke Macht 160, hetgeen 
17,5% van het totaal bedraagt. flit percentage was in 
1979 nog 7,2% (vgl. B. P. Shoot. Ervaringen van 
vrouweliike juristen, p. 22. Nijmegen, 1980). Bij het 
Openbaar Ministerie werkten eind 1982 38 vrouwen; 
dat is 12% van het totaal. Over de verdeling over de 
verschillende niveaus zijn geen cijfers beschikbaar. 
**** In 1979 hadden in de 9 leden omvattende Alge-
mene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten 
2 vrouwen zitting. 



groep van advocaten van een lagere stand zijn 
vrouwen al evenzeer ondervertegenwoordigd. 
In 1979/80 zat er slechts een vrouw in de 
zeventig leden tellende raad van de 'Law 
Society' (enigszins te vergelijken met de 
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van 
Advocaten).**** De vijftien gezaghebbende 
commerciele advocatenbureau's in Londen tel-
den in 1980 op een totaal van 555 advocaten 
slechts vijf vrouwen. 

Mannen- en vrouwenberoepen 
De hier beschreven overheersing door mannen 
in de juridische professie is zowel oorzaak als 
gevolg van het verschijnsel, dat bepaalde be-
roepen alleen voor mannen of alleen voor 
vrouwen geschikt geacht worden. Volgens 
Merton zijn dit die beroepen, waarbij de over-
grote meerderheid der beoefenaars al uit leden 
van een geslacht bestaat, en ten aanzien waar-
van tevens de normatieve opvatting heerst, dat 

31 	dit ook zo hoort te zijn. 
Het verschijnsel is niet alleen kenmerkend 
voor de industriele samenleving; ook in de 
meeste niet-industriele samenlevingen is sprake 
van een duidelijke arbeidsverdeling naar sekse. 
Toch bestaan er in de verschillende maatschap-
pijvormen aanzienlijke variaties in de opvattin-
gen over wat er nu `typisch' mannen- dan wel 
`typisch' vrouwenwerk is. In Rusland bijv. zijn 
veel vrouwelijke artsen en technici; in tal van 
Afrikaanse samenlevingen zijn het de vrouwen 
die het land bewerken, etc. De consequenties 
van het bestempelen van een beroep als 
mannelijk of vrouwelijk zijn vergaand: als men 
tot het `verkeerde' geslacht behoort is het 
moeilijker om een baan te krijgen en om daarin 
stand te houden. Het denkbeeld dat sommige 
vakken en beroepen voor slechts een sekse ge-
schikt zouden zijn is het resultaat van een 
samenspel van ingewikkelde culturele en his-
torische krachten: ten eerste ligt het in het 
verlengde van traditionele opvattingen over de 
geschiktheid van mannen dan wel vrouwen om 
een bepaald beroep uit te oefenen; ten tweede 
is het een van de middelen waarmee de domi-
nante klasse de touwtjes in handen houdt. Op 
deze beide punten zal nu wat dieper worden 
ingegaan. 



In de samenleving heersen allerlei kritieldoos 
aanvaarde ideeen over de eigenschappen en 
kwaliteiten van mannen en vrouwen. Mannen 
zouden objectiever zijn, onafhankelijker, lo-
gischer, e.d., terwijl vrouwen warmer, expres-
siever en gevoeliger zouden zijn en minder 
geschikt om leiding te geven. Uit empirisch 
onderzoek van Kanter blijkt evenwel geenszins 
dat mannen beter clan vrouwen in staat zijn tot 
leiding geven, beslissingen nemen, etc. Uit 
ander onderzoek blijkt dat er grote overeen-
komsten tussen mannen en vrouwen bestaan 
voor wat betreft fysieke capaciteiten, talent, 
persoonlijkheid, interesses en waarden. 
De klakkeloos overgenomen opvattingen over 
`natuurlijke' kenmerken van mannen en vrou-
wen hebben een verstrekkende invloed. Niet 
alleen vloeien er `rol-vooroordelen' uit voort, 
maar ook leiden ze ertoe dat vrouwen zich 
werkelijk zo gaan gedragen als van ze verwacht 
wordt. 

32 	Nauw verwant aan de traditionele denkbeel- 
den over de kwaliteiten en eigenschappen van 
de seksen zijn die over de geschiktheid van 
mannen dan wel vrouwen om een bepaalde 
rol in de samenleving te vervullen. Mannen 
zouden meer geschikt zijn voor `instrumentele 
en externe' zaken, en vrouwen meer voor 
Integratieve en interne' aartgelegenheden. 
Beroepen die bij uitstek voor vrouwen geschikt 
geacht worden zijn die waarvoor `vrouwelijke' 
kwaliteiten zijn vereist; dat wil zeggen helpen, 
zorgen, het verlenen van sociale en emotio-
nele steun etcetera. Dergelijke opvattingen 
staan het maken van een carriere en het ver-
krijgen van verantwoordelijke taken emstig 
in de weg. Omdat vrouwen als `dienend' wor-
den gezien, kunnen ze zich moeilijk een leiding-
gevende positie verwerven, terwij1 bovendien 
het image van de vrouw als seks-object onver-
enigbaar is met een serieus nemen van de 
vrouw als volwaardig mens. 
Het indelen van beroepen in mannelijk en 
vrouwelijk is Mn van de middelen van de 
dominante klasse, om de onderliggende klasse 
onder de duim te houden. Door de arbeids-
markt onder te verdelen in een `bevoorrechte' 
en `minder-bevoorrechte' sector wordt de 
klassesolidariteit verminderd hetgeen de 
dominante klasse beter in staat stelt de touw- 



tjes in handen te houden. Zo vormen vrouwen 
als 'minder bevoorrechten' een soort reserve-
leger: als het economisch zo uitkomt worden 
ze ergens ingezet dan wel ontslagen. 

Het recht als typisch mannelijk yak 

1) Consequenties voor de beroepskeuze van 
vrou wen 
Vrouwen die een `mannenberoep' willen gaan 
uitoefenen stuiten op aanzienlijke moeilijk-
heden. Ze zullen ontmoedigd worden door hun 
ouders, vrienden, leraren, de massamedia etc. 
Het socialisatieproces van meisjes zal er van 
jongs af op gericht zijn, hen in de richting van 
`vrouwelijke' rollen te manoeuvreren. Ondanks 
een toegenomen deelname van de vrouw aan 
het arbeidsproces in de laatste jaren, zoeken de 
meeste vrouwen toch beroepen, waarin zij de 
traditionele rollen kunnen vervullen, en zijn 
ze er niet zozeer op uit om ergens carriere te 

33 	maken. 
Een van de gevolgen van het feit dat het recht 
wordt gezien als een typisch mannen-vak is, 
dat minder vrouwen zich laten inschrijven 
aan rechtenfaculteiten, en dat minder vrouwen 
een beroep als jurist kiezen, hoewel gezegd 
moet worden dat de proportie vrouwen de 
laatste jaren aanzienlijk groter is geworden. 
In 1966 was zestien procent van de juridische 
doctoraalstudenten vrouwelijk, in 1976 was dit 
al 45 procent. Eenderde van degenen die in 
1977 afstudeerden was vrouw, maar niet al 
deze vrouwen gingen de beroepspraktijk in. 
In Engeland wordt die nog steeds door man-
nen gedomineerd, zoals uit de eerder gepre-
senteerde cijfers duidelijk blijkt. Een aantal 
processen lijkt hiervoor verantwoordelijk. On-
getwijfeld is er een element van zelfselectie 
aanwezig. Ook zou er sprake kunnen zijn van 
een element van discriminatie van vrouwen 
door de 'porters' van het juristendom (dit 
zijn bijna allemaal mannen). Maar vooral zul-
len veel vrouwen zich van een keuze voor dit 
`mannenberoep' laten weerhouden door de 
hierb oven genoemde socialisatieprocessen. 

2) Consequenties voor de beroepsuitoefening 
van vrouwen 
De gevolgen voor een vrouw die een `mannen- 



beroep' ldest zijn veel ingrijpender danvoor 
een man die een `vrouWenberoep' kiest. Man-
nen in vrouwenberoepen lijken zelfs vergrote 
kansen op succes te hebben; er zijn onder-
zoeken gedaan waaruit blijkt dat dergelijke 
mannen de meer gezaghebbende functies 
naar zich toe trekken, of zelfs volledig de 
leiding overnemen. Ads vrouwen daarentegen 
een mannenberoep kiezen, komen ze terecht 
in een argwanende omgeving, waar hun car-
rieremogelijkheden beperkt zijn. Vrouwen in 
dergelijke beroepen voelen zich daardoor al 
snel marginaal, niet volledig geaccepteerd 
door collega's en clienten. Dit resulteert onder 
meer in een onzekere houding, zowel bij 
fomiele als bij informele contacten bijv. de 
dubbelzinnigheid van de positie van vrouwen 
in mannenberoepen kan gemalckelijk hun ge-
drag gaan beperken en beheersen. Daar komt 
nog bij dat vrouwen toch altijd al meer 'in de 
schijnwerper' staan, waardoor hun gedrag nog 

34 	nauwkeuriger op de voet gevolgd zal worden. 
Ze moeten voortdurend op hun hoede zijn, 
want zowel op hun persoonlijk gedrag als op 
hun beroepsuitoefening wordt gelet. Een 
vrouwelijke advocaat uit Amerika fommleerde 
het als volgt: als een mannelijke advocaat 
in een verhitte discussie raakt over zijn werk, 
is hij een dynamische bonk energie. Zou een 
vrouwelijke collega zich in gelijke mate op-
winden, dan is ze,overspannen, lichtgeraakt 
en vat ze de zaak te persoonlijk op. 
Ook binnen de mannenberoepen is weer een 
verdeling tussen mannen- en vrouwentaken. 
Vrouwen verrichten meestal de taken waar min-
der eer mee te behalen valt, doen routinewerk 
en — het is al eerder gezegd — vervullen functies 
die in het verlengde liggen van hun traditionele 
rol als vrouw in de samenleving. Vrouwelijke 
artsen specialiseren zich vooral in de kinder-
geneeskunde en de psychiatrie. Vrouwelijke 
politie-agenten* houden zich vooral bezig met 
`vrouwelijke' delicten (prostitutie, winkeldief-
stal, en vrouwelijke advocaten doen vooral 
zaken op het gebied van familierecht en edit- 

* De universaliteit van doze tendons wordt treffend 
belicht in het artikel van Th. Frank dat de inleiding 
vormt van het themanummer van Justitiele Verken-
ningen 'De vcouw bij de politic' (nr. 9, 1980). 



scheidingen** of ze werken `achter de scher-
men'. Het behoren tot een minderheidsgroep 
op een bepaald vakgebied lijkt ook de presta-
ties te beinvloeden. Uit onderzoek is gebleken 
dat hoe kleiner en gelsoleerder zo'n groep is, 
des te geringer de kans dat de leden ervan tot 
grote prestaties zullen komen. 

3) Consequenties voor de salariering van 
vrouwen 
Ms vrouwen aan een `mannenberoep' begin-
nen, komen ze in een carrierestructuur en op 
een deel van de arbeidsmarkt terecht die anders 
is dan die voor mannen. Volgens Coser worden 
vrouwen in beloning achtergesteld. Hun promo-
tiekansen zijn geringer, ze mogen niet het-
zelfde werk doen als mannen met dezelfde (of 
zelfs een lagere) opleiding en status. Mede 
doordat ze vaak de lagere banen krijgen en 
niet kunnen doordringen tot de hogere func-
ties, verdienen vrouwen over het algemeen 

35 minder. In de Engelse advocatuur bijv. verdie-
nen mannen meer dan vrouwen; zelfs als ze 
vergelijkbaar werk doen, is het gemiddelde 
salaris van vrouwen slechts 50 a 60 procent 
van dat van de mannen. 
Een groot probleem voor vrouwen in hogere 
functies vloeit voort uit het heersende `cultu-
rele mandaat' volgens hetwelk de taak van de 
vrouw toch in de eerste plaats thuis en in het 
gezin is gelegen. Ten aanzien van vrouwen denkt 
men eerder dat het uitoefenen van een hoge 
functie een te grote aantasting van het prive-
leven zal betekenen; vooral als deze vrouwen 
getrouwd zijn, zet men vraagtekens bij de mo-
gelijkheid van een succesvolle beroepsuitoefe- 

Hoewel sommige auteurs van mening zijn dat 
vrouwen minder aspiraties hebben en een 
zwalckere motivatie, lijkt het ter verklaring van 
hun relatief geringe succes toch minstens zo 
aannemelijk, dat dit komt doordat zij de banen 

• ** Zie in deze ook: P. Mcdonald; The class of '81 — 

A glance at the social class composition of recruits 
of the legal profession. 
In: Journal of law and society, 9e jrg., nr. 2, 
winter 1982. 
Uit het onderzoek van Klijn blijkt dit ook voor de 
situatie in ons land te gelden. Klijn, 1981; 46 e.v.; 
56 e.v.). 



krijgen waar het salaris voor vrouwen lager is, 
en door de moeilijkheden die ze ondervinden 
bij het maken van carriere als gevolg van de in-
vloed van het dominante `culturele mandaat'. 

Beperkingen waaraan vrouwen in mannenbe-
roepen onderhevig zijn 
Epstein heeft de aandacht gevestigd op twee 
processen die ertoe bijdragen de beperkingen, 
waaraan men als vrouw in een mannenberoep 
onderhevig is, te bekrachtigen. Ten eerste is 
daar het 'protegesysteem' dat typerend is voor 
vakgebieden als de geneeskunde en het recht. 
Een essentieel onderdeel van het juristenberoep 
is de praktijkopleiding; deze berust op een 
directe relatie tussen 'sponsor' en protégé. 
Sponsors zijn heel belangrijk voor het maken 
van carriere. Ze dienen o.a. als rolmodel. Een 
mannelijk sponsor zal echter gemengde gevoe-
lens hebben t.a.v. het accepteren van een vrouw 
als protégé. Hij zal zich een vrouw moeilijk 

36 	kunnen voorstellen als mogelijke beroepspart- 
ner en opvolger, en zal daarom een voorkeur 
hebben voor mannelijke protégé's. Ook anders-
zins zal een vrouwelijke protégé problemen 
opleveren; de band tussen sponsor en protégé, 
die idealiter zeer hecht is, zou wel eens moei-
lijker in stand gehouden kunnen worden tussen 
leden van verschillend geslacht, in het bijzonder 
wanneer rekening wordt gehouden met de op-
vattingen van de respectievelijke huwelijks-
partners der betrokkenen. 

Een tweede punt van belemmering voor vrou-
wen in een mannenberoep is de aard van for-
mele en informele contacten. Dergelijke con-
tacten zijn van groot belang voor de loopbaan-
ontwikkeling, zozeei zelfs dat `goede contacten' 
van doorslaggevend belang zijn voor een succes-
volle carriere. Ook dit brengt vrouwen aanzien-
lijk in het nadeel. Volgens een vrouwelijke 
bedrijfsjurist is `een collega geen collega als het 
een vrouw is'. 
Het hoge niveau van fomiele en informele inter-
actie tussen collega's maakt de `mannelijkheid' 
van een door mannen gedomineerd valcgebied 
nog opvallender. Van steun van collega's kun-
nen vrouwen veel profijt hebben; zodra vrou-
wen met een zelfde beroep zich echter aaneen-
sluiten in vrouwengroepen, wordt het alleen 



maar nog eenvoudiger om ze als 'anders' te 
bestempelen. 
Ook bij het onderhouden van informele cow 
tacten ondervinden vrouwen speciale proble-
men. Hier is een vergelijking met het 'club-
leven' op haar plaats. In sommige vakken — 
vooral in het recht, maar ook in de genees-
kunde — is het karakter van de sociale inter-
acties gemodelleerd naar dat van herenclubs. 
Het heeft ,dan ook lang geduurd voordat 
vrouwen mochten deelnemen aan de etentjes 
van een Engels advocatengezelschap. Bij 
deze 'clubgedachte' hoort ook de `mannelijk-
heid' van het recht en de juridische beroeps-
praktijk. Deze maakt het nog moeilijker voor 
vrouwen om de beroepsrol succesvol te ver-
vullen: de sfeer wordt bepaald door manne-
lijke arrogantie. . . de minzaamheid van de 
heren wordt tot uitdrukking gebracht in 
hoffelijkheid en grappenmakerij, maar serieus 
worden ideeen en handelwijze van vrouwen 

37 	niet genomen. 

Conclusie 
Hoewel het aantal vrouwen in de juridische 
beroepssector de laatste jaren gestaag is toege-
nomen, concludeerde een schrijver onlangs, 
dat in Engeland het proces naar seksuele 
gelijkheid in de hogere functies erg langzaam.  
verliep en dat er nog een lange weg te gaan 
was. Wat zal de toekomst brengen? Ms steeds 
meer vrouwelijke juristen tot de hogere func-
ties opklimmen, zullen ze ook minder dan tot 
nu toe genoegen gaan nemen met een tweede-
rangs status. Het zou goed zijn als er meer 
vrouwelijke juristen kwamen. Daarmee zou 
tevens het proces van volledige acceptatie 
bespoedigd worden. Ms resultaat zullen er 
meer vrouwelijke rolmodellen beschikbaar 
komen, en zullen zelfvertrouwen en assertivi-
teit onder de vrouwelijke juristen toenemen. 
Het ziet er naar uit, dat de doorbraak van 
vrouwen in het recht, die onlangs in de 
Verenigde Staten is begonnen, in de jaren 
'80 en '90 ook in Engeland zal plaatsvinden. 



Echtelijke privacy in de 
gevangenis* 
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door Ann Goetting 

In de Verenigde Staten is de praktijk van het 
echtelijk contact tijdens de detentie een con-
troversieel onderwerp onder beleidsfunctionaris-
sen van het gevangeniswezen. In zeven staten 
bestaan nu programma's die de mogelijkheid 
bieden aan gezinnen, de gedetineerden met 
een zekere mate van privacy te bezoeken en die 
gedetineerden toestaan sexueel contact met de 
echtgeno(o)t(e) te hebben in de gevangenis. Dit 
artikel geeft een overzicht van de programma's 
die op dit terrein in de V.S. bestaan en van de 
langdurige discussies in de literatuur over de 
merites van zulke programma's. 

Hoewel de controverse oyer gezinsbezoek en 
contact met de huwelijkspartner in de Ameri-
kaanse gevangenissen nog steeds aan de gang is, 
hebben de laatste 15 jaar de beleidsmakers in 
verschillende staten zich gevoelig getoond 
voor de druk die werd uitgeoefend om de be-
zoekregelingen te versoepelen. Vooral het ge-
vangenissysteem in Latijns-Amerikaanse landen 
wordt aangehaald als voorbeeld van een systeem 
dat de stabiliteit van het gezin van de gedeti-
neerde probeert te bevorderen. In deze landen 
wordt ook sexueel contact met de huwelijks-
partner, als wezenlijk onderdeel van het gezins-
leven, toegestaan. 

Het beleid ten aanzien van sexueel contact met 
de huwelijkspartner in Amerikaanse gevangenis-
sen 
In de V.S. draagt het beleid met betreklcing tot 
het bezoeken van gevangenen in het algemeen 
eerder bij tot het ontstaan van frustraties bij de 
gezinnen van gedetineerden dan dat het gericht 
is op bescherming van de stabiliteit van het ge-
zin.' 

* Dit is een verkorte weergave van: Conjugal Associa-
tion in Prison: Issues and perspectives. In: Crime and 
delinquency, 28e jrg., nr. 1, januari 1982, blz. 52-72. 



Meestal vinden de bezoeken plaats in grote, 
overbevolkte ruimten onder toezicht van 
gevangenispersoneel. De duur en de frequentie 
van de bezoeken worden door iedere instelling 
zelf vastgesteld. Er bestaat geen enkele privacy 
tijdens de bezoeken en voor de uitwisseling van 
persoonlijke zaken is absoluut geen gelegenheid. 
In een aantal staten hebben medewerkers van 
het gevangeniswezen serieuze aandacht besteed 

. aan gezinsbezoekprogramma's. Toch zijn be-
zoeken van gezinsleden in de strikte privesfeer 
op het terrein van de gevangenis alleen nog 
maar toegestaan in staatsgevangenissen in 
Mississippi, South-Carolina, California, New York 
Minnesota, Connecticut en Washington. De 
Federal Standards for Prisons and Jails, uitgege- 
ven door het Amerikaanse Ministerie van 
Justitie in december 1980, heeft aanbevolen 
zulke beleidsmaatregelen ook snel in de federale 
gevangenissen te gaan invoeren, maar een 
commissie ter evaluatie van de programma's 

39 	van de staatsgevangenissen, benoemd door de 
directeur van het federale gevangeniswezen, 
raadde snelle beleidsveranderingen af. De ge-
zinsbezoek-programma's zullen in de federale 
gevangenissen voorlopig dus nog niet ingevoerd 
worden. 

Mississippi 
In de staatsgevangenis van Mississippi werd al 
sinds 1900 het bezoek van echtgenoten infor-
meel toegestaan, sinds 1965 is de mogelijkheid 
tot sexuele contacten met de huwelijkspartner 
ook formeel geregeld. In de gevangenis, vroeger 
meer een werkkamp, stond men de gevangenen 
toe op het gevangenisterrein gebouwtjes neer 
te zetten waarin ze hun bezoekers konden ont-
moeten. Deze voorzieningen waren speciaal 
bedoeld voor mannelijke negergevangenen, die, 
naar men algemeen aannam, een onverzadig-
bare behoefte hadden aan sexueel verkeer. In 
1972 kwam er meer aandacht en steun van de 
kant van het gevangenisbestuur voor een be-
zoekregeling van echtgenotes. De regeling gold 
sindsdien ook voor vrouwelijke gevangenen en 
de gebouwen werden aangepast en verbeterd. 
Een voorwaarde voor deelname aan dit bezoek-
programma is dat de betrokkene kan aantonen 
dat hij of zij gehuwd is. Alleen de gedetineer-
den in het zwaarst beveiligde deel van de gevan- 



genis zijn uitgesloten van deelname aan deze 
regeling. In 1976 participeerden 60% van de 
gehuwde mannen en 70% van.de  gehuwde 
vrouwen in dit programma. Sinds 1974 is er 
ook de mogelijkheid voor gedetineerden die hun 
gevangenisstraf er bijna op hebben zitten een 
weekend met het gezin door te brengen in een 
appartement jets buiten het gevangenisterrein. 

South-Carolina 
Al sinds het eind van de vorige eeuw was het 
in de staatsgevangenissen in South Carolina 
mogelijk privebezoek te ontvangen van de al 
dan niet wettige echtgenote. Momenteel is dat 
nog zo in de minst beveiligde instellingen. Offi-
ciele beleidslijnen zijn er echter niet; iedere 
instelling stelt zelf de regels vast. In 1980 
waren bij vier gevangenissen speciale gebouwen 
voor het bezoek van echtgenotes. Thans is 
nog slechts e'en van deze gevangenissen in ge-
bruik, de Wateree River Correctional Institu- 

40 	tion in Sumter Country. 
In het weekend, in de vakanties en op den 
doordeweekse dag mag er in de ochtenduren 
bezoek ontvangen worden. Reservering voor 
een plants in het gebouw is noodzalcelijk en 
kinderen worden niet toegelaten. Een andere 
mogelijkheid voor privebezoek is het gebruik 
van tenten en auto's die door de echtgenotes 
warden meegenomen naar het gevangenister- 
rein. Dit is oak mogelijk bij de andere 
'minimum security' gevangenissen, die de 
staat telt. 

California 
In 1968 werd op aandrang van gouverneur 
Ronald Reagan gestart met een gezinsbezoek- 
programma in de Staatsgevangenis te 
Tehachapi. Dit bleek een groot succes en men 
breidde het experiment uit naar andere 
staatsgevangenissen. Momenteel zijn er 90 
gezinsbezoekruimtes op het terrein van twaalf 
gevangenissen. De nadruk ligt hier op familie-
bezoek en minder op sexuele omgang met de 
echtgenote. Ongehuwde gedetineerden mogen 
bezoek ontvangen van naaste familieleden. 
Andere dan echtelijke partners zijn uitgesloten 
van de regeling. Tot 1977 gold deze bezoek-
regeling alleen voor gedetineerden die een niet 
al te strenge bewaking nodig hadden; nu is 



het programma in een aantal inrichtingen ook 
van toepassing voor langgestraften. Voor deel-
name aan de bezoekprogramma's worden niet 
veel eisen gesteld. Sommige gevangenissen 
laten geen bezoekers toe die in het verleden 
drugs binnen gesmokkeld hebben. 

Het is zelfs mogelijk voor echtparen waarvan 
, beide partners gedetineerd zijn, elkaar te 
bezoeken. De bezoeken duren meestal onge-
veer 48 uur en de bezoekfrequentie hangt af 
van de beschikbare faciliteiten. Een bijver-
schijnsel is wel dat een en ander leidde tot 
een stijging van het aantal `nieuwe' huwelij ken 
van gedetineerden. Over de kwaliteit daarvan 
kan men zijn twijfels hebben. 

New York 
Het New York State Department of Correc-
tional Services startte in 1976 in 7 van de 
34 staatsgevangenissen een gezinsprogramma 

41 	met als doel de relaties tussen de gedetineer- 
den en hun familie te verbeteren. Allerlei 
familieleden mogen in grote caravans op een 
speciaal hiervoor bestemd beveiligd deel van 
het gevangenisterrein bij de gedetineerde ver- 

, blijven. Urn aan dit programma te mogen 
deelnemen worden vrij strenge eisen gesteld, 
ten aanzien van gedrag en aanpassing. Alleen 
zij die tenminste 90 dagen in de gevangenis 
verbleven hebben, komen in aanmerking. De 
regeling is niet bestemd voor hen die voor 
weekend-verlof in aanmerking komen. De 
bezoeken duren meestal 30 uur; de frequentie 
hangt af van de vraag en de faciliteiten die 
beschikbaar zijn. Dit programma zal uiteinde-
lijk in alle staatsgevangenissen in New York 
van toepassing zijn. 

Minnesota 
In de staatsgevangenis in Stillwater bestaat 
sinds 1977 een familiebezoekprogramma voor 
gedetineerden van het minst beveiligde deel 
van de gevangenis. Hiervoor is een eengezins-
woning beschikbaar. Degenen die voor deze 
bezoeken in aanmerking komen zijn naaste 
familie, grootouders en voogden. Vooraf-
gaande aan de eerste twee bezoeken moeten 
de gedetineerde en .zijn familieleden deelne-
men aan een twee uur durend gesprek met 



medewerkers van een relatie-adviesbureau van 
buiten de gevangenis. De frequentie van de 
bezoeken hangt af van de beschikbare ruimte 
en tijd. Voorlopig blijft dit het enige program-
ma van dit type in Minnesota. 

• Connecticut 
Na bestudering van de familiebezoekregeling 
in California en New York zijn in 1980 twee 
gevangenissen in Connecticut, rtl. Somers en 
Enfield, gestart met een dergelijk programma. 

, Het programma is bedoeld om de familiebanden 
in stand te houden en alleen van toepassing op 
degenen die niet in aanmerking komen voor een 

• verlofregeling. Meestal zijn dit gedetineerden 
uit de gevangenis met het zwaarste regiem, nl. 
Somers. Men moet om in aanmerking te komen 
voor deelname een heel jaar in de gevangenis 

• hebben doorgebracht, niet in eenzame opsluiting 
zitten en een gedisciplineerd gedrag getoond heb-
ben. Naaste familieleden kunnen de gedetineer- 
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het bezoek is 21 uur. Zo'n bezoek mag slechts 
eenmaal in de negentig dagen plaatsvinden. Het 
programma zal in de toekomst uitgebreid wor-
den en men de bestudeert de mogelijkheid tot 
verlenging van de duur van de bezoeken. 

Washington 
Sinds 1980 en 1981 bestaan er in twee van de 
vier belangrijkste gevangenissen in Washington, 
de Purdy vrouwengevangenis en de Washington 
Staatsgevangenis, familiebezoekprogramma's. 
In deze instellingen neemt 30 resp. 15% van de 
gedetineerden deel aan deze regeling. De gede-
tineerden moeten zes maanden in de gevange-
nis verbleven hebben en niet behoren tot de 
lichtst bewaakte categorie gedetineerden, alhoe-
wel ook deze groep voorzover ze niet in aan-
merking komen voor weekend-verlof een ver-
zoek mag indienen om aan het programma deel 
te nemen. Coed gedrag is eveneens een voor-
waarde voor deelname, terwij1 in de staatsge-
vangenis als extra eis wordt gesteld dat de 
gedetirteerde meedoet aan seholings- of ar- 
beidscursussen. Uitgesloten zijn o.a. gevangenen 
die tot de doodstraf veroordeeld zijn. Het 
bezoek is beperkt tot de naaste familie. De 
echtgenotes mogen niet zelf onder een straf-
rechtelijke maatregel vallen. Voor het familie- 



bezoek zijn kampeerwagens beschikbaar en de 
bezoeken duren 19 tot 48 uur. Op aanvraag 
wordt hulp geboden door de gevangenisartsen, 
bij geboorteregeling. In de Purdy-gevangenis 
voor vrouwen wordt bovendien de mogelijk-
heid geboden een adviesbureau voor relatie-
problemen te consulteren. 

De diseussie 
Sinds 35 jaar zijn er twee stromingen in de 
denkbeelden over deze problematiek te onder-
scheiden. De een, conservatief en oppositio-
neel, wordt vertegenwoordigd door rechtse 
politici en het establishment binnen het ge-
vangeniswezen. De ander die meer openstaat 
voor praktijken in andere landen en begrip 
heeft voor de sexuele problemen die door de 
detentie kunnen ontstaan vindt zijn aanhan-
gers onder sociale wetenschappers, linkse jour-
nalisten en ex-gedetineerden. Hun argumenten, 
die de afgelopen 35 jaar dezelfde zijn geble- 

43 

	

	yen, worden hier besproken, met hun morele, 
praktische en juridische implicaties. 

Argumenten var sexueel contact met de 
huwelijkspartner 

Morele gezichtspunten. Deze zijn vooral geba-
seerd op overwegingen van humane aard. Het 
recht moet zijn loop hebben, maar gematigd 

• door barmhartigheid! De nadruk ligt niet 
alleen op sexuele deprivatie maar ook op 
emotionele frustratie. Uit twee onderzoeken 
kwam naar voren dat de emotionele frustra- 
tie het zelfbeeld van de gedetineerden: 
flunk en aantrekkelijk voor vrouwen', ernstig 
bedreigt. 
Praktische gezichtspunten. De voorstanders 
noemen vijf praktische voordelen. De span-
ningen en vijandigheid in de gevangenissen, 
veroorzaakt door opgehoopte gefrustreerde 
sexuele energie, zou erdoor afnemen. Ook 
homosexuele activiteiten met het daarbij 
behorende gewelddadige gedrag zouden min-
der voorkomen wanneer er geen sprake meer 
zou zijn van sexuele deprivatie. Of dit juist 
is valt te betwijfelen aangezien homosexuali-
teit in de gevangenis waarschijnlijk meer ver-
band houdt met de drang van mensen die in 
een machteloze positie verkeren, orn te over- 



heersen. Een tweede argument is dat de be-
zoekregeling gebruikt kan worden als instru-
ment om orde en regels binnen de instellingen 
te handhaven. Het wordt dan een beloning 
voor degenen die zich aan de gedragsregels 
houden. Een derde voordeel is dat het een 
nomialiserend effect heeft op de manier van 
leven, zodat de terugkeer in de maatschappij 
en bij het gezin meet kans van slagen heeft. 
Hieruit vloeit voort een grotere waarschijn-
lijkheid om niet te recidiveren na de detentie. 
Degenen die nauwe banden met hun gezin 
hebben onderhouden, zouden minder snel 
tot nieuwe criminaliteit komen. Ten slotte 
wordt ook de stabiliteit van het huwelijk 
bevorderd door de bezoekregeling, met als 
gevolg minder echtscheidingen en minder 
aanspraken op sociale uitkeringen. 
Juridische uitgangspunten. De sociale bewust-
wording uit de jaren zestig, de gevangenis- • 
rellen en de groei van een beweging voor de 
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dat ook binnen het juridisch denken aandacht 
wordt besteed aan sexuele deprivatie van 
gevangenen als zijnde ongrondwettig. Inmid-
dels werd al in een aantal gevallen met succes 
geprocedeerd tegen het gebrek aan privacy en 
voor het recht op sexuele omgang van gedeti-
neerden. 

Argumenten tegen sexueel contact met de 
huwelijIcspartner 

Morele uitgangspun ten. Een bezwaar tegen de 
hier besproken bezoekregelingen is dat dit 
ongelijke behandeling van gehuwde en onge-
huwde gedetineerden zou inhouden. Ook zou 
de menselijke waardigheid in het geding 
komen. Met name de vrouwen van de gedeti-
neerden zouden zich vemederd voelen door 
de wijze waarop de bezoeken georganiseerd 
worden. 
Praktische uitgangspunten. De praktische 
problemen hebben vooral betreklcing op de 
publieke opinie die sex in de gevangenis af-
keurt, de veiligheids- en bewakingsvoorzie-
ningen die het gevangenispersoneel moet 
treffen voor de familiebezoeken, de extra 
financien die ervoor nodig zijn en de moge-
Illicheid dat de vrouwen van de gedetineerden 



zwanger raken en de sociale diensten op extra 
kosten gejaagd worden. 
Juridische uitgangspunten. Deze spitsen zich 
toe op de risico's die de gevangenissen lopen• 
om aansprakelijk gesteld te worden als de 
bezoekende familieleden gewond, bestolen 
of gedood zouden worden op het gevangenis-
terrein. 

Conclusie 
Het was tientallen jaren geleden, toen er (bijv. 
in Mississipi en South-Carolina) sprake was van 
eenvoudige sociale structuren om simpeler 
sexueel contact tussen partners toe te staan dan 
het nu is. In de huidige ingewikkelde maatschap-
pij is het noodzakelijk om, voor men tot een 
beslissing komt, alle morele, praktische en 
juridische consequenties te onderzoeken. Er is 
geen wetenschappelijk onderzoek verricht om 
de vermelde positieve gevolgen te toetsen. 
Bovendien blijven veiligheids- en organisato- 

45 	rische problemen overeind. 
Voor het nemen van beleidsbeslissingen ten 
aanzien van nieuwe of verbeterde programma's 
zal onderzoek naar de resultaten van gezins-
bezoek in deze vorm, onmisbaar zijn. 	• 



'Scared straight': 
Ideologie en de media* 

door G. Cavender • 

De laatste tien jaar zijn er belangrijke verande-
ringen opgetreden in het denken over het doel 
en het nut van de straf. De bezorgdheid over de 
criminaliteit en de vraag naar de effectiviteit 
van behandelingsprogramma's bracht een ver-
schuiving teweeg. Afschrikking en vergelding 
hebben de plaats ingenomen van resocialisatie 
als rechtvaardiging voor het straffen en de 
media hebben deze trend ondersteund. Een 
van de televisieprogramma's waaraan door de 
media veel publiciteit wordt gegeven is 'Scared 
straight', een documentaire over een project 

46 	waarbij jongeren een bezoek brengen aan gede- 
tineerden in een strafgevangenis in New 
Yersey. In deze film en in de commentaren 
van de media erop, wordt de criminaliteit 
weergegeven als een zaak van individuele keuze, 
die weirtig of niets te maken heeft met sociale 
factoren en beschouwd wordt als een daad van 
verdorven, nauwelijks menselijke misdadigers. 

De media, de waarneming van het publiek en 
de daaropvolgende (re)actie van de overheid 
De invloed van de media op het menselijk 
gedrag is een veelomstreden onderwerp. De 
bezorgdheid over die invloed is gericht op de 
nauwkeurigheid van de verschafte informatie, 
op de rol die de media spelen bij het vormen 
van attitudes van het publiek ten opzichte van 
een sociaal probleem als criminaliteit en op de 
mate waarin die attitudes vervolgens de reactie 
van de overheid daarop beinvloeden. Het meest 
in het oog lopende gevaar van het vertrouwen 
op de media voor het verkrijgen van irtforma-
tie is, dat door de dramatische aspecten van 
hun presentatie de problemen wordin ver-
groot. Voor sommige mensen ken de scheids- 

* Dit is een verkorte weergave van: 'Scared straight': 
ideology and the media. In: Journal of criminal 
justice, 9e jrg., nr. 6, 1981, blz. 431-439. 



lijn tussen fictie en realiteit vervagen, waar-
door er onjuiste ideeen over sociale problemen 
ontstaan. In onderzoek werd bijvoorbeeld 
aangetoond dat mensen die veel naar de tele-
visie keken anders over criminaliteit en geweld 
dachten dan mensen die minder keken. De 
eerstgenoemden waren over het algemeen ban-
ger om het slachtoffer te worden van een ge-
weldsmisthijf dan de anderen. De onderzoe-
kers concludeerden, dat de televisie angst 
cultiveerde en zij spraken er hun bezorgdheid 
over uit dat een dergelijke angst zou kunnen 
worden uitgebuit. Burgers die door de presen-
tatie van criminaliteit op de televisie angstig 
zijn geworden, zouden straffere maatregelen 
kunnen eisen, die daarop door de wetgever en 
het beleid worden verwezenlijkt. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is het in de criminele sfeer 
trekken van marihuana in de dertiger jaren. 
Het 'Federal bureau of narcotics' startte een 
`opvoedkundige campagne' via de media om 

47 	het publiek ervan te overtuigen dat marihuana 
een bedreiging vormde. Voor de campagne 
maakte het publiek zich er betrekkelijk weinig 
druk over en was er dienovereenkomstig maar 
weinig wetgeving op dit gebied. De situatie 
veranderde als gevolg van het optreden van de 
media, die marihuana als gevaarlijk voor de 
gebruikers en het publiek afschilderden. Het 
Congres reageerde op de gewekte bezorgdheid 
van het publiek met de Marijuana Tax Act van 
1937. 

In andere onderzoeken werd een tweevoudig 
selectieproces geconstateerd, dat de ideolo-
gische aard van de behandeling van criminali-
'teit door de media aantoonde en duidelijk 
maakte wadrom zulke verhalen vaak paniek 
bij de burgers veroorzaken. In de eerste plaats 
kozen de media bepaalde verslagen uit een veel-
heid van misdaadverhalen. Bovendien was er 
sprake van een bepaald selectieproces wat be-
treft de weergegeven en weggelaten details. De 
media concentreerden zich op tragische of 
sensationele feiten over misdaden en slacht-
offers en lieten discussies over sociale factoren 
achterwege, die voor de misdadiger relevant 
zouden kunnen zijn geweest, zoals structurele 
ongelijIcheid of werkloosheid. Ook was er 
speciale belangstelling voor zaken die waren 



opgelost en waarin strenge straffen waren op-
gelegd. 

De media schijnen eerder bestaande attitudes 
te versterken dan nieuwe te vormen en zoals 
een onderzoeker vaststelt: `versterlcing van 
mening is een onmisbare schalcel tussen attitu-
des en (re)acties. De media maken maatregelen 
van de overheid waarschijnlijker door de ver- 
wrongen stereotypen van criminaliteit en 
criminelen te versterken. 'Scared straight' is 
een van de meer zichtbare voorbeelden van 
overheidsoptreden als gevolg van dergelijke 
vervormingen. 

Met project om jongeren bewust te maken 
'De ontwildceling van wat 'Scared straight' zou 
worden begon in .1976, toen vertegenwoor- 

. digers van de.groep levenslang veroordeelden 
in de Rahway gevangenis in New Yersey goed-
keuring kregen om een project tot bewust- 
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	making van jorigeren, uit te voeren. Het gestel- 
de doel was afschrikking, dat wil zeggen: jonge- 
ren afschrikken.om aanten criminele loopbaan te 
beginnen door de gevolgen van een leven in 
misdaad duidelijk.te maken. Het project be-
oogde jongerenmaar de Rahway gevangenis 
te brengen, ze die te laten beleven en ze te 
betrekken bij intimidatiesessies met leden van 
de groep levenslang veroordeelden. De booth 
schap van de gedetineerden was dat een crimi-
nele loopbaan niet loont, dat je kan rekenen 
op aanhouding en gevangenisstraf en dat het 
gevangenisleven onmenselijk is. De groep 
toonde aan hoe ellendig en onmenselijk het 
gevangenisleven is . doonde jongeren uit te 
schelden en fysiek te intimideren. Meer dan 
15.000 jongens en meisjes woonden de bijeen-
komsten bij. De meeste waren gestuurd door 
instellingen die met jonge delinquenten te 
maken hebben, organisaties voor maatschappe-
lijk werk en ouders. 
De groep verkreeg ,  de feedback over zijn in-
spanningen door middel van vragenlijsten die 
gestuurd werden aan de ouders van de jonge-
ren die mee hadden gedaan en aan het perso-
neel van de instellingen, die de lcinderen naar 
de gevangenis begeleidden. Ook kregen zij 
informatie door middel van brieven van deel-
nemers, ouders, rechters en personeel binnen 



het strafrechtelijk apparaat. De reacties waren 
voor het overgrote deel positief. 

'Scared straight' 
Het project in de Rahway gevangenis zou 
waarschijnlijk dezelfde weg zijn gegaan als 
andere vergelijkbare projecten die komen en 
gaan, als de media zich er niet mee hadden 
bemoeid. 
Een produktiemaatschappij filmde een intimi-
datiesessie in de Rahway gevangenis, waarna 
de 'Scared straight' documentaire een feit 
werd. De documentaire werd voor het eerst 
op de televisie vertoond in november 1978 
in Los Angeles. De kijkcijfers waren hoog en 
de waardering was zeer positief. Door dit 
succes aangemoedigd werd de film nationaal 
vertoond in maart 1979. Weer was er een 
enthousiaste reactie van het publiek, zowel 
voor de documentaire als voor het project. 
Beiden werden door de media geprezen en de 

49 	film won zelfs verschillende prijzen, waar- 
onder de Academy Award voor de beste docu-
mentafre van het jaar. Het gevolg was dat 
burgers gingen vragen een dergelijk project in 
hun gemeenschap te starten. In 38 staten 
gebeurde dit ook of werd er sterk over ge-
dacht. 

'Scared straight': de problemen 
Ondanks de belangstelling van het publiek en 
de media en de pogingen om met gelijksoor-
tige projecten in het hele land te beginnen, 
begonnen er problemen te rijzen. In de lente 
van 1979 bestreed het 'National Center on 
Institutions and Alternatives' (NCIA) de 	. 
recidivecijfers van de documentaire. De NCIA 
verklaarde dat het schitterende 80 tot 90 pro-
cent succes-percentage, waarvan in de docu-
mentaire sprake was, gebaseerd was op brie-
yen van strafrechtsfunctionarissen en op ge-
tuigenissen van jongeren of hun ouders en 
niet op onderzoeksgegevens die systematisch 
waren verzameld en geanalyseerd. Een bijzon-
der vernietigende kritiek van de NCIA was 
ook dat de film de zeventien jongeren die 
erin optraden als doorgewinterde criminelen 
had afgeschilderd, terwijl dit helemaal niet 
het geval was. Zij hadden zich als vrijwilligers 
opgegeven om voor de film aan een 



tiesessie mee te doen en de meesten hadden 
geen emstige feiten gepleegd. Dat laatste 
gold ook voor de duizenden jongeren die de 
gevangenis hadden bezocht. 
Het succesverhaal van 'Scared straight' werd 
nog verder verzwalct, toen een hoogleraar 
van de Rutgers Universiteit zijn evaluatie 
van het project publiceerde. Hij concludeerde 
dat de intimidatiesessies geen belanrijke in-
vloed hadden op de attitudes of het gedrag 
van de jongeren. Hij gebruikte een groot aan-
tal schalen om veranderingen in attitudes te 
meten en analyseerde ook de recidivegegevens 
maar kon geen afschrikwekkend effect vinden. 
Hij constateerde zelfs dat de jongeren van 
het project het wat slechter deden dan een 
controlegroep jongeren die niet had meege-.  
daan. 
Naar aanleiding hiervan waarschuwden een 
aantal nationale organisaties, die zich met straf-
toemeting en criminaliteit bezighouden, tegen 

50 	herhalingen van het Rahway project. Deze 
waarschuwingen hadden verder onderzoek tot 
gevolg en resulteerden in enkele acties van de 
olierheid, zoals bijvoorbeeld in Michigan waar 
een kopie van het Rahway project werd afge-
broken, nadat door een evaluatie was vastge-
stelt, dat het deelnemers eraan, niet afschrok 
van verdere criminaliteit. De meest pijnlijke 
klap kwam waarschijnlijk toen de ouders van 
negen jongeren uit de film tien miljoen dollar 
schadevergoeding eisten van de produktiemaat-
schappij wegens het afschilderen van hun kinde-
ren als doorgewinterde criminelen. De produk-
tiemaatschappij zelf verzette zich tegen de 'ch-
uck en bleef het Rahway project steunen. 

De ideologic van 'Seared straight' 
Ondanks alle kritiek blijft de belangstelling 
voor 'Scared straight' bestaan en in veel staten 
is men bezig met het ontwildcelen van projec-
ten als dat in de Rahway gevangenis. Er moeten 
dus diepere gronden zijn waarom de aantrek-
lcingskracht zo groot is. Die diepere gronden 
hebben te maken met de ideologische bood-
schap van de film en de rol van de media bij de 
presentatie ervan. 'Scared straight' en de verslag-
geving door de media toonden een verwrongen 
beeld van criminaliteit en misdadigers, dat het 
publiek ertoe aanmoedigde om de op het straf- 



fen gerichte oplossing van de film te aanvaarden 
en daar zelfs om te vragen. 

Criminaliteit 
De boodschap van de film was dat jeugdcrirnina-
liteit gewelddadiger en doeltreffender is gewor-
den. De film gaf statistieken die angst opwek-
ten en toonde de criminaliteit als een verschijn-
sel dat los staat van andere aspecten van onze 
samenleving. Het is bedroevend dat noch de 
documentaire, noch de verslaggeving door de 
media de complexiteit van criminaliteit behan-
delde. Er werd niet gesproken over de relatie 

, tussen criniinaliteit en andere sociale kwesties 
of de socio-economische structuur. Het ver- 

• band tussen werkloosheid onder jongeren en 
criminaliteit of het daarmee samenhangende 
feit dat veel van onze criminaliteit economisch 
van aard is, werden niet genoemd. In plaats 
daarvan presenteerde de film het criminaliteits-
probleem als gewelddadige straatcriminaliteit 

51 	en beweerde een oplossing te bieden die kinde- 
,, ren voor hun leven van een dergelijk gedrag 

zou afhouden. Dit gaat onder andere voorbij 
aan het feit dat de meeste jeugddelinquenten 
geen volwassen misdadigers worden. Ondanks 
kritiek van meerdere kanten op deze simplis-
tische opvatting presenteerden de media crimi-
naliteit op deze wijze en de boodschap werd 
benadrulct door de criminele stereotypen in de 

De misdadiger 
In de film werden de criminelen op een zeer 
eenzijdige manier voorgesteld, waarbij duide-
lijk werd gemaakt dat de criminaliteit de essen-
tie van hun leven was. De tot levenslang veroor-
deelden in de Rahway gevangenis werden weer-
gegeven als beesten, wiens situatie uitsluitend 
het gevolg was van individuele keuze en boos-
aardigheid. De jongeren in de film werden op 
dezelfde manier afschilderd. In feite was er 
sprake van een vervorming van de werkelijkheid, 
want roch zij, noch de duizenden andere jonge-
ren die de gevangenis hadden bezocht waren 
gevaarlijke misdadigers. En de verslaggeving van 
de media vermeldde niet dat de gedetineerden 
in zekere zin een rol speelden door in hun 
informatie te overdrijven. 'Scared straight' was 
geen werkelijkheid, maar een toneelstuk dat 



gespeeld werd. De media presenteerden het op 
zo'n dramatische wijze dat men overtuigd was 
van de realiteit ervan hetgeen tot reactie noop- 
te. 

De geboden oplossing 
De boodschap van de film, gesteund door de 
media, was dat de traditionele werkwijzen van 
preventie en resocialisatie er niet in geslaagd 
zijn het probleem van de criminaliteit op te 
lossen. Maar een bezoek aan de Rahway gevan-
genis en het blootstellen aan de omstandig-
heden daar, inclusief bedreigingen van de 
zijde van gedetineerden en verhalen over het 
leven in de gevangenis, zou jongeren zo'n schok 
geven dat zij zouden worden afgeschikt van een 
criminele loopbaan. Ondanks de erkenning dat 
het project was opgebouwd rond kwellingen en 
bedreigingen met geweld, werd het aanvaard-
baar geacht omdat de uitkomst succesvol zou 
zijn. Zo rechtvaardigden de media de bestaande 

52 	omstandigheden in de gevangenissen door hun 
afschrikwekkend effect en bovendien rationali-
seerden zij de toepassing ervan op jongeren. 
'Scared straight' legde er ook de nadruk op dat 
een element van vergelding gerechtvaardigd 
was, omdat de jeugdige deelnemers harde cri-
minelen waren die een slechte behandeling 
verdienden van welke aard ook. 

' 'Scared straight' ligt op dezelfde lijn als de 
ideologische distantie an resocialisatie en de 
hemieuwe belangstelling voor vergelding en 
afschriklcing. 

Con clusie 
'Scared straight' is een verschijnsel dat door 
de media is voortgebracht. De media lokten 
het publiek via de pub liciteit om emaar te 
kijken. Zij wakkeiden het vuurtje aan met 
statistieken over criminaliteit en succescijfers 
en naanipuleerden en/of versterkten hiermee 
de stereotype opvattingen over criminaliteit 
en misdadigers. Gebaseerd op de vervormde 
werkelijkheid bood de film een oplossing van 
het misdaadprobleem. 
'Scared straight' en de daarmee verband hou-
dende presentatie van criminaliteit door de 
media, dragen bij tot de hierboven gesigna-
leerde verschuiving in het denken over crimina-
liteit en straf. 



Personen die zich van het 
leven trachten te beroven als 
clienten van het Deense 
sociale-verzorgingssysteem* 

door Unni Bille-Brahe 

Inleiding 
De laatste jaren is zelfmoordgedrag in mense-
lijk en sociaal opzicht een steeds belangrijker 
verschijnsel geworden in de meeste westerse 
landen. Zo bleek uit een studie gehouden in 
een Deens 'district', (Fwnen, het op een na 

53 	grootste eiland van Denemarken) die represen- 
tatief is voor de rest van het land, dat in 1976 
147 op de 100.000 inwoners in een zieken-
huis opgenomen moesten worden wegens een 
poging tot zelfmoord. Hiervan herhaalden 
14% nog in hetzelfde jaar hun poging. 
Men is het e'r over eens dat een duidelijk 
onderscheid gemaakt moet worden tussen 
degenen die slechts eenmaal in hun leven een 
poging doen en degenen die dat meermalen 
doen: in het eerste geval kan je niet spreken 
over zelfmoordgedrag. Het is daarom van 
belang te bepalen wat de kenmerken zijn van 
degenen die herhaalde malen zelfmoord pro-
beren te plegen tegenover die van patienten 
voor wie deze poging een geisoleerde hande-
ling is. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 
slechts in weinig gevallen een psychische stoor-
nis de oorzaak is. Wel vaak kan de oorzaak 
gevonden worden in de sociale relaties. Velen 
zien zelfmoordged rag eerder als een schreeuw 
om hulp dan als een echte wens om te ster-
ven. 
Het is daarom aannemelijk te veronderstellen 
dat dit soort mensen tevens bijstandsinstellin- 

*Dit is een verkorte weergave van: Persons attempting 
suicide as clients in the Danish welfare system. 
In: Social Psychiatry, 17e jrg., nr. 4, 1982, 
blz. 181-187. 



gen zullen benaderen. Om dit aspect te ver-
helderen is in het onderhavige onderzoek nage-
gaan in hoeverre mensen die getracht hebben 
zichzelf te doden als clienten van de sociale 
diensten geregistreerd'stonden. Tot nu toe is 
wel een aantal keren onderzoek gedaan naar 
de sociale omstandigheden van deze mensen 
en naar hun contacten met crisiscentra, maar 
hun relaties met officiele bijstandsinstellingen 
zijn slechts in beperkte mate onderzocht. Een 
verzoek om bijstand kan een afzonderlijke 
gebeurtenis zijn, waarin een tijdelijke behoefte 
aan hulp tot uitdruklcing komt. Een veelvul-
dig beroep op de bijstand, hetgeen constant 
onopgeloste problemen impliceert, is een 
uitdruklcing van een voortdurende behoefte 
aan hulp. 
Tot aim het begin van de jaren zeventig be-
stond de officiele sociale bijstand in Dene-
marken hoofdzakelijk uit het geven van finan-
ciele steun. Daama werd de bijstand echter 

54 	aanzienlijk uitgebreid en vanaf het midden 
van de jaren zeventig kan iedereen daarop een 
beroep doen, niet alleen bij financiele nood, 
maar ook in andere gevallen (gezondheid, 
opvoeding, huisvesting enz.). 
Het doel van dit onderzoek is te bepalen wat 
het verband is tussen herhatilde zelfmoord-
pogingen en veelvuldig contact met de sociale 
diensten en zo mogelijk op te sporen welke 
factoren de groep met een hoog zelfmoord-
risico karakteriseren. 

Onderzoeksopzet 
Van 210 in 1976 in het academisch ziekenhuis 
van Odense wegens een zelfmoordpoging opge-
nomen personen zijn de vijfjaar voorafgaande 
aan dat incident bestudeerd aan de hand van 
archiefmateriaal. De groep week wat geslacht 
en leeftijd betreft niet af van alien die in 1976 
in de gehele provincie opgenomen waren we-
gens een zelfmoordpoging. Aangezien de bevol-
king van dit 'district' weer representatief is 
voor de totale bevollcing van Denemarken kun-
nen de resultaten van dit onderzoek als iets 
meer beschouwd warden dan alleen een be-
schrijving van de situatie in Odense. 
Bijzonderheden over de behandeling en/of 
eerdere opnames in de periode van vijf jaar 
werden samen met de informatie over de dia‘, 



gnose geleverd door het ziekenhuis. 
Met behulp van de bijstandsdossiers kon het 
patroon van contacten met de sociale dienst 
vastgesteld worden. Getraceerd is het aantal 
verzoeken en de soort bijstand die gewenst 
werd. De sociale dienst stelt dat iemand tot de 
moeilijke gevallen gerekend kan worden, wan-
neer hij in vijfjaar vijf tot zes keer om bijstand 
verzoekt. Meer dan vijf verzoeken wijzen der-
halve op een voortdurende behoefte aan sociale 
ondersteuning. 
Tenslotte is gekeken naar de redenen die de 
patienten gaven voor hun poging. In eerste 
instantie is een onderverdeling gemaakt naar 
problemen die betrekking hebben op personen 
of omstandigheden uit hun directe omgeving 
en problemen waarbij dat niet het geval was. 
Daama is een onderverdeling gemaakt naar 
op anderen gerichte conflicten en op zichzelf 
gerichte problemen, waarbij de laatste catego-
rie weer verdeeld is in problemen die hun 
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	grond vinden in een ziekte en die, welke voort- 
vloeien uit een gemoedstoestand. 
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Result aten 
In Odense deden in 1976 160 op de 100.000 
inwoners ouder dan 15 jaar een poging tot 
zelfmoord. Van de 210 onderzochte patienten 

Figuur 1. Hoeveelheid zelfmoordpogingen per 
100.000 inwoners bij geslacht en lebftijd (Odense 
1976) 
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was 36% van het•inannelijke geslacht en 64% • 
van het Vrouwelijke. Van hen had de helft 
(103) reeds eerdeV in de vijfjaar hieraan voor-
afgaand zichzelf proberen te doden ;  waarbij 
21% (van de 210) dit.meer dan een maal ge-
daan had, lets meer vrouwen dan mannen had-
den het al eens eerder.geprobeerd, maar dit 

• verschil is statistisch niet significant (op vijf 
procentsniveau)., 

• Zoals uit figuur 1 blijkt ligt bij mannen de 
• piek in het aantal pogingen tussen de 20 en 

30 jaar en bij vrouwen tussen de 30 en 40 
jaar. Meer dan twee pogingen werden met 
name bij de mannen door de wat ouderen 

• ondernomen. Bij de interpretatie van deze 
cijfers moet echtei wel bedacht worden, dat 
het slechts om kleine aantallen gaat en derhal-
ve allerminst van een stabiel gegeven sprake is. 
Bij slechts 11% van de patienten werd een 
psychische stoomis als diagnose gegeven: psy- 

	

56 	choses in 7% van de gevallen en andere typen 
(neurosen bijv.) in:4%. . 
Ms directe aanleiding„voor hun daad gaven 
88 personen (42%) redenen op die met hun 

• sociale•omgeving te maken hadden, d.w.z. op 
anderen gerichte problemen. Met name conflic- 

	

. 	ten met, de partner werden als oorzaak ge- . 
noemd, jets vaker door mannen (29%) dan 
door vrouwen (22%). Vrouwen gaven vaker 
een combinatie'van op anderen gerichte pro-
blemen (financiele in combinatie met partner-
problemen). 	. 
Op zichzelf geriChteproblemen werden door 
102 personen als oorzaak genoemd. Bij 45 
betrof het ziekte iwaarbij meer mannen dan 
vrouwen alcohol- Of drugsverslaving noemden: 
16% tegenover 7%. Gemoedstoestanden wer-
den door 27% genoemd: 34% van de vrouwen 
tegenover 23% vari de mannen, waarbij vooral 
de vrouwen gevoelens van minderwaardigheid 
en machteloosheid rapporteerden. Tussen reci-
divisten en degenen• die het voor de eerste 
keer deden bleek weinig verschil te bestaan in 

• het soort oorzaak . datiegeven werd. 
Bijna de helft van • de patienten was client (ge- 

. 
. weest) van de Sociale dienst. Er bestond geen 

• verschil tussen clienten en niet-clienten wat 
betreft geslacht,leeftijd, diagnose en opgegeven 
oorzaak..Wel waren.  meer recidivisten dan 
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niet-recidivisten (56% tegenover 43%) client. 
Wanneer drie of meer pogingen waren onder-
nomen liep dit laatste percentage zelfs op tot , 
60%. 

Tabel 1 laat zien dat de meeste clienten (82%) 
de sociale dienst meer dan een maal benaderd 
hadden gedurende de laatste vijf jaar. De recidi-
visten zijn duidelijk oververtegenwoordigd in de 
categorie `rneer dan zes verzoeken om bijstand'. 
Van de 210 patienten probeerden 19 zich gere-
geld te doden (3 of meermalen in 5 jaar) en had-
den tevens voortdurend behoefte aan bijstand. 
Het ging de meeste clienten om financiele hulp. 
Van de 80 die financiele hulp nodig hadden 
bleek 44% dit voortdurend (6 verzoeken of 
meer) nodig te hebben. Verder bleek van de 
57 mensen die om advies en leiding vroegen 
37% dit voortdurend te doen. Problemen betref-
fende het wonen, kinderen etc. bleken in 
enkele keren opgelost te zijn. 

Uit tabel 2 blijkt dat de groep met op anderen 
gerichte problemen ongeveer evenveel recidivis-
ten als niet-recidivisten telt. Deze beide sub-
groepen bestaan weer voor een ongeveer even 
groot gedeelte uit clienten en niet-clienten. 
De groep met een groot risico voor zelfmoord-
gedrag bleek te bestaan uit mensen die hulp 
zochten bij de sociale dienst en tevens op zich-
zelf gerichte problemen hadden. Dit gold in 
versterkte mate wanneer het de gemoedstoe-

_stand betreft. Nadere analyse bracht aan het 
licht dat in de groep die vond dat hun gemoeds-
toestand de reden was en die meer dan twee 
maal bijstand hadden gevraagd significant vaker 
mensen aangetroffen werden die drie maal of 
meer een zelfmoordpoging ondernomen hadden 
dan in de groep die andere redenen opgaven en 
niet zo vaak naar de sociale dienst waren gelo-
pen (p 0.01). 

Discussie 

Het hier gevonden percentage (49%) mensen 
dat binnen vijf jaar meer dan een keer zelf-
moord pleegt is hoog vergeleken met resultaten 
van andere onderzoeken. Het kan.niet aan de 
leeftijdsverdeling liggen, want die is ongeveer 
dezelfde als bij de andere onderzoeken. Wel 



hadden lets meer .vrouwen dan mannen meerma-
len geprobeerd zich van het leven te beroven, 
hetgeen in tegenspraak is met de resultaten van 
de meeste andere onderzoeken. loch liet ook. 
een andere Deense studie uit 1973 jets derge-
lijks zien. Of het specifiek Deens is of het resul-
taat is van een grotere gelijkheid tussen man-
nen en vrouwen valt moeilijk vast te stellen. Een 
trendanalyse is in voorbereiding en die zal mis-
schien enige opheldering brengen. Op het eerste 
gezicht duiden slechts een paar van de door de 
patienten genoemde oorzaken op problemen 
die men als sociale problemen in traditionele 
zin zou kunnen omschrijven. Problemen echter 
met bijv. de partner impliceren vaak andere 
problemen die niet op het zuiver emotionele 
vlak liggen. Tegelijkertijd zal een dergelijke op-
eenstapeling van problemen gemakkelijk kun-
nen leiden tot een toestand van hopeloosheid. 
Ongeveer de helft van degenen die een zelf- 
moordpoging ondemamen waren in een 
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	periode van vijfjaar tenminste een keer client 
van de sociale dienst. Een vergelijkbaar cijfer 

Tabel 1. Clienten van de sociale dienst in de onderzoeksgroep: aar 

1 maal bijstand 	9 	21% 	5 	16% 
2-5 maal 	 13 	30% 	6 	19% 
6 of meer keer 	21 	49% 	20 	65% 

Totaal 

abs. 

Kendall's Tau C. = 0.14457, P = 0.0144 
Gamma = 0.2109, Cont.coef. = 0.714. 

Isle poging 	2de poging 

proc. 	abs. 	proc. 

43 	100% 	31 	100% 

1 poging 

client 	niet-client 	totaal 

Op anderen gerichte con fl. 	22 	24 	46 
Ziekten 	 8 	16 	24 
Gem oedstoestand 	 7 	20 	27 
Wed niet 	 6 	. 1 	 7 
Onbekend 	 — 	3 	 3 

Totaal 	 43 	64 	107 

Tabel 2. De onderzoehte patienten gesplitst naar aantal pogingen, 
bun zelfmoordpoging 



voor de totale bevolking is niet beschikbaar. 
Wel heeft de gemeente laten weten dat per jaar 
aan ongeVeer een op de zes gezinnen door de 
sociale dienst hulp gegeven wordt aan een of 
meer leden van dat gezin. Aangezien van de 
onderzoeksgroep geen enkele persoon tot het-
zelfde huishouden behoorde, kan gesteld wor-
den dat elk van de onderzochte patienten een 
gezin representeert. Verder kan op grond van 
het onderhavige materiaal ruwweg berekend 
worden dat in een jaar ten minste een op de 
drie zelfmoorden door een client gepleegd 
werd. Het lijkt daarom redelijk te veronderstel-
len dat degenen die zichzelf van het leven pro-
beren te beroven veel vaker met de sociale 
dienst in aanraking komen dan de rest van de 
bevolking. 
Recidivisten benaderden vaker de sociale dienst 
en er was een positief verband tussen het aantal 
gepleegde zelfmoordpogingen en het aantal 
bijstandsverzoeken. De overgrote meerderheid 
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	zocht financiele hulp en/of advies en leiding. 
De behoefte aan de verschillende soorten hulp 

Efmoordpogingen maal aantal bijstandsverzoeken 

de of meer 	Totaal 

bs. proc. 	abs. 	proc. 

4 	15% 	18 	18% 
4 	15% 	23 	23% 
9 	70% 	60 	59% 

7 	100% 	101 	100% 

niet client zijn bij de sociale dienst en de opgegeven reden voor 

Vieerdere pogingen 	 Totaal 

liënt 	niet-client 	totaal 

20 	22 	42 	88 
14 	7 	21 	45 
.21 	9 	30 	57 
3 	3 	 6 	13 

— 	4 	 4 	7 

;8 	45 	103 	210 



Meld echter geen verband met de problemen 
die de onderzochten als oorzaak voor hun zelf-
moordpoging zagen. Verschillende onderzoe-
kers, waaronder Bancroft, hebben naar voren 
gebracht dat niet-reeidivisten veeleer hun poging 
verklaarden door op anderen te wijzen, terwijI 
herhalingen veelal beschreven worden als het 
resultaat van een of ander op de persoon zelf 
gericht probleem. In deze studie was echter 
geen significant verschil te ontdekken tussen de 
groep met op anderen gerichte problemen en 
de groep met op hunzelf gerichte problemen. 
Wanneer de drie factoren gezamenlijk bekeken 
worden blijkt dat drie vierde van degenen die 
hun poging wijten aan hun gemoedstoestand 
en tevens client van de sociale dienst zijn (ge-
weest), meermalen zichzelf van het leven heb-
ben trachten te beroven tegen nog geen derde 
van de niet-clienten met dezelfde problemen. 
Van de anderen was 51% van de clienten en 
45% van de niet-clienten recidivist. De hoge 

60 	risico-groep kan daarom gekarakteriseerd wor- 
den als diegenen die vaak een beroep doen op 
de sociale dienst en emotionele problemen 
hebben. 
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Literatuur-infonnatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn gepu-
bliceerd, kan bij de documentatie-afdeling van , 

61 	het Wetenschappelijk Onderzoek- en Docu- 
mentatiecentrum van het Ministerie van Justitie 
een kopie worden aangevraagd. 
Ook lezers die geinteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik maken van de diensten van deze 
afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen-
tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301, 2500 
EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/706555. 

Algemeen 

1 
Clarijs, Y. en C. Coolsma. Randgroepjongeren en 
hulpverlening. 
Sjow., 10e jrg., nr. 10, oktober 1982, blz. 265-276 
(N). 

In dit themanummer wordt eerst nagegaan wie die 
irandgroepjongeren' eigenlijk zijn en waardoor zij 
onder dat etiket terecht zijn gekomen. Zo wordt 
ingegaan op hun sociaal lagere atkomst, hun woon-
probleem, hun gebrekkige scholing, hun geringe kans 
op de arbeidsmarkt, hun vrijetijdsbesteding, hun 
sociale contacten, hun financien, hun contacten 
met de pofitie en de hulpverlening. Het ontbreken 
van een toekomstperspectief wordt door de auteur 
gezien als een zeer belangrijk `kenmerk' van hen die 
als `randgroepjongeren' worden aangemerkt. Vervol- 
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gens wordt een overzicht gegeven van projecten die 
specifiek voor deze groep in de laatste jaren tot stand 
sun gekomen. Uitgebreide aandacht wordt er besteed 
aan het RBS-experiment in Groningen wat al jaren-
lang succesvol opereert. VervoIgens komt een rand-
groepjongere uit Utrecht aan het woord, die ingaat 
op zijn situatie in Utrecht en tot slot geeft een aantal 
jeugdhulpverleners, alien op de een of andere wijze 
betrokken bij de randgrocpjongeren, bun visie op de 
problemen en op de samenwerking met diverse instan-
ties te Utrecht. 

2 
IngeIse, P. Advocaat, burger en overheidsmacht. 
Advocatenblad, 62e jrg., nr. 16,10 september 1982, 
blz. 350-354 (N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de pre-advie-
zen van Kemper en Lammers over het onderwerp: 
'Advocaat, burger en overheidsmachf. Het pre-advies 
van Lammers handelt voornamelijk over de rot van 
de advocaat die rechtshulp verleent aan een burger 
die in dispuut is met een gemeente of rijksorgaan. 
Kemper's pre-advies gaat in op het verband tussen 
norm-inkomen en vergoedingen aan advocaten in de 
gefinancierde rechtshulp. De atiteur van dit artikel 
is van mening dat de pre-adviseurs echter weinig 
aandacht hebben besteed aan het machtsaspect en 
de rol van de advocaat, althans de rechtshulpverle-
ner daarbij. Vervolgens gaat de schrtiver nader in op 
het begrip overheidsmacht en tracht hiervan een 
analyse te geven. Tot slot geeft hij inhoudelijke kri-
tiek op de bovengenoemde pre-adviezen en draagt 
daarbij enige suggesties ter verbetering en verduide-
lijking aan. 

3 
Kleber, R. J. en D. BTOM. Helpen no de schok. 
Psychotraumaproject — Instituut voor onderzoek 
naar psychosociale stress. 
Medisch contact, 37e jrg., nr. 34,27 augustus 1982, 
blz. 1026-1029 (N). 

Het kost mensen vaak veel moeite om gebeurtenissen, 
die hen diep schokken en die ingrijpende verande-
ringen in hun leven te weeg brengen, te begrnpen en 
te verwerken. Het kan geruime tijd duren voor iemand 
Cr over heen is en weer zijn eigen leven kan leiden 
zonder voortdurend bezig te zijn met de 'schok'. In 
de nieuwe psychiatrische nomenclatuur (DSM III) is 
de categoric 'posttraumatic stress disorder' of 'stress 
response syndrome' ingevoerd. Vijf fasen kunnen 
hierbij onderscheiden worden: 1) 'outcry' — de bijna 
reflexieve emotionele reactie direct na een gebeurte-
nis, 2) ontkenning — een zichzelf psychisch afscher-
men tegen bedreiging, 3) 'intrusion' — het optreden 
van gedachten en gevoelens over de gebeurtenis, die 
moeilijk zijn te onderdrukken en direct of indirect 
het opnieuw beleven van de gebeurtenis betreffen, 



4) verwerking en 5) voltooiing. Binnen het project 
worden mensen die blijven steken in de verwerking 
therapeutisch behandeld volgens een van de drie 
volgende methoden: systematische desentisatie, 
hypnotherapie, psychodynamische thera pie 
(Horowitz). Daar het project wordt gefinancierd 
door het Preventiefonds zijn er geen kosten aan de 
therapieen verbonden. Tot nu toe is een zestigtal 
mensen behandeld. De auteurs stellen dat de resul-
taten bemoedigend zijn, maar maken zich zorgen 
over de tamelijk geringe toeloop van clienten naar 
het project. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

4 
Baudoin, Y. Het strafrechtehjk verleden van slacht-
offers van geweldsmisdrijven. 
Delikt en delinkwent, 12e jrg., nr. 8, oktober 1982, 
blz. 586-592 (N). 

Bij een beschikking van de Minister van Justitie 
werd het Besluit Inlichtingen Strafregisters uitge-
breid met een nieuw artikel, dat de Commissie tot 
beheer van het Schadefonds Geweldsmisdrijven de 

63 	mogelijkheid verschaft rechtstreeks uittreksels te 
verkrijgen uit de strafregisters t.a.v. slachtoffers 
van geweldsmisdrijven, die een beroep doen op het 
fonds. Over deze uitbreiding zijn kamervragen ge-
steld en door de Minister van Justitie bedntwoord. 
In dit artikel gaat de auteur in op deze beantwoor- 
ding van de gestelde vragen, waarbij hij eerst inzicht 
verschaft in het Besluit Inlichtingen Strafregisters 
en de wijze waarop de Commissie tot beheer van het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven tracht vast te stel-
len of de toegebrachte schade mede te wij ten is aan 
het slachtoffer. De auteur geeft aan dat er wel zeer 
zwaarwegende argumenten aanwezig dienen te zijn 
om slachtoffers van geweldsmisdrijven, die een be-
roep doen op het schadefonds, Ian& de gekozen weg 
op hun strafrechtelijk verleden te screenen. Daar-
naast is het hem raadselachtig, welke baat de Corn-
missie heeft bij de raadpleging van het strafregister, 
wanneer het er haar om gaat de mate van betrokken-
heid van de benadeelde vast te stellen. Tot slot 
besteedt de autetir aandacht aan het privacy-aspect, 
waarbij hij constateert dat de Minister van Justitie 
een andere inhoud geeft aan het begrip privacy dan 
bijv. zijn voorganger. De conclusie van de auteur 
is dat er alle aanleiding aanwezig lijkt te zijn om de 
Minister over bovenstaande opnieuw aan te spreken. 
Met literatuuropgave. 

5 
Beer, A. P. G. de, en A. M. van Kalmthout. Dienst-
verlening: ook veel zwaluwen maken nog geen 
zomer (1). 
Delikt en delinkwent, 12e jrg., nr. 7, september 
1982, blz. 458-475 (N). 



In dit artikel geven de auteurs een tussenbalans van 
de experimenten dienstverlening, die gebaseerd is 
op indrukken, indicaties en diverse gegevens, o.a. 
ontleend aan verslagen van de bij het experiment 
betrokken organisaties. Na enige cijfers ter inleiding 
behandelen de auteurs een zevental juridische en 
praktische vraagpunten, toegespitst op de acht proef-
arrondissementen. Hierbij komt aan de orde de cen-
trate vraag of dienstverlening materieel gezien pri-
mak eon straf is met in het gunstigste geval aspecten 
van de hulpverlening, of dat het behandelings- c.o. 
hulpverleningskarakter vooropstaat. Vervolgens 
gaan zij in op de verschillende modaliteiten die door 
de Voorbereidingsgroep Experimenten Dienstverle-
ning (VED) zijn voorgesteld en eon drietal modali-
teiten die in de praktijk gegroeid zijn. Daarna komen 
het beginsel van 'fair play' en het 'no bis in idem' 
beginsel aan de orde. Vervolgens geven zij de moge-
lijkheden aan, die verdachten hebben, wanneer hun 
dienstverleningsaanbod naar hun mening ten onrech-
te is geweigerd en geven inzicht in de wijze waarop 
de staande en de zittende magistratuur op elkaar 
inspelen en de verantwoordelijkheid voor het dienst-
verleningsgebeuren afhouden of naar zich toetrek-
ken. Het laatste punt wat de auteurs in dit eerste 
deel bespreken, is de richtlijn van de VED., dat 
dienstverlening uitsluitend in de plaats kan komen 
voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Zij zijn 
van mening dat dienstverlening ook als een alter-
natief dient te gelden voor de principale hechtenis. 
Met literatuuropgave. 

6 
Beer, A. P. G. de, en A. M. van Kalmthout. Dienst-
verlening: ook veel zwaluwen maken nog geen 
wirier (//). 
Delikt en delinkwent, 12e jrg., nr. 8, oktober 1982, 
blz. 551-567(N). 

In dit tweede deel besteden de auteurs in bun tussen-
balans, na een jaar experimenteren met de alterna-
tieve strafsanctie 'Dienstverlening', aandacht aan 
eon zevental juridische en praktische vraagpunten. 
Op de rol van de reclassering wordt uitgebreid inge-
gaan, m.n. op de verschillende taken die zij bij dit 
experiment hebben toebedacht gekregen en taken 
die zij zelf naar zich toe hebben getrokken en de 
kritiek die bij de reclassering leeft bij de uitvoering 
van de experimenten. Vervolgens gaan de auteurs 
in op de informatie aan de dienstverleners en andere 
betrokkenen over het aangaan van een dienstverle-
ning en om welke delicten het handelt. Vervolgens 
besteden zij aandacht aan de positie van de bena-
deelde en.de  verschillende organisatievormen, die in 
de loop van het jaar in de proef-arrondissementen 
zijn ontwikkeld. Daarna gaan zij in op de verschil-
lende projecten, want dienstverleners tewerkgesteld 
kunnen worden en op het gegeven dat in sommige 
ariondissementen werklozen anders beoordeeld wor- 



65 

den dan werkenden (gelijkheidsbeginsel). Tot slot doen 
de auteurs tien aanbevelingen voor een betere kans op 
ontploofing van de dienstverlening. 
Met literatuuropgave. 

7 
Bloinme, J. Het besluitvormingsproces in jeugdzaken; 
een analyse van verschillen naar geslacht en delicttype. 
Panopticon, 3e jrg., nr. 5, september/oktober 1982, 
blz. 422-434 (B). 

V.w.b. de factor delicttype hanteert de auteur een 
onderscheid naar statusdelicten en misdrijven. Volgens 
de auteur biedt de Belgische wet op de jeugdbesclier-
ming wegens de juridisch ingebouwde differentiering 
tussen statusdelicten en misdrijven, een dankbaar 
onderzoekterrein voor zijn analyse. Andere onderzoch-
te determinanten van het besluitvormingsproces zijn 
de factoren leeftijd, gezinstype (normaal vs. gebroken 
gezin), bezigheid van de minderjarige (schoolgaand 
vs. niet meer schoolgaand), sociale klasse (laag vs. mid-
den en hoog) en `gerechtelijke voorgaanden' = het 
aantal malen dat de minderjarige al eerder in aanraking 
kwam met justitie (0, 1, 2 en meer). De gegevens 
waarop het onderzoek werd gebaseerd, zijn afkomstig 
van een middelgroot Belgisch gerechtelijk arrondisse-
ment. De steekproef bestond uit 688 personen. Er is 
gebruik gemaakt van de multiple regressie-analyse. 
De aard van de gerechtelijke beslissingen verschilt 
vooral naargelang de gezinstoestand, de `gerechtelijke 
voorgaanden' en het delicttype. M.b.t. de naar delict-
type afzonderlijk uitgevoerde analyses blijken de fac-
toren gezinstype en 'gerechtelijke voorgaanden' de 
belangrijkste criteria te zijn in de gerechtelijke proce-
dure. Er is aanleiding om te veronderstellen dat t.a.v. 
op beschermingsgrond geregistreerde minderjarigen 
(en vooral meisjes in deze groep) gedeeltelijk andere 
factoren medebepalend zijn in het besluitvormings-
proces, dan in het geval van jongens die misdrijven 
plegen. Meisjes die een statusdelict pleegden, werden 
strenger bejegend, hetgeen de auteur wijt aan opvat-
tingen m.b.t. sexespecifieke rollensocialisatie. Alge-
meen kan gesteld worden dat zowel legale als buiten-
juridische factoren verband houden met gerechtelijke 
beslissingen in jeugdzaken. 
Met literatuuropgave. 

8 
Blonk, G. N. M. Perikelen rondom de geldboete en 
vervangende hechtenis op het politiebureau. 
Nederlands juristenblad, 57e jrg., nr. 32, 18 september 
1982, blz. 900-903. 

Gedurende het tweede halfjaar van 1981 is vanuit het 
korps gemeentepolitie Apeldoorn een kleine studie 
verricht aangaande de door politie-ambtenaren erva-
ren problemen bij de inning van geldboetes. Door mid-
del van een telefonische enquete onder tientallen 
politiekorpsen heeft men getracht een beeld te krijgen 
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van de gehele problematiek van de executie van arresta-
tiebevelen. De auteur doet in dit artikel verslag van de 
resultaten van deze enquete, waarbij twee knelpunten 
naar voren komen, te weten het capaciteitsprobleem 
van de Huizen van Bewaring en de rechtsongelijk- 
heid, voortvloeiend uit de huidige wettellke bepalin-
gen. Wat betreft het capaciteitsprobleem wordt in de 
praktijk geeonstateerd dat het veel tijd vergt orn een 
veroordeelde, die door de politie is aangehouden, in 
een 11.v.B. te plaatsen. Meestal wordt er dan nog 
plaats gevonden in een ander arrondissement. Daar-
naast constateert de auteur rechtsongelijkheid door 
het capaciteitsprobleem, zoals bijv. sommige politie-
korpsen het toestaan Urn een vervangende hechtenis 
te laten ondergaan in een politiecel. Wat betreft de 
rechtsongelijkheid door wettelijke bepalingen merkt 
de auteur op dat alle geenquetteerde politiekorpsen 

menen dat de niet-afdwingbaarheid van de verhoging 
van geldboctes, door niet tijdig te betalen, rechtsonge-
lijkheid met zich meebrengt. Na de constatering van 
deze belemmeringen, doet de auteur een voorstel om 
bovengenoemde problematiek op te lossen. 
Met literatuuropgave. 

9 
Frazier, C. E. and E. W. Bock. Effects of court 
officials on sentence severity: do fudges make a 
difference? 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 2, augustus 1982, blz. 257-272 (USA). 

In dit artikel geven de auteurs de resultaten weer van 
een-cmclerzoek dat zij hebben gedaan naar de relatie 
tussen dnerschillen in straftoemeting en de verschil-
len in de persoonskenmerken van de rechters. Op basis 
van de zaakgegevens van ruim 300 strafzaken en de 
persoonskenmerken van de rechters die hierover 
moesten oordelen, komen zij tot de conclusie dat de 
persoonskenmerken weinig verschillen kunnen yerkla-
ren. Het zijn naar het oordeel van de auteurs vooral de 
verschillen tussen de zaken die het verschil in straf-
maat verklaren. Wel constateren zij een beslissings-
patroon per rechter en ook stolen zij vast dat daar 
verschillen tussen bestaan. Deze verschillen zijn vol-
gens hen echter te herleiden tot duidelijke zaakver-
schillen. Omdat deze uitkomst van het onderzoek 
nogal afwijkt van de inzichten die tot nu toe op 
basis van wetenschappelijk onderzoek bestaan, beste-
den zij in dit artikel aan het slot enige aandacht aan 
dit opmerkelijlegegeven. Toekornstig onderzoek zou 
volgens de auteurs zich vooral moeten richten op het 
mogelijke voorkomen van subculturen in de rechts-
pleging en op gevallen waarin het vonnis afwijkt van 
het voorstel van de reclasseringsambtenaar. 
Met literatuuropgave. 
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Jackson, M. A., C. D. Webster, and J. L. Hagan. 
Probation outcome: is it necessary to fulfill the 
conditions? 
Canadian journal of criminology, 24e jrg., nr. 3, 
juli 1982, blz. 267-277. 

De auteurs hebben onderzoek gedaan naar het 
resultaat van voorwaardelijke veroordeling bij een 
aantal rechtszaken (131, waaronder 53 voorwaarde-
lijke veroordelingen). Een opmerkelijk resultaat is dat 
44 procent van de voorwaardelijk gestraften hun 
voorwaardelijke periode mochten afmaken, hoewel 
zij niet aan de door de rechter opgelegde voorwaar-
den voldaan hadden. Dit wijst op een verschil in 
zienswijze tussen de rechtbank en de reclasserings-
ambtenaren, die met het toezicht op de voorwaarde-
lijke straf belast zijn. Deze discrepantie kan zowel 
door de theorie van de sociale controle als door de 
hypothese van de los-gekoppelde systemen' ver-
klaard worden. In het eerste geval wordt aangenomen 
dat de rechter en de reclasseringsambtenaar het-
zelfde einddoel hebben, nl. verbetering van het ge-
drag van de veroordeelde, maar daarvoor verschillen-
de middelen hanteren (resp. het opleggen van voor- 

67 	waarden en het toelaten dat deze genegeerd worden). 
In dit model is 'de justitie' een groot, eensgezind 
systeem. In het tweede geval beschouwt men ge-
rechtshof en reclassering als afzonderlijke subsyste-
men, die elk hun eigen belangen nastreven. De invloed 
van andere subsystemen . hangt dan af van de mate van 
overeenstemming. Hoewel zij geen harde argumenten 
hebben, geven de auteurs aan het laatste model de 

• yoorkeur, omdat het minder abstract is en ook in de 
pralctijk zeer bruikbaar. Een andere conclusie van 
dit onderzoek is, dat een hoger opleidingsniveau, het 
hebben van werk en het ontbreken van een crimineel 
verleden factoren zijn die eerder leiden tot voorwaar- 
delijke veroordeling op minder voorwaarden. 

11 
Koenraadt, F. en E. van Vloten. Forensisch psychia-
trische rapportage en cultuurconflict. 
Nederlands juristenblad, 57e jrg., nr. 35, 9 oktober 
1982, blz. 953-964. 

De auteurs gaan in op de problemen rond de psychia-
trische rapportage (aan de rechtbank) over buiten-
landse gedetineerden. Deze groep roept aparte pro-
blemen op: 1— psychologisch onderzoek is vrijwel 
onmogelijk gezien de beperkte standaardisering van 
het testmateriaal, 2) de taalbarriere, 3) de neiging 
om in het onderzoek meer aandacht te besteden aan 
harde gegevens, 4) het verschil (door de cultuur-
barriere) in referentiekader van observator en obser-
vandus en 5) de uitspraken over toerekeningsvatbaar-
heid, maatregelen en behandeling worden aanmerke-
lijk beperkt. Door de rechter-commissaris wordt in 
feite de oneigenlijke vraag gesteld om culturele of . 
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ctnische factoren in psychiatrische of gediagsmatige 
termen ge beschtven. De auteurs schilderen de pro-
blemen die zich voordoen door het gebrek aan 
kennis van de elkaar rakende culturen en het gemis 
aan invoelingsvermogen. Tolken kunnen dit probleem 
maar zeer ten dele oplossen. Veelal blijkt men dan 
ook•niet tot een advies te kunnen komen. Strafrecht 
en vreemdelingenrecht blijken elkaar te doorkruisen. 
Over het algemeen kan de observandus worden uitge-
zet als hij veroordeeld.is . De afweging, wat het 
effect is van de (t.b.r.) maatregel bier te lande of in 
eigen land, is dubbelzinnig. Naar welke maatschappij 
moet betrokkene terugkeren? Sommige observandi 
geven aan dat ze geen straf kunnen accepteren omdat 
hun handeling in eigen land niet strafbaar zou zijn. 
Men zal zich bij forensisch psychiatrische observatie 
moeten richten (eventueel m.b.v. antropologen) op 
de beschrijving van het waargenomen gedrag. 
Met litera tuuropgave.. 

12 
Lilly, J. R. and k A. Ball. A critical analysis of the 
changing concept of criminal responsibility. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 2, augustus 1982, blz. 169-184 (USA). 

Bij verschillende theorieen over de aard van het 
recht kan men het zien getypeerd als de vasUegging 
van dominante definities van een maatschappelijke 
realiteit in eec bepaalde context. Volgens de schrij-
vers van dit artikel neenit het begrip verantwoorde-
lijkheid hierbij een centrale plaats in. In dit artikel 
gaan zij nader in op de veranderende betekenis van 
dit begrip. Met een historische analyse tonen zij aan 
dat lie oorsprong van het rechtskundig denken vele 
verbanden vertoont met de religie. Zij laten lien dat 
in dit verband 'verantwbordelijkheid' weer een andere 
betekenis heeft clan in dit meer rationele tijdperk. 
Bij een nadere toelichting op de individuele verant-
woordelijkheid in het recht in verschillende culturen 
en verschillende tijden, wijzen zij op het belang van 
het onderscheid tussen deterministisch en indeter-
ministisch denken. In hun slotconclusie stellen zij 
vast dat de staat in de sfeer van de rechtspleging veel 
rollen van de religie heeft overgenomen en dat de 
rationalisering van dit proces heeft geleid tot een 
vervanging van het begrip `verantwoordelijkheid' 
door `toerekenbaarheicli. flit laatste is aanzienlijk 
minder subjectief. 
Met literatuuropgave. 

13 
Mooyen, J. Prostitutieren de artikelen 250 bis en 432 
van het Wetback van Strafrecht. 
Trema, Se jrg., nr. 8, oktober 1982, blz. 199-204 (N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in optic verschillen-
de ontwikkelingen op het terrein van de prostitutie. 
Zij betrekt hierbij de invloed van de emancipatie op 



dit fenomeen, de beslissing van de Raad van State om 
op basis van art. 250bis WvSr. het sexboten-besluit van 
Rotterdam te vernietigen en de adviesaanvrage van de 
Minister van Justitie met betrekking tot art. 432 en 
250ter WvSr. aan de Emancipatieraad. Zij betoogt dat 
de afwijzende houding tegenover prostitutie het gevolg 
is van een machtsverhouding die lange tijd zowel door 
mannen als door vrouwen in stand is gehouden. Het 
probleem waar de overheid naar haar mening voor 
staat is, hoe huisvesting te vinden voor een wispel-
turige beroepsgroep, waarvan de diensten veel gevraagd 
zijn, maar die niemand in zijn buurt wil hebben. Zij 
gaat in het kort in op de oplossing die de gemeente 
Rotterdam hiervoor had. Daarna bespreekt ze de uit-
spraken van de Raad van State hierbij. Ten aanzien 
van de vraag of de artikelen 250bis en 432 van het 
Wetboek van Strafrecht moeten worden afgeschaft, 
merkt de auteur op dat het een illusie is te menen dat 
het strafrecht jets kan veranderen aan het taboe dat 
op de prostitu-tie rust. Dit taboe blijft volgens haar 
aanwezig zolang een verschil in sexe nog een verschil 
in mogelijkheden met zich medebrengt. 

14 

69 	Nagel, W. H. Daar zij recht! 
Nederlands juristenblad, 57e jrg., nr. 30, 4 september 
1982, blz. 853-858. 

In dit artikel reageert de auteur op de publikatie van 
een negental leden van het colloquium M.P. Vrij: 
`Strafrechtspleging onder spanning'. Zijn belangrijkste 
kritiek op de publikatie is dat de gedachten van de 
oud-hoogleraar Vrij er maar een enkele keer in voor-
komen. In de bijdrage van Van Veen wordt naar de 
mening van de auteur ten onrechte een direct verband 
aangebracht tussen veranderde inzichten bij groepen 
en individuen en concrete gebeurtenissen in het ver-
leden. Volgens Van Veen zou het een wonder geweest ' 
zijn als de rechtspleging in ons land zich zonder meer 
aan die veranderde inzichten had aangepast. Hier wijst 
de auteur op de verantwoordelijkheid van de juristen 
die op dit terrein werkzaam zijn. Hij haalt hierbij 
Vrij aan die het accent van de `taak' van de jurist 
heeft verlegd naar de `verantwoordelijkheid' van de 
jurist. In een uitvoerige bespreking van de bijdragen 
van de verschillende auteurs toetst de auteur elke 
gedachtengang aan die van Vrij. Hij komt daarbij o.a. 
tot de conclusie dat de beleidsmatige benadering van 
A. Mulder niet de benadering van Vrij kan zijn ge-
weest omdat Vrij veel minder belangstelling had 
voor bestuur en beleid dan voor rechtspraak. 

15 
Sanders, G. S. and D. H. Warnick. Evaluating identifi-
cation evidence from multiple eyewitnesses. 
Journal of applied social psychology, 12e jrg., 
nr. 3, mei/juni 1982, blz. 182-192 (USA), 

Het gebruiken van ooggetuigen voor identificatie 
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komt veel voor. Het is daarom alarmerend dat een 
groot aantal recente onderzoeken aangeeft, dat de 
betrouwbaarheid van dergelijke procedures laag is. 
Intultief lijkt het redelijk dat bij meerdere ooggetui-
gen de invloed van de identificatie toe-, respectievelijk 
afrieemt als zij unaniem zijn resp. elkaar tegenspreken. 
De auteurs vergelijken cen aantal onderzoeken en ko-
men tot de conclusie dat (1) in alle gevallen unanimi-
teit vaker voorkomt dan de normale kansverdeling, 
(2) de kans op unanimiteit negatief gecorreleerd is 
aan de moeilijkheid van de identificatietaak (bijv. 
tijdsverloop) en (3) er een grote kans Null op tegen-
strijdige antwoorden. Statistisch rekenwerk levert op 
dat zelfs wanneer de kans op goede antwoorden een 
op drie is, deze !cans nog altijd twee maal groter is 
dan de it-west gemaakte fout. Over alle onderzoeken 
bleek Cr een kans van 78 procent dat het meest gege-
ven antwoord ook bet goede is. net onderzoek laat 
zien dat de verklaringen van de ooggetuigen niet wille-
keurig (at random) verdeeld waren over de mogelijke 
antwoorden, ondanks de zwakke identificatie-presta-
tie. Het correcte an twoord was altijd het meest voor-
komende antwoord. Verdere studie zal hier echter 
naar verricht moeten worden. 
Met literatuuropgave. 

16 
Schuyt, C. I. M. Op rock near de voordeelregel in het 
strafrecht. 
Trema, Se jrg., nr. 7, september 1982, blz. 175-180 
(N). 

Bij zijn beschouwing van het jaarverslag van het 
Openbaar Ministerie 1981 stuit de auteur op bet feit 
dat hierin enerzijds wordt aangedrongen op priori-
teitstelling terwfil anderzijds vele slagen om de arm 
worden gehouden o.a. met het oog op de taken van 
het 0.M. in de sfeer van de rechtszekerheid en rechts-
gelijkheid. net  jaarverslag laat volgens hem na de 
oorzaak van het bezuinigen op justitiele zaken princi-
pieel te bespreken. 'Het is naar mijn mening terecht 
dat de samenleving zich (weer) moet gaan afvragen 
tegen welke prijs men `reche wit maar men meet niet 
vergeten na te gaan vat het bekorten op de gelden 
van rechtspleging zal gaan kosten'. In zijn slotconclu-
sie wijst hij in dit verband op het optreden van een 
normverschuiving als bepaalde delicten of delicten 
van een bepaalde ernst niet meer vervolgd worden. 
Verder betreurt hi) het dat in het jaarverslag geen 
perspectief op langere termijn wordt aangedragen. 
Zonder dit perspectief zal het volgens de auteur veel 
mensen zwaarder vallen de moeilijke bezuinigingen 
aan te brengen en te dragen. Hi) besluit zijn artikel 
met het uitspreken van de hoop dat in dit perspectief 
hopelijk past dat na 1992 de criminaliteit weer eens 
zal gaan dalen. 
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17 
Singer-Dekker, H. Inhuldigingsrellen: terugblik op 
een discussie. 
Delikt en delinkwent, 12e jrg., nr. 8, oktober 1982, 
blz. 593-603 (N). 

In dit artikel worden twee aspecten uit het jaarver-
slag 1980 van de procureurs-generaal besproken die 
in de Tweede Kamer onvoldoende aandacht hebben 
gekregen, nl. a) de omvorming van het Openbaar 
•Ministerie tot een apparaat met een bredere opzet 
dan het huidige O.M. en b) de opzet van de registratie 
van gegevens, die voor een slagvaardig beleid t.a.v. 
ordeverstoring van belang zouden kunnen zijn. De 
auteur bespreekt de wens van de procureurs-generaal 
om bij het O.M. beleidsmedewerkers aan te trekken. 
Volgens het jaarverslag zal het O.M. zich meer moe-
ten gaan instellen op het voeren van een opsporings-
en vervolgingsbeleid, dat erop is, gericht te de-esca-
leren. De Minister van Justitie heeft deze wens geho-
noreerd, waardoor een begin is gemaakt met een 
behoorlijke toerusting van de bestuurlijke 'poot' van 
de rechterlijke macht. Het tweede punt waar aan-
dacht aan besteed wordt, is een wens geformuleerd 
in het jaarverslag, dat de politie meer informatie 
krijgt over in het bijzonder de aanstichters en rad-
draaiers bij rellen en grootschalige ordeverstoringen. 
De auteur constateert dat de Tweede Kamer tot 
heden te afhoudend en negatief op persoonsregistra-
tie heeft gereageerd en thans door feiten wordt over-
spoeld en in feite een waarschijnlijke uitbreiding van 
de persoonsregistratie heeft aanvaard. De auteur 
plaatst enige kantekeningen bij het opzetten van en 
controle over zo'n registratiesysteem, maar erkent 
wel dat politie en justitie veel informatie behoeven 
om hun werk goed te doen. 

• Met literatuuropgave. 

18 
Tak, P. J. P. Hero verwegen is onontkoombaar. 
Trema, 5e jrg., nr. 7, september 1982, blz. 159-173 
(N). 

Op verzoek van de redactie van Trema plaatst de 
auteur enkele kanttekeningen bij het jaarverslag 
1981 van het Openbaar Ministerie. Hij beschrijft 
eerst een aantal factoren die de druk op de politiele 
en justitiele ketel hebben doen toenemen. Ms voor-
beeld wijst hij op het toenemende aantal nieuwe 
wetten in de laatste decennia. Daarbij hebben bewijs-
technische en procesrechtelijke wetswijzigingen de 
werklast van het gerechtelijk apparaat aanzienlijk 
verzwaard. Een uitbreiding van het aantal opsporings-
functionarissen heeft een verzwaring van het werk 
van het Openbaar Ministerie tot gevolg gehad. Verder 
beschrijft Tak uitgebreid het toenemend aantal over-
legorganen binnen het O.M. dat nodig is om de be-
stuurlijke taakaspecten vorm te geven. In het hoofd-
stuk dat hij wijdt aan de inhoud van het jaarverslag 
volgt hij nauwgezet de algemene inleiding van het 
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verslag dat dit keer niet aan een bijzondere categorie 
delicten is gewijd, maar aan de criminaliteitsbestrij-
ding als gehcel. In de laatste hoofdstukken wijst hij 
op de noodzaak van coordinate bij deze criminali-
teitsbestrijding. Zijn stelregel is that alvorens het 
beleid van het O.M. met toekomstige prioriteiten-
stetting kan worden getiatteerd, het parlement zijn 
eigen uitgangspunten voor een strafrechtelijk belcid 
dient te expliciteren. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

19 
Agopian, M. W. Parental child stealing: participants 
and the victimization process. 
Victimology: an international journal, 5e jrg., 
nr. 2/4, 1980, blz. 263-273: 

Nauw samenhangend met de ontwikkelingen op het 
terrein van de echtscheidingen steekt een nieuw 
delict de kop op, nl. de kinderdiefstal. In dit artikel 
beschrijft de auteur de omvang waarin dit delict 
tegenwoordig voorkomt en door wie het delict wordt 
gepleegd. Geheel exact kan niet worden vastgesteld 
hoeveel kinderen jaarlijks warden weggenomen, 
maar de schatting is dat dit aantal in de VS ligt tus-
sen de 25.000 en 100.000 per jaar. In het artikel 
relateert de auteur dit getal aan het jaarlijks stijgen-
de aantal echtscheidingen en het toenemend aantal 
kinderen dat daarbij is betrokken. De daders zijn in 
de meeste gevallen de ouders, met name de vader of 
moeder die het kind bij de echtscheiding niet toege-
wezen heeft gekregen. Hun leeftijd is volgens de 
auteur relatief laag. In enkele tabellen brengt hij 
deze gegevens in kaart. Aan het slot van zijn artikel 
gaat de auteur uitvoerig in op de betekenis van de 
echtscheiding voor de betrokkenen zoals die blijkt 
uit de dossiers van deze kinderdiefstallen. 
Met literatuuropgave. 

• 20 
Coons, W. H. Learning disabilities and criminality. 
Canadian journal of criminology, 24e jrg., nr. 3, juli 
1982, blz. 251-265. 

De auteur analyseert de vele onderzoeken op het gebied 
van leerstoornissen. Zijn conclusie is, dater over defi-
nite, diagnostiek en behandeling geen eensluidende 
criteria bestaan. Dit geldt nog sterker voor de relatie 
tussen leerstoomissen en criminaliteit. De recente 
(en zorgvuldige) rapporten van de American Office of 
Juvenile Justice and Delinquency Prevention zijn in 
strijd met het algemeen aanvaarde idee dat Cr een 
positieve correlate bestaat. Weliswaar vonden zij bij 
jeugdige delinquenten tweemaal zoveel leerstoornissen 
als in een controlegroep (30% resp. 15%), maar tevens 
bestond er een negatieve correlatie tussen het voorko-
men van leerstoornissen en delinquent gedrag dat door 



73 

de betrokkene zelf werd gemeld. Niet een verhoogde 
neiging tot crimineel gedrag, maar een verschil in 
behandeling door de justitie zou dit kunnen verklaren. 
De auteur pleit voor een zorgvuldig opgezet onder-
zoek, waarin de volgende hypotheses getoetst worden: 
1) er bestaat een grote verscheidenheid aan leerstoor-
nissen; 2) de relatie met criminaliteit hangt samen 
met zeer complexe afweermechanismen (waardoor 
leerstoornissen een ingewikkeld psychisch-relationeel-
sociaal probleem worden); en 3) een individuele, op 
de persoon toegespitste behandeling heeft het meeste 
effect. 
Met literatuuropgave. 

21 
Feuerverger, A., and C. D. Shearing. An analysis of 
the prosecution of shoplifters. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 2, augustus 1982, blz. 273-289 (USA). 

De auteurs stellen in dit artikel vast dat het slachtoffer-
onderzoek zich in de meeste gevallen beperkt tot 
individuele slachtoffers en weinig aandacht schenkt 
aan de organisaties die ook slachtoffer kunnen zijn. In 
een statistisch simulatiemodel lichten zij de besluit-
vorming door van rechercheurs van particuliere beveili-
gingsdiensten omtrent het doen van aangifte van win-
keldiefstal. Het resultaat komt overeen met hetgeen 
empirisch onderzoek ten aanzien van de berechting 
van winkeldiefstal in het algemeen aan het licht heeft 
gebracht. De omvang van het gestolen bedrag en de 
leeftijd van verdachte bepalen in hoge mate de beslis-
sing tot aangifte. Verder blijkt volgens de auteurs 
bekenning van schuld door de dader en zijn uiterlijke 
verschijning van invloed te zijn. In het algemeen zijn 
volgens hen de kenmerken van de zaak van groter be-
lang voor de beslissing dan de kenmerken van de da-
der. Met name het ras van de dader bleek weinig 
voorspellende waarde te hebben voor het doen van 
aangifte. In enkele tabellen worden in dit artikel deze 
samenhangen weergegeven. 
Met literatuuropgave. 

22 
Johnson, K. A. and P. L. Wasielewsld. A commentary 
on victimization research and the importance of 
meaning structures. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 2, augustus 1982, blz. 205-222 (USA). 

Volgens de auteurs van dit artikel wordt bij het slacht-
offeronderzoek een definitie van `slachtoffer' gehan-
teerd die sterk afwijkt van de beleving van het slacht-
offerschap door het publiek. In het algemeen gaat men 
bij dit soort studies uit van definities die worden afge-
leid uit de wet. Voothet publiek betekent volgens 
de auteurs het slachtofferschap meer dan lijdend voor-
werp te zijn in een telastelegging. Aanvankelijk is . 
volgens hen in het onderzoek het ontbreken van ver- 
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banden tussen het slachtoffer zijn van een delict 
en de kenmerken van zijn gedrag verklaard door aan 
te nemen dat eigenschappen zoals leeftijd en geslacht 
in hogere mate de kans bepalen dat iemand slacht-
offer van een delict wordt, dan de gedragskenmerken. 
Het gaat bier volgens de auteur echter om een metho-
dologische onderzoeksfout. Er is onvoldoende nauw-
keurig aangegeven wat men met `slachtoffee bedoelt. 
Aan bet slot van hun artikel komen zij tot enkele 
adviezen voor de gedragswetenschap om door nauw-
keurige begripsvorming cen irrationele misdaad-
psychose tegen te gaan. 
Met literatuuropgave. 

23 
Post, S. Adolescent parricide in abusive families. 
Child welfare, 61e jrg., nr. 7, september/oktober 
1982, blz. 445-455 (USA). 

In dit artikel laat de auteur aan de hand van een 
beschrijving van vier gevallen van oudermoord zien dat 	, 
kinderen tot deze gewelddaad komen in een sfeer van 
verwaarlozing, kindermishandeling en een gebrek aan 
een gezinsverband. In vcel gevallen zijn in deze situatie 
de voorwerpen (pistolen en geweren) waarmee een 
dergelijke geweldpleging kan plaatsvinden in het 
gezin aanwezig. De beschrijving van de vier voorbeel-
den laat zien dat deze kinderen in hoge mate aan 
geweld gewend zijn geraakt. In zo'n gezinssituatie 
bouwt zich als het ware een spanning op die meestal 
in de puberteit uitbarst in een gewelddaad tegen de 
ouders. Oudermoord komt gelukkig niet veel voor, 
omdat volgens de auteur de omstandigheden zoals 
die in de vier voorbeelden zijn beschreven niet vaak 
tegelijkertijd voorkomen. De auteur besluit zijn 
artikel met er op te wijzen dat de daders bij ouder-
moord niet alleen aan deze daad schuldig zijn, maar 
ook de naaste verwanten en de omgeving die niets 
heeft gedaan om te verhinderen dat de spanning zo 
hoog opliep. 
Met literatuuropgave. 

24 
Warr, M. The accuracy of public beliefs about crime; 
further evidence. 
'Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 2, augustus 1982, blz. 185-204 (USA). 

De laatste jaren is volgens de auteur door criminolo-
gen steeds meer aandacht besteed aan het beeld dat 
mensen van de criminaliteit in hun omgeving hebben. 
Bij verschillende onderzoeken gericht op speciale 
delicten is aangetoond dat het beeld dat men heeft 
van de omvang waarin het delict voorkomt en de 
categorie daders die het delict begaat vaak.niet over-
eenkomt met de werkelijkheid. De auteur stelt vast 
dat ten aanzien van deze beeldvorming met betrek-
king tot de criminaliteit in z'n geheel, weinig onder-
zoek is gedaan. Om hiervan een indruk te krijgen 



heeft hij een onderzoek gedaan naar deze beeldvor-
ming in een stad, gericht op vijftien delicten. Deze 
gegevens heeft hij vergeleken met de resultaten van 
een onderzoek onder jongeren op twee scholen in 
deze stad, waarbij die jongeren moesten opgeven 
welke van de vijftien delicten zij wel eens gepleegd 
hadden. Het resultaat van dit onderzoek geeft vol-
gens de auteur aan dat deze beeldvorming niet veel 
verschilt van de werkelijkheid. Zijn conclusie is 
dan ook dat voor bestrijding van de onrust over cri-
minaliteit, de criminaliteit zelf in elk geval ook te 
lijf moet worden gegaan. 
Met literatuuropgave. 

25 
Wilkinson, K. B. Grant Stitt and M. L. Erickson. 
Siblings and delinquent behavior: an exploratory 
study of a neglected family variable. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 2, augustus 1982, blz. 223-239 (USA). 

De auteurs wijzen er in dit artikel op dat het onder-
zoek dat zich richt op de relatie tussen iemands 
directe omgeving en de kans dat zo iemand tot 

75 delinquent gedrag komt, zich veelal beperkt tot de 
invloed van de ouders. Wat in het algemeen buiten 
het onderzoek blijft is de invloed op delinquent ge-
drag van de gezinssamenstelling. Het gaat hier dan 
om het aantal kinderen, het aantal broertjes en zus-
jes en de volgorde naar leeftijd die van betekenis kun-
nen zijn. In dit artikel doen de auteurs verslag van 
een onderzoek dat zich hierop toespitste. Eerst laten 
zij het onderzoek dat tot nu toe op dit terrein is 
gedaan de revue passeren. Na een toelichting op de 
methoddlogie van het eigen onderzoek presenteren 

• de auteurs de resultaten. De uitkomst is volgens hen 
dat de volgorde naar leeftijd in samenhang met ge-
slacht in het gezin van betekenis is voor de verklaring 
van crimineel gedrag. Hun slotconclusie is dat het 
crimineel gedrag alleen volledig kan worden begre-
pen als het socialisatieproces van de delinquent in 
zijn geheel wordt onderzocht. Daarbij spelen niet 
alleen de ouders een rol. 
Met literatuuropgave. 

26 
Winkel, F. W. Omstanders en criminaliteit: psycho-
logische waarnemingsfouten. 
Panopticon, 3e jrg., nr. 5, september/oktober 1982, 
blz. 400-413 (B). 

In dit artikel schenkt de auteur aandacht aan de 
menselijke waarneming, de vertekeningen daarin en 
welke waarde gehecht moet worden aan getuigen-
verklaringen. Eerst gaat de auteur in op het idee dat 
kansrekening in principe mogelijkheden biedt in 
combinatie met meer conventionele middelen om 
het nut vast te stellen van de accuratesse van getui- 
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genverklaringen. Vervolgens maakt de lezer van het 
artikel kennis met enkele Gestaltpsychologische 
,achtergronden van de waarneming, zoals het 'slui-
tingseffece en het `nabijheidseffecf. Deze waarne-
mingsprincipes gaan ook op voor de sociale waarne-
ming bijv. van criminele incidenten. Het waarnemen 
van dit soort situaties roept spanningen op. Tussen 
de mate van opgeroepen spanning en de betrouw-
baarheid van de waameming bestaat een kromlijnig 
verband. Onbewuste vertekening van de waarneming 
kan ook voortvloeien uit een bepaalde combinatic 
van dader- en waarnemerskenmerken. Tot die ken-
merken behoort o.m. het groepslidmaatschap. De 
auteur meent dat dit een niet onbelangrijk feit is, 
in ooze pluriforme samenleving. Vervolgens wordt 
stilgestaan bij de zgn. attributie-theorieen. Deze 
theorieen houden zich o.m. bezig met de regels die 
men vaak onbewust hanteert bij het toeschrijven van 
oorzaken aan het gedrag van anderen. Tot besluit 
gaat de auteur in dit verband in op de voorliehtings-
campagnes t.b.v. het publiek ter assistentie bij de 
politietaak en de hiervoor binnen het politie-appa-
raat noodzakelijke voorzieningen. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

27 
Colvin, NI. The 1980 New Mexico prison riot. 
Social Problems, 29c jrg., nr. 5, juni 1982, 
blz. 449-463. 

In dit artikel geeft de auteur een analyse van de 
oorzaken en aanleidingen van het oproer in de 
gevangenis van New Mexico in 1980. Het oproer 
kenmerkte zich door de extreme geweldpleging van 
de gedetineerden onderling, waarbij 33 gedetineer-
den door hun lotgenoten werden gedood. Allereerst 
geeft de auteur een overzicht van de reeds geformuleerde 
theorieen over de oorzaken van gevangenisoproeren, 
die zijn inziens geen van alle voldoende verklaring 	. 
kunnen leveren voor het gebeurde. Aan de hand van 
een bespreking van de veranderingen in het regiem 
van de gevangenis en de veranderingen in de sociale 
structuur binnen de gemeenschap van gedetineerden 
in de periode 1970-1980, geeft de auteur aan wat 
naar zijn mening de factoren zijn die van invloed 
zijn geweest op de toenemende gewelddadigheid 
tussen de gedetineerden onderling en die uiteindelijk 
tot het oproer hebben geleid. Als belangrijkste fac-
tor noemt hij de veranderingen in leiding en regiem, 
waardoor de in formele sociale con trole binnen de 
gedetineerdengemeenschap werd verbroken, de be-
staande cohesie tussen de gevangenen . onderinijnd 
werd en de gewelddadigheid toenam. Vervolgens 
geeft hij een beschrijving van de karakteristieken 
van het oproer zelf. Tot slot biedt hij een zestal 
strategieen aan, waarmee soortgelijke moeilijkheden 
in andere penitentiaire inrichtingen zouden kunnen 
worden voorkomen. 
Met literatuuropgave. 



Reclassering 
Zie excerpt nr. 6 

Psychiatrische zorg 
Zie ook excerpt nr. 11 

28 
Bille-Brahe, U. Persons attempting suicide as clients 
in the Danish welfare system. 
Social psychiatry, 17e jrg., nr. 4, 1982, blz. 181-187. 

Zelfmoord is een steeds groter probleem aan het 
worden in de meeste westerse landen. Onderzoek op 
dit gebied heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht 
op de sociale omstandigheden van de slachtoffers of 
hun contacten met crisiscentra. Aangezien herhaalde 
verzoeken om bijstand een uitdrukking zijn van een 
voortdurende behoefte aan hulp is in de hier beschre-
ven studie onderzocht wat het verband is tussen her-
haalde zelfmoordpogingen en veelvuldig contact met 
de sociale dienst. Verder is getracht factoren op te 
sporen die de groep karakterisen met een hoog risico 
voor zelfmoordgedrag. Van 210 in 1976 in het Acade-
misch Ziekenhuis van Odense wegens een zelfmoord- 

77 	poging opgenomen personen is nagegaan wat de diag- 
nose van lichamelijke en geestelijke gesteldheid was en 
wat de patienten als oorzaak voor hun poging zagen. 
Verder is van de vijf hieraan voorafgaande jaren nage-
gaan wat hun contacten met de sociale dienst waren 
en of ze al eens eerder een zelfmoordpoging onder-
nomen hadden. De resultaten lieten zien dat 49% 
van de patienten in de periode van vijf jaar al eens 
eerder geprobeerd hadden zich van het leven te bero-
ven. Er was geen verschil tussen degenen die het voor 
de eerste keer deden en de zgn. recidivisten wat be-
treft geslacht, leeftijd, diagnose of door henzelf ge-
noemde oorzaak. Ongeveer de helft had de sociale 
dienst om hulp verzocht en 82% hiervan zelfs meerde-
re malen. Recidivisten bleken vaker client te zijn 
(geweest) dan niet-recidivisten en er was een positief 
verband tussen meer dan twee zelfmoordpogingen 
en een herhaald beroep op de sociale dienst. De hoge 
risico-groep werd gevormd door diegenen die continu 
sociale bijstand nodig hebben, met name financiele 
hulp, advies en leiding. Het risico was met name bij-
zonder hoog bij die clienten die hun zelfmoordpoging 
weten aan hun emoties. 
Met literatuuropgave. 

29 
Olij, C. Ongewenste dwangverpleegden. 
Kri, 12e jrg., nr. 7, september 1982, blz. 9-12 (N). 

De auteur gaat in het zgn. Kri-katern in op de 
'ongewenste dwangverpleegden' en de gevolgen die de 
bezuinigingen voor deze TBR-gestelden en sterk 
gedraggestoorde agressieve (SGA-)patienten zullen 
hebben. Insiders verwachten dat een van de effecten 



zal zijn, dat de rechterlijke macht eerder en langere 
gevangenisstraffen zal opleggen. Eon aantal 'open' 
afdelingen zal in ieder geval dicht moeten. De onge-
veer twintig gedetineerden, die door doze maatregel 
'dakloos' zullen worden, zal men deels terug moeten 
plaatsen naar gesloten afdelingen. Ook wit Justitie via 
de meest open TBR-instelling 'Groot Batelaar' eon 
verbinding leggen met de algemene geestelijke gezond-
heidszorg. Het Pieter Baan Centrum (PBC) en het 
Selectie-instituut (SI) zullen geihtegreerd mcieten 
worden. De SGA-patienten dreigen door de bezuini-
gingen eveneens getroffen to warden. Kritiek is er van 
alto kanten. In eon voorlopige reactie stelt de Coorn-
hertliga dat de bezuinigingsdrang als 'alibi gebruikt 
wordt cm korte metten to maken met de kwetsbare 
vernieuwingstendensen. De fusie tussen PBC on SI 
tast principes aan door het opheffen van eon onder-
scheid in ruimtelijke zin'. Voor de SGA-catienten ziet 
het or naar uit dat in toegezegde voorzieningen stork 
gesnoeid zal worden. De auteur stelt dat het or op 
lijkt dat deze groep pati8nten nu net zo lang aan hun 
lot zal worden overgelaten, tot ze, na het plegen van 
eon delict, met Justitie on de `bajes' in aanraking 
komen. 

78 	30 
Themanumrner 'Psychiatrie en strafreche. 
Proces, 6Ie jrg., nr. 11, november 1982, 

• biz. 261-308. 

Dit themanummer van Proces is gelled gewijd aan 
het op 12 november 1982 gehouden congres 
'Psychiatric en Strafrecht'. De bedoeling van dit con- 
gres is tweeerlei. Enerzijds om de psychiater zijn/haar 
positie in de strafrechtspleging to laten verklaren. 
Anderzijds om vanuit de strafrechtspleging de psy-
chiatric aan eon kritisch onderzoek to onderwerpen. 
De artikelen zijn van de hand van M. Zeegers on 
D. Mulder. M. Zeegers stelt dat de psychiater noch op 
de stool van de aanklager, noch op de plaats van de 
verdediger behoort to zitten. Hij dient de rechter to 
adviseren vanuit zijn deskundigheid. De groeiende 
kennis on de daaraan verbonden gevaren waren reeds 
voor Ramke aanleiding om te spreken van 'eon 
bloeiende psychiatric in gevaar'. Volgens hem zou zij 
blijven grocien on dan nict meer in gevaar zijn. De 
auteur deelt doze mening niet: psychiatric is gevaar-
lijk on zal dat blijven. Een gevaar is bijv. dat de 
psychatrie kan verworden tot instrument van de 
machthebbers on op zo'n manier ongelijkheid kan 
bestendigen. Psychiatrie on recht kennen veel over-
eenkomsten, zij versterken elkaar en daarmee tevens 
het sociale systcem. Het gevaar dreigt dat de psychia-
ter de aanpasser wordt, die bet maatschappelijk 
krachtveld helpt in stand houden. De vrucht van de 
bloei van de psychiatrie is de humanisering van het 
strafrecht. Het begrip ontoerckeningsvatbaar is eon 
gevaarlijk begrip en tbr is eon noodzakelijk kwaad. 
Tot slot meent de auteur dat de psychiater zich meet 
kenmerken door openheid, idealisme en naasten- 
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liefde. De tweede auteur — D. Mulder geeft een 
analyse van de wijze waarop m.n. in de praktijk de 
(forensische) psychiatrie zich verhoudt tot het 
strafrecht. T.a.v. de psychiatrische voorlichtings-
rapportage ziet de auteur het begrip verminderde toe-
rekenbaarheid graag meer gerelateerd aan de aard 
van de op te leggen straf of maatregel dan aan de 
duur ervan. De kwaliteit van de rapportage dient con-
stant bewaakt te worden. V.w.b. de detentiepopulatie 
wijst de auteur op het frusterende feit dat zowel 
het gevangeniswezen als de penitentiaire inrichtingen 
steeds meer worden opgescheept met oneigenlijke 
doelgroepen. Ook t.a.v. de bevoegdheden en de 
beperkingen van de rechter inzake de tbr signaleert 
de auteur een aantal knelpunten. De wetgever han-
teert een duidelijke tweedeling t.a.v. een groep, 
bestaande uit psychisch gestoorde, gevaarlijke 
delinquenten die in aanmerking komen voor een 
psychiatrische behandeling enerzijds en anderzijds 
een groep voor wie dit niet zou gelden. De auteur 
acht deze tweesporigheid onhoudbaar. Tot slot 
poneert de auteur een aantal stellingen t.a.v. toe-
komstige ontwikkelingen. Het themanummer wordt 
afgerond met ten eerste een aantal stellingen van een 
officier van justitie, een rechter, een advocaat en een 
maatschappelijk werker, en ten ten tweede met een 
verslag van een te Quebec, Canada gehouden con-
gres over 'Psychiatry and Law'. 

Kinderbescherming 
Zie ook de excerpten nr. 7 en 19 

31 
Canter, R. J. Family correlates of male and female 
delinquency. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 2, augustus 1982, blz. 149-167 (USA). 

Delinquent gedrag wordt in de meeste gevallen 
beschouwd als typisch mannelijk. Naar de mening 
van de auteur geldt dit zeker niet voor jeugd-
delinquentie. In dit artikel gaat zij nader in op de 
sexe-verschillen die zijn gebleken bij een onderzoek 
waarbij gebruik is gemaakt van gegevens over delin-
quent gedrag die door de respondent zelf zijn opge-
geven. Bij de analyse van deze informatie is met 
name aandacht besteed aan de relatie tussen het 
verschil in invloed van het gezin op delinquent ge-
drag bij jongens en meisjes. Het bleek dat de posi-
tieve werking van een hecht gezinsverband in 
dezelfde mate delinquentie-beperkend werkt bij 
jongens als bij meisjes. Het belang van zo'n gezins-
band verschilde niet volgens de auteur bij verschil-
lende delicttypen. Ten aanzien van de invloed die 
uitgaat van de onvolledige gezinssituatie op de ont-
wikkeling van crimineel gedrag, merkt zij op dat dit 

• bij jongens vaker tot delinquentie leidt dan bij 
meisjes. De auteur is van mening dat dit onderzoek 
aantoont dat een herbezinning op de betekenis van 
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het gezin bij de verklaring van delinquent gedrag 
zeer nuttig is en dat daarbij een genuanceerd onder-
scheid tussen jongens en meisjes moet worden ge-
maakt. 
Met literatuuropgave. 

32 
Clarijs, Y. Belangenvereniging Minderjarigen: teveel 
waakhond, te weinig vakbond. 
Sjow, 10e jrg., nr. 11, november 1982, blz. 297-301 
(N). 

Het artikel bevat een interview met iemand die vet-
telt over zijn ervaringen in de Belangenvereniging 
Minderjarigen (BM). Bepaalde democratische organisa-
tieprincipes in de BM hebben ertoe geleid dat sommige 
doelstellingen niet zijn bereikt. De BM kan volgens 
de geinterviewde ook democratisch functioneren als 
taken worden verdeeld en je de mensen daarvoor de 
verantwoordelijkheid geeft. Na een kort overzicht 
van doelen en middelen van de BM wordt ingegaan 
op wat deze organisatie in de loop van haar bestaan 
heeft bereikt. Dat er geen wezenlijke veranderingen 
zijn bereikt, wijt de geinterviewde aan een flinke 
doorstroming binnen de BM. Andere factoren zijn 
dat politick gezien de belangen van minderjarigen in 
tehuizen niet interessant zijn en dat binnen de BM 
nooit echt beleid is ontwikkeld. Het verwijt dat je 
de BM kunt maken is dat ze te vaak alleen als waak-
hond heeft gefungeerd en dat ze de bewoners van 
tehuizen te weinig perspectieven heeft geboden. De 
BM moet af van het principe 'alles met z'n alien' en er 
moeten meer contacten worden gelegd met andere 
organisaties. Ook het ontwikkelen van een beleid 
op langere termijn is onontbeerlijk. 

33 
Deaton, F. A. and D. L. Sandlin. Sexual victimology 
within the home: a treatment approach. 
Victimology: an international journal, 5e jrg., 
nr. 2/4, 1980, blz. 311-321. 

Aan de hand van de resultaten van een onderzoek 
naar de systematische behandeling van de problema-
tick in gezinnen waar sexueel misbruik van kinderen 
had plaatsgevonden, stellen de auteurs een bepaalde 
behandelingsmethodiek voor. Zij stellen vast dat 
sexueel misbruik van kinderen een van de ernstigste 
vormen van kindermisbruik is. Het slachtofferschap 
blijft volgens de auteurs overigens niet beperkt tot 
het kind,.maar strekt zich uit tot andere gezinsleden. 
Met name de moeder lijdt in veel gevallen ernstig 
cinder dit delict. De verschillende manieren waarop 
het gezin wordt behandeld waarin zich een dergelijk 
probleem voordoet of heeft voorgedaan, bieden alle-
maal zowel voor- als nadelen. De problematiek is, 
mede gezien het relatief grote aantal nauw betrok-
kenen, zo gecompliceerd dat meerdere methoden 
moeten samengaan. Fen geintegreerde aanpak door 



zowel professionele krachten van een verschillende 
discipline als paraprofessionele krachten moet in een 
periode van . een half tot een jaar volgens de auteurs 
tot goede resultaten kunnen leiden. Tegelijkertijd 
stellen zij echter vast dat de problematiek als geheel 

• slechts met een langere-termijnprogramma volledig 
• kan worden opgelost. 
Met literatuuropgave. 

34 
Kratcoski, P. C. Child abuse and violence against the 
family. 
Child welfare, 61e jrg., nr. 7, september/oktober 
1982, blz. 435-444 (USA). 

Uit onderzoek is gebleken dat een vrij groot deel van 
de gewelddadige jeugd zelf slachtoffer is geweest van 
kindermishandeling. In dit artikel probeert de auteur 
met behulp van bestaande theorieen over geweld en 
kindermishandeling een verband tussen deze ver-
schijnselen te verklaren. Hij bespreekt in het kort de 
culturele geweld-theorie, de stress-theorie en de 
leertheorie van het geweld. Daarna geeft hij een aan-
tal resultaten van empirisch onderzoek weer. In een 

81 	onderzoek analyseert hij de persoonsgegevens van ruim 
850 geweldplegers. Hierbij let hij vooral op de situa-
tie zoals die in het gezin was. In een aantal tabellen 
presenteert de auteur de resultaten van deze ana- 
lyse. Aan het slot van zijn artikel wijst hij in verband 
met de samenhang tussen kindermishandeling en ge-
weldpleging door mishandelde kinderen op de lage 
frustratietolerantie van deze kinderen, het beeld van 
de ouders tijdens hun jeugd en het leergedrag ten aan-
zien van geweldmisbruik. 
Met literatuuropgave. 

35 
• Milling Kinard, E. Child abuse and depression: cause 
or consequence? 
Child welfare, 61e jrg., nr. 7, september 1982, 
blz. 403-413 (USA). 

De auteur gaat in dit artikel nader in op de relatie 
die hij aanwezig acht tussen gedeprimeerdheid bij de 
ouders en geweldpleging tegen de kinderen. Zij laat 
aan de hand van een literatuuroverzicht zien dat gede-
primeerdheid gemakkelijk leidt tot geweldpleging. 
Daarbij is gebleken dat ouders die geweld gebruiken 
tegen hun kinderen vaak gedeprimeerd zijn. Naar 
haar mening geeft de combinatie van deze gegevens 
aan dat kinderen van gedeprimeerde ouders een ver-
hoogde kans hebben dat ze geslagen worden of het 
slachtoffer worden van psychologisch geweld. Deze 
kinderen blijken zelf ook weer meer gedeprimeerd 
te zijn dan kinderen wier ouders minder gedeprimeerd 
zijn. Hoe dit verband precies wordt veroorzaakt, 
door erfelijkheid of door de omgeving, is volgens de 
auteur nog niet goed onderzocht. Ook voor de rela- 



tie tussen de gedeprimecrdheid bij de ouders en het - 
• geweld tegenover de kinderen geldt volgens haar dat 
andere factoren, zoals armoede en spanning in het 
gezin van grote betekenis blijven bij de kindermishan-
deling. Uiteindelijk kan de gedeprimeerdheid bij de 
ouders, naast oorzaak, ook gevolg zijn van de kinder-
mishandeling. 
Met literatuuropgave. 

36 
Quik-Schuijt, A. C. Kind eren van drugverslaafde 
ouders. 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 4e jrg., 
nr. 6, september 1982, blz. 166-169 (N). 

De auteur reageert in dit artikel op het rapport van 
de Amsterdamse werkgroep 'Kinderen van drugver-
slaafde ouders'. Naar haar oordeel zoekt de werk-
groep in eon to traditionele richting voor bet vinden 
van een oplossing voor dit probleem. Men stelt voor 
de baby's van drugverslaafde moeders onder toezieht 
te stellen met uithuisplaatsing. De moeder moet dan 
in zes maanden laten zien dat zii het kind zelf kan 
opvoeden. De auteur is van mening dat or een groot 

82 	probleem bij wordt gecreeerd door doze baby's in 
de belangrijke eerste maanden in tehuizen to plaatsen. 
Zij stelt eon oplossing voor waarbij moeder en kind 
samen in een tehuis worden geplaatst. De baby moet 
riaar haar oordeel direct de kans krijgen zich te 

. hechten aan een ouder. Zij signaleert hierbij wel het 
gebrek aan zo'n opvangmogelijkheid. Haar advies 
aan de werkgroep is nict alle cnergie te verspillen 
aan voorstellen tot wetswijziging, maar ecrder een 
oplossing te zoekcn in een overleg met vertrouwens-
artsen, pleeggezinnencentrales en het stimuIeren van 
de instelling van de nodige tehuizen voor de opvang. 

Politie 
Zie ook excerpten nr. 8 en 49 

37 
Blonk, G. N. M. Privacy in het geding: een verslag 
over het scanner-proefproces. 
Algemeen politieblad, 131e jrg., nr. 19, 
18 september 1982, blz. 407-414 (N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op het zgn. 
`scanner-proefproces% dat getracht heeft duidelijk-
heid te geven op de vraag of het afluisteren van de 
politiernobilofoon strafbaar is ingevolge de privacy-
bepalingen van het Wetboek van Strafrecht. Zowel 
de rechtbank to Zutphen, het gerechtshof te 
Arnhem alsmede de Hoge Raad, zijn van mening 
dat zulks niet het geval is, zodat de verdachte dien-
tengevolge word ontslagen van rechtsvervolging. De 
schrijver tracht de gevolgen van doze niet-strafbaar-
heid aan to geven. Hierbij onderscheidt de auteur de 



formeel-juridische consequenties en de rechtspoli-
tieke consequenties. Hierbij wijst de schrijver o.m. 
op het niet onaanzienlijke belang van het ingrijpen 
door de wetgever om in staat te zijn juridisch op te 
treden tegen de voortschrijdende en omvangrijke 
schending van privacy beginselen door de afluiste-
raars van politie-frequenties. 
Met literatuuropgave. 

38 
Cachet, A. Problem en in de relatie politie-bevolking; 
over de oplosbaarheid en onoplosbaarheid van pro-
blemen. 
Tijdschrift voor de politic, 44e jrg., nr. 9, 
september 1982, blz. 430-434 (N). 

De relatie politie-bevolking kan niet anders dan 
problematisch zijn. De politic is een recente, moder-
ne maar marginate verschijningsvorm van sociale 
controle. Alleen daar waar de fundamentele vormen 
van sociale controle tekort schieten, ontstaat be-
hoefte aan politie. De samenleving — als vage collec-
tiviteit — delegeert een deel van de controletaak, 
die ook wordt vervuld door o.m. het gezin en de 

83 	school, aan de politie. Het is de delegatie van een 
deel van de sociale controletaak, die ten grondslag 
ligt aan wezenlijke, blijvende en onontkoombare pro-
blemen in de politiefunctie. Zo is de ambivalentie 
in de relatie politie-bevolking problematisch, even-
als de beperktheid en het voortdurend onder druk 
staan van de delegatie van de controletaak. Ook het 
feit dat de delegatie van de controletaak samengaat 
met een toewijzing van schaarse goederen en mid-
delen en het fejt dat de delegatie aan strikte regels 
gebonden is, vindt de auteur een bron van proble-
men. Effectieve vervulling van de gedelegeerde ta-
ken is ook in belangrijke mate afhankelijk van de 
mate waarin de politic zich maatschappelijke steun 
weet te verwerven. Het problematische karakter 
van de relatie politie-bevolking is wel regelbaar maar 
niet fundamenteel oplosbaar. Tot slot somt de 
auteur van dit feit enkele praktische implicaties op. 
Met literatuuropgave. 

39 
Godfroy, F. W. Politiesterkte niet afmeten aan 
misdaadstatistiek. 
Tijdschrift voor de politic, 44e jrg., nr. 10, 
oktober 1982, blz. 489-493 (N). 

De auteur geeft in dit artikel een reactie op het 
artikel van van Oortmerssen (in het juli/augustus-
nummer) over de positieve herwaardering van de 
misdrijfstatistiek. De auteur constateert dat de 
politiestatistiek steeds meer en grotere afwijkingen 
vertoont met de cijfers uit de slachtofferenquCtes. 
M.b.v. voorbeelden geeft hij aan dat de misdaad-
statistieken van de politic door meer factoren wor- 
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den beinvloed dan door de reele criminaliteitsont-
wikkeling en constateert dat van Oortmerssen gro-
tendeels aan deze factoren voorbijgaat. Het tweede 
punt waarvoor van Oortmerssen pleit, is dat de 
sterkte van een politiekorps recht evenredig zou 
moeten groeien met de omvang van de criminaliteit. 
De auteur geeft aan dat een opvoering van de politie-
sterkte een opwaartse invloed heeft op de statistic-
ken; hierdoor zou een kunstmatige omhooggerichte 
spiraal in werking gesteld kunnen worden. Daar-
naast markt hij op dat een groot decl van de kleine 
criminaliteit toe te schrijven is aan verslavingspro-
blematiek, waarbij men uiterst terughoudend moet 
zijn met een opvoering van de justitiele-politiele 
aanpak. Tot slot geeft de auteur een aantal stellingen, 
die een reactie zijn op de discussiepunten van van 
Oortmerssen. 

40 
Goedendorp, A. Herziening Prima ire Opleiding: geen 
oude wijn in nieuwe zakken. 
Algemeen politieblad, 131e jrg., nr. 18,4 septetnber 
1982, blz. 383-388 (N). 

De auteur gaat in op enige gevolgen die voortvloeien 
uit de herziening van de primaire politie-opleiding 
(HP0): het gegeven dat de adspirant die de opleiding 
verlaat zijn loopbaan zal beginnen bij de surveillance-
dienst, moet sterk bepalend zijn voor de opleiding. De 
agent op straat moet rich kenmerken door zeIfstan-
digheid en verantwoordelijkheidsgevoel. In de oplei-
ding wordt dan ook veel aandacht gegeven aan het 
rollenspel en aan het juist hanteren van wettelijke 
regels en bepalingen. Teneinde de HPO goed te laten 
verlopen is inmiddels gestart met een aanvullende 
docentenopleiding. Daarnaast zal de herziene oplei-
ding ook gevolgen hebben voor het management op 
de scholen. Tevens zaI het internaatsysteem worden 
gehandhaafd. Tot besluit brengt de auteur een drietal 
andere gevolgen van de HP0 naar voren. Het betreft 
de relatie tussen politiekorps en politieschool, de op-
leiding van de marechaussee en in hoeverre bijstelling 
van seIectiecriteria nodig is. 

41 
Heijboer, H. .1. De Franse politie met 10.000 man 
versterkt. 
Tijdschrift voor de politic, 44e jrg., or. 10, 
oktober 1982, blz. 465-469 (N). 

In dit artikel wordt door de auteur aandacht geschon-
ken aan het felt dat de Franse politic sinds afgelopen 
zotner met tienduizend man is versterkt. Frankrijk 
dat sinds tien jaar steeds sneer een vrijplaats is gewor-
den voor anarchisten en terroristen, had te lang het 
extremisne zijn gang laten gaan. Bovendien kondigde 
Mitterrand bij zijn benoeming tot president een 
amnestie af waarbij nogal wat terroristen op vrije 
voeten kwamen, waaronder de leider van de terroris- 



tische organisatie 'Action directe'. De gebeurtenissen 
daarna, o.a. nieuwe aanslagen van deze groepering, 
dwongen Mitterrand tot andere maatregelen. Na een 
opsomming van deze maatregelen gaat de auteur in op 
de benoeming van een staatssecretaris voor Openbare 
Veiligheid en een coordinator om het terrorisme te 
bestrijden. Vervolgens gaat hij in op de twee rivali-
serende politiediensten, nl. de 'Gendarmerie' en de 
'Police Nationale' en op de afschaffing van een wet, 
genaamd 'Cour de sarete de l'Etat'. Hij concludeert 
dat zolang er geen andere wetswijzigingen komen het 
werk van de politie en justitie bepaald niet gemakke-
lijker zal worden. Het is voor de auteur de vraag of 
de uitbreiding met tienduizend man alleen voldoende 
zal zijn om het terrorisme afdoende te bestrijden. 

42 
Kuijvenhoven, A. Net  ontwerp politiewet: wie rea-
geert waarop? 
Tijdschrift voor de politie, 44e jrg., nr. 9, september 
1982, blz. 413-423 (N). 

Op 25 maart 1982 verscheen het voorontwerp voor 
een Politiewet, als eerste aanzet om te komen tot een 

85 	reorganisatie van de Nederlandse politie. In zijn artikel 
stelt de auteur de maatschappelijke reacties op het 
voorontwerp centraal: wie reageert op het vooront-
werp en waar gaat het in de reacties over? De auteur 
gaat eerst in op de officieuze reacties uit kranten en 
tijdschriften. Vervolgens laat hij de officiele reacties 
de revue passeren. Deze zijn aflcomstig van in dit ka-
der relevante personen, organisaties en instanties. Uit 
analyse van gemeentelijke reacties blijkt dat 30 pro-
cent van de gemeenten heeft gereageerd en dat vanuit 
provincies met grote aantallen gemeenten minder vaak 
wordt gereageerd dan vanuit kleinere provincies. Het 
overgrote deel van deze reacties conformeert zich aan 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook 
schenkt de auteur aandacht aan de reacties van 
ambtelijke en bestuurlijke instanties en de daarin ge-
presenteerde aandachtsvelden. I.h.a. blijkt de nood-
zaak de huidige politie-organisatie te reorganiseren 
niet te worden bestreden. Enkele onderwerpen die in 
de reacties vaak besproken worden zijn de instelling 
van landelijke politiediensten, de politietaak en het 
dualisme in gezag over de politie. De auteur stelt tot 
slot dat het voorontwerp weinig kans van slagen lijkt 
te hebben gezien de recentelijk plaatsgevonden poli-
tieke aflossing van de wacht en presenteert ook enige 
aanbevelingen. 
Met literatuuropgave. 

43 
Kuykendall, J. and R. R. Roberg. Mapping police 
organizational change; from a mechanistic toward 
an organic model. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 20e jrg., 
nr. 2, augustus 1982, blz. 241-256 (USA). 



In dit artikel beogen de auteurs het veranderingspro-
ces dat naar aanleiding van verschillende onderzoeken 
hi] de politie-organisaties in grote steden op gang is 
gekomen in kaart te brengen. De onderzoeken brach-
ten veelal aan het licht dat de bureaucratisering in het 
politie-apparaat een mechanische wijze van functio-
neren tot gevolg had. Het advies was meestal dat de 
politie voor verhoging van de effectiviteit van haar 
optreden weer meer organisch moest gaan functio-
neren. Men dacht hierbij dan aan verruiming van de 
contacten met de burgers, team-policing e.d. Om dit • 
te bereiken moesten de organisaties tamelijk fundamen-
teel worden veranderd. De auteurs laten met bel 
hulp van organisatiemodellen zien hoe zo'n verande-
ringsproces er uit ziet (kan zien). In het tijzonder 
wordt aandacht besteed can het matrix-model van 
verandering. Met de invoering van team-policing als 
voorbeeld wordt het veranderingsproces door de 
au teurs in dit artikel nader uitgewerkt 
Met literatuuropgave. 

44 
Meer, J. van der. Ronne en milieubescherming: 
ervaringen in de haven van Rotterdam. 
Tijdschrift voor de politic, 44e jrg., nr. 10, 

86 	oktober 1982, blz. 477-484. 

Dit artikel is een weergave van een inleiding door de 
auteur gehouden tijdens het congres: 'Das Verbrechen 
an Natur und Llmwelt als Internationales Problem' te 
Hannover. Na een korte uiteenzetting over de veran-
derde milieuwetgeving in de afgelopen tien jaar, gaat 
hi] in op de bevoegdheid van.met name de politic bij 
de opsporing van milieudelicten en de pogingen die 
in het werk zijn gesteld om tot een goede coordinatie 
te komen. Vervolgens komen aan de orde de moge-
lijkheden en activiteiten van de politic op het milieu-
gebied en wel in het bijzonder het werk van de 
rivierpolitie in het havengebied van Rotterdam. Zo 
wordt o.a. ingegaan op'de taak van het Bureau 	• 
Milieuzaken van de Rivierpolitie, dat eind 1981 
is opgericht en de samenwerking van dit bureau met 
andere overheidsdiensten in het havengebied. Daar-
na geeft hij een overzicht van de opsporingsactivi-
teiten en sluit het artikel af met een zestal conclusies. 

45 
Murray;D. M. and C. L. Wells. Does knowledge that 
a crime was staged affect eyewitness performance? 
Journal of applied social psychology, 12e jrg., nr. 1, 
januarBfebruari 1982, blz. 42-53 (USA). 

De in scene gezette misdaad wordt algemeen be-
schouwd als een valide ondetzoeksmodel naar de 

. betrouwbaarheid van identificatie door ooggetuigen. 
De auteurs hebben geprobeerd te onderzoeken, hoe 
goed de in scene gezette misdaad zijn reele tegen-
hanger representeert. In de meeste onderzoeken wor-
den de ooggetuigen voor hun identificatietaak gein- 



formeerd over de bedoeling van het onderzoek. Con-
sequentie hiervan is, dat de getuige weet dat het in 
feite om een geheugentest gaat, waardoor emoties 
in het algemeen een minder grote rol spelen dan nor-
maal. In het besproken onderzoek wordt ook de 
hypothese onderzocht, dat wanneer men de fysieke 
eigenschappen van de `bufferpersonen' meer in over-
eenstemming brengt met de kenmerken van de ver-
dachte, dit de onschuldige verdachte beschennt. De 
onderzoeksresultaten suggeren dat het vertrouwen 
van de ooggetuigen in hun beslissingen minder is dan 
het model van de in scene gezette misdaad doet ver-
moeden. Persoonlijkheidskenmerken van de oogge-
tuigen blijken van minder betekenis m.b.t. prestaties 
in de rale identificatiesituatie. Het bleek dat de 
`gelijkheid' van de te identificeren personen de keuze 
beinvloedt, maar dat dit niet afhankelijk is van het 
al dan niet weten dat de misdaad in scene gezet is. 
Men zal echter voorzichtig moeten zijn met het 
generaliseren van resultaten uit onderzoek met 
`geinformeerde' ooggetuigen. 
Met literatuuropgave. 

• 87 	46 
Rassin, J. H. P. M. en H. van Zanten. Onderzoek 
naar relatie politie-publiek in Eindhoven. 
Algemeen politieblad, 131e jrg., 16 oktober 1982, 
blz. 457-461 (N). 

De auteurs proberen in hun onderzoek een antwoord 
te vinden op de volgende vragen. Hoe beoordeelt de 
Eindhovense bevolking haar politie? Hoe ervaart men 
de contacten met de politie en wat is de invloed van 
deze ervaringen op de mening over de politie? Welke 
kritiek voert men aan op de onderscheiden aspecten? 
Bestaan er relaties tussen de bovenbedoelde ervarin-
gen en persoons- en omgevingskenmerken? Welke 
wensen en ideeen leven er bij het publiek t.a.v. een 
verbetering van het contact tussen politie en publiek? 
Hiertoe werden 458 enquetes afgenomen., De gehan-
teerde enquetemethode leverde een evenredige af-
spiegeling op van de Eindhovense bevolking naar 
leeftijd, geslacht en de buurt van herkomst. Het 
blijkt dat de Eindhovense bevolking over haar 
politie overwegend positief oordeelt. Het gemiddelde 
rapportcijfer was 7,2. De mate van correctheid van 
de behandeling door de politic was bepalend voor de 
mening van de respondent over het verloop van een 
contact. Dit contact werd door 83 procent van de 
respondenten als prettig ervaren. De sociaal-econo-
mische status van de respondent leverde geen extra 
bijdrage in de verklaring van de mate van waardering. 
De onderzoekers hebben ook een inventarisatie ge-
maakt van de door de respondenten'geplaatste kri-
tische opmerkingen, en van naar voren gebrachte 
wensen en ideeen. Tevens blijkt dat het Eindhovense 
publiek de inzet bij de surveillancedienst en bij het 
optreden bij evenementen als te gering beoordeelt. 
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Drugs 
Zie ook excerpt nr. 36 

47 
Gibbs, J. T. Psychosocial factors related to . 
substance abuse among delinquent females: anpli-
cations for prevention and treatment. 
American journal of orthopsychiatry, 52e jrg., 
nr. 2, april 1982, blz. 261-271. 

In dit onderzoek wordt het drug- en alcoholgebruik 
van 48 vrouwelijke delinquenten geevalueerd. In de 
onderzoeksgroep waren diverse etnische groepen 
vertegenwoordigd. Persoonlijkheidskenmerken wer-
den onderzocht m.b.v. algemene interviews over de 
levensloop en psychologische testinstrumenten. Ge-
gevens over het drug- en alcoholgebruik van de 
proefpersonen werden verkregen door vragenlijsten 
en gegevens van de reclassering. Het resultaat van 
het onderzoek is dat etnische achtergrond en per-
soonlijkheidstype twee van de belangrijkste factoren 
zijn, die het drug- en alcoholgebruik bepalen. Bij de 
proefpersonen bepaalt vooral het persoonlijkheids-
type hoeveelheid en frequentie. Psychisch meer ge-
stoorde delinquenten zijn over het algemeen fre-
quentere gebruikers en gebruiken ook meer hard-
drugs. De overgang naar de 'junior high school' 
scheen voor deze groep zeer enerverend te zijn. 
Velen werden voor het eerst blootgesteld aan alco-
hol en drugs in 'grade' zeven of acht. De onder-
zochte groep vrouwen (uit de middenklasse van de 
buitenwijken) lijkt echter atypisch: zij konden nicer 
geld aan drugs besteden dan meisjes uit de lagere 
sociale klasse in de grote steden. Het lijkt erop dat 
de combinatie van meer vrijheid, minder structuur 
en meer geld in de vroege adolescentie deze meisjes 
bijzonder kwetsbaar maakt. In preventie-program-
ma's zou hiermee rekening gehouden rnoeten wor-
den. 
Met literatuuropgave. 

48 
Stiksrud, V. A. und J. Margraf. Familien mit 
drogenabhangigen Jugendlichen. 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 
31e jrg., nr. 7, oktober 1982, blz. 271-277 (BRD). 

De auteurs hebben de drugproblematiek bekeken van-
uit het ontwikkelingsmodel: de adolescent staat voor 
de opgave zich los te maken van het gezin en andere 
sleutelfiguren, de ouders staan voor de opgave dit 
losmakingsproces te ondersteunen. Het lijkt erop dat 
de meeste drug-verslaafde jongeren relatief vroeg on-
athankelijk zijn van het gezin. Het druggebruik komt 
langzaam en geleidelijk op gang. De toenemende be-
hoefte (sterkere dosering) doet ook de behoefte aan 
geld toenemen. Vaak krijgt de moeder de rol van 
geldschieter terwijI ze met beloften gerustgesteld 
wordt. Het eerste doel van een therapie kan zijn 
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een verslaafde van zijn omgeving af te scheiden. De 
auteurs bespreken onderzoek, waarin naar voren komt 
dat de gezinnen in de beleving van de verslaafde vaak 
onvolledig zijn: de vaders bemoeien zich nauwelijks 
met de opvoeding, de moeders zien in de jongere een 
vervanger voor de `afwezige' vader. Drugverslaafden 
komen over het algemeen uit de stad, wonen over het 
algemeen nog bij de ouders, komen voor in alle bevol-
kingsklassen en komen over het algemeen uit onvolle-
dige gezinnen. Ouders moeten ook als slachtoffers van 
de verslaving gezien worden en bij de behandeling be-
trokken worden. 
Met literatuuropgave. 

49 
Steenhuis D. W. Effect van politie-optreden bij 
rijden onder invloed. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, 8e jrg., nr. 3, september 1982, blz. 115-121. 

De mogelijkheden van de politie om een bijdrage te 
leveren aan de beperking van het rijden onder invloed 
(ROI) zijn beperkt. Dit komt allereerst door het feit 
dat het aantal remmende gedragsbelnyloedende facto-
ren gering is en voorzover aanwezig hebben zij een 
beperkt effect. Voorts vanwege de wijze waarop het 
proces van gedragsbelnyloeding als gevolg van politic-
optreden in de concrete situatie doorgaans zal verlo-
pen. Zo is de norm van het niet rijden onder invloed 
nog jong en daarom nog niet ganternaliseerd. Een 
andere reden van de beperkte politiebijdrage ligt in de 
geringe kennis omtrent het politie-optreden zoals die 
bij de gemiddelde potentiele rijder onder invloed aan-
wezig is, oftewel de lage gepercipieerde pakkans. De 
auteur presenteert ook een grafische voorstelling van 
de samenhang tussen de omvang van het ROI ener-
zijds en anderzijds de omvang van het politie-optreden. 
Tot een bepaald minimumniveau van politie-optreden 
zullen wijzigingen in dit optreden geen invloed hebben 
op de subjectieve pakkans. Pas als een bepaald punt is 
bereikt neemt het ROI af als gevolg van toegenomen 
politie-optreden en de als gevolg daarvan gestegen 
subjectieve pakkans voor het RU!. Een verdere toe-
name van politie-activiteiten draagt niet merkbaar bij 
tot een vermindering van het ROI. Tot besluit brengt 
de auteur een aantal beleidsaanbevelingen naar voren. 
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