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Tot in de zeventiger jaren werd in het algerneen
veel verwacht van de mogelijkheden delinqUenten te resocialiseren. Daartoe werden allerlei
intra- en extramurale programma's ontworp len.
Inmiddels is bij toetsing gebleken dat deze
programma's veelal toch niet de gewenste en
verwachte effecten teweeg hebben kunnen
brengen. Met name de publicatie van 'The
effectiveness of correctional treatment'
(Lipton, Martinson and Wilks, 1975) heeft een
periode ingeluid waarin niet alleen de moeilijkheden ter sprake werden gebracht die zich b ij
de pogingen tot resocialisatie voordeden, maar
ook de realiseerbaarheid van deze doelstellirig
in twijfel werd getrokken.
Het inleidend artikel van drs. J. L. van Emmerik geeft een overzicht van de 'post Martingin'discussie. Daarin worden allereerst verschillénde
zienswijzen beschreven die beogen op de aai il
het licht gebrachte tekortkomingen in te gaan,
en bij te dragen aan het ontwikkelen van méer
effectieve behandelingsprogramma's. Vervolr
gens worden enkele reacties besproken waarin
op uiteenlopende wijze de resocialisatiedoell
stelling is verlaten. Besloten wordt niet het opmaken van een balans.
Naast het inleidend artikel zijn vier artikelen
in bewerkte vorm opgenomen. Arnold werkt
een voorbeeld uit waarin hij laat zien hoe
evaluatie-onderzoek van behandelingsprogramma's gelijktijdig kan worden benut om theo- 1
rieën over criminaliteit te toetsen.
Lazarus bespreekt enkele oorzaken die vaak
verantwoordelijk zijn voor het optreden van
veranderingen in houding en gedrag. Het niet
onderkennen van deze factoren kan leiden tOt
het ten onrechte toeschrijven van veranderingen
aan psychotherapie.
Weimer en Friedman beschrijven verschillende
mogelijkheden om de efficiency te bepalen jan
resocialisatie-programma's, zoals kosten/batenanalyse en kosten/effectiviteit-analyse, en dé
problemen die zich daarbij voordoen. Het is leen
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aspect dat in het inleidend artikel buiten beschouwing is gelaten maar op dit moment wel
aandacht verdient.
Het themanummer wordt afgesloten met een
bewerking van een opstel van Fogel over het
lustice-model', een benadering die onder meer
wordt gekenmerkt door een terughoudende
opstelling tegenover het behandelingsmodel
voorzover dit een min of meer verplichte deelname aan behandelingsprogramma's impliceert.
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Behandeling als straf, of stráf
als behandeling?

door drs. J. L. van Emmerik.*
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I. Inleiding
De criminele politiek, zoals die tot voor krt
in de westerse landen opgeld deed, vertrouwde
overwegend op de resocialiserende krachten
van de strafvoltrekking. Naar analogie van Ide
I
medische wetenschap werd delinquentie ve elal
als een (sociale) ziekte gezien, die door beliandeling was te genezen. In extreme, misschién
wel karikaturale, vorm komt in deze visie liet
therapeutisch gesprek in de plaats van het
strafproces, het als behandeling op te vatten
verblijf in de inrichting in de plaats van de j.vrijheidsstraf, het behandelingsteam in de pla ts
van de bewaarders, en de patiënt in de plaats
van de gedetineerde. De duur van het verbllijf
in de inrichting zou eigenlijk minder van en,
gegeven het delict, 'verdiende' straf moeten
afhangen, en meer van de voor resocialisatie
benodigde tijd. Bovendien werd aandacht gevraagd voor 'preventie' en 'nazorg'. Juridiséhe
en ethische aspecten van deze benadering Werden niet als bijzonder problematisch ervarén.
Immers de behandeling in de inrichting wa sl
uiteindelijk op het welzijn van de dader gei
richt (Jescheck, 1979).
Als meer neutrale omschrijving van wat met
resocialisatie wordt bedoeld en beoogd, kan
de definitie van Sechrest et al. dienen (197 19):
'Resocialisatie is de uitkomst van een geplande
* De auteur is als wetenschappelijk onderzoeker
werkzaam bij het W.O.D.C.
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interventie die de verdere criminele activiteiten
van een delinquent terugdringt. Dit terugdringen kan bewerkstelligd worden door veranderingen in persoonlijkheid, gedrag, vaardigheden, houdingen, waarden of andere factoren'. In deze definitie worden die veranderingen in delictgedrag uitgesloten die een gevolg zijn van afschrikking ('speciale preventie')
of van ontwikkelingseffecten die met het verstrijken van de tijd samenhangen ('rijping').
Het verdere delictgedrag (de recidive) is de
maatstaf waaraan het resultaat van de interventie wordt afgemeten. Door anderen worden
daar ook wel veranderingen in sociaal-psychologische kenmerken toegevoegd.
In de afgelopen tien jaar is deze benadering ter
discussie komen te staan, sterker, voor velen
heeft resocialisatie als doelstelling afgedaan.
Enkele ontwikkelingen die daarbij van belang
zijn, mogen niet ongenoemd blijven.
Allereerst is er in deze periode een aantal
studies verricht waarin de resultaten van
resocialisatieprogramma's zijn geëvalueerd.
De uitkomsten daarvan hebben gerede twijfel
doen ontstaan over de effectiviteit tot nu toe
van pogingen om de recidive van veroordeelde
delinquenten terug te dringen.
In de tweede plaats kan worden gewezen op
de toename van de criminaliteit, met name die
van jongeren. Ook de uitbreiding van het ordeningsrecht, en de (vermogens)criminaliteit die
daarmee samenhangt, kunnen hier worden
genoemd. De (dreigende) overbelasting van het
vervolgings-, berechtings- en afdoeningsapparaat
houdt hiermee eveneens verband. Als gevolg
van deze ontwikkeling kan een zekere verschuiving worden geconstateerd in de richting van
het voorkomen van criminaliteit (techno-preventie, socio-preventie), een vergroting van de
effectiviteit van de opsporing en van de efficiëntie van de afdoening. Bovendien wordt de
noodzaak van een selectief opsporings- en
afdoeningsbeleid bepleit, het zogeheten stellen
van prioriteiten (Nuijten en Spickenheuer
1982, Steenhuis 1981). Vanwege deze ontwikkelingen van het criminaliteitsniveau zijn verschillende auteurs de opvatting toegedaan, dat
het terugdringen van de recidive maar van
relatieve betekenis is. Ten dele omdat die resocialisatie-pogingen welke tijdens vrijheidsbene.

ming ondernomen worden weinig effectief
blijken te zijn bij het terugdringen van de
recidive. Maar ook omdat die pogingen welke
vrijheidsbeneming vermijden de absolute h ogte
van het criminaliteitsniveau kunnen doen t enemen, ook al gaan deze pogingen met een ager
recidive-cijfer gepaard (Martinson, 1976;
Von Trotha, 1979).
In de derde plaats is er sprake van een toegenomen belangstelling voor de rechtspositie van
gedetineerden. Ook deze ontwikkeling han t
ten dele samen met de als mager beoordeelde
resultaten van de resocialisatiepogingen. Al
kan de effectiviteit als zodanig nooit een doorslaggevende grondslag zijn voor de toelaatbaarheid of ontoelaatbaarheid van een bepaalde
aanpak, het ontbreken ervan verzwakt deze
grondslag wel.
'Op enkele op zichzelf staande uitzonderingen
na, hebben de resocialisatiepogingen waaroer
tot nu verslag is gedaan geen effect van enig
belang gehad op de recidive'. Zo vat Martinson
zijn bevindingen samen in 'What works? —
questions and answers about prison reform'
(Martinson, 1974). Hoewel er al verschillende
studies van beperkter opzet aan vooraf zijn
gegaan (Bailey, 1966; Robinson and Smith,
1971), zijn toch vooral dit artikel en het volledig verslag van het onderzoek in 'The effeétiveness of correctional treatment' (Lipton,
Martinson and Wilks, 1975) de publikaties die
de discussie over de mogelijkheden om de
resocialisatie-doelstelling te verwerkelijken goed
op gang brengen.
Niet door iedereen is deze studie, waarin de
uitkomsten van 231 evaluatieonderzoeken zijn
geanalyseerd, gewaardeerd. Lange tijd heeft
men zelfs gepoogd bekendheid ervan te voorkomen. Zo mocht het in 1970 afgesloten próject aanvankelijk niet worden uitgegeven,
omdat het te bedreigend werd geacht voor
lopende programma's. Maar ook een in het
voorjaar van 1972 gereedgekomen herziene
versie mocht niet gepubliceerd worden. Pas
nadat een advocaat de gegevens in een zaak voor
het Bronx Supreme Court als bewijsmateriaal
had verkregen, gaf New York State toestem!
ming voor publicatie. Ook de reacties op de
publicatie zelf waren vaak heftig en emotioneel.
Wellicht verklaart deze moeizame voorgeschie-
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denis mede de felle en persoonlijke reactie
van Martinson op een kritische bespreking van
zijn onderzoek door Palmer (1975). 'Een
bespreking van een onderzoeksrapport van
Palmer is een zeer grote onderneming, zoiets
als het vertalen van het telefoonboek van
Moskou in het Swahili. Hoe komt dat? Is
onderzoek op het gebied van de strafrechtstoepassing zo moeilijk? Ik geloof het niet
We hebben gemerkt dat naarmate de onderzoeken beter waren, zij ook gemakkelijker
waren samen te vatten, soms in een paar
regels' (Martinson, 1976).
Martinson c.s. hebben niet alleen tegenwerking
gekregen bij de publicatie van hun onderzoek,
zij zijn ook verantwoordelijk gesteld voor het
ontstaan van een tegenstroom die de resocialisatie-doelstelling verdere levensvatbaarheid
heeft ontzegd. 'Het is mode geworden om het
standpunt in te nemen dat behandeling in
•
penitentiaire inrichtingen dood is. Martinson,
8 de begrafenisondernemer, komt de eer toe de
overlijdensacte te hebben getekend voor behandeling, door zijn kritische bespreking van het
over behandeling in penitentiaire inrichtingen
gepubliceerde onderzoek' (Ross and McKay,
1978).
In hun meer beschouwende reactie geven
Halleck en Witte als hun mening dat Martinson
'extreem strenge methodologische eisen' heeft
gehanteerd bij de bespreking van de geanalyseerde onderzoeken. Dit wordt tegengesproken
door Sechrest, White en Brown, rapporteurs
van de U.S. National Academy of Science
Panel on Research and Rehabilitative Techniques. Volgens hen kan Martinson c.s. zeker
niet verweten worden dat zij te stringente eisen
hebben gesteld. Eerder is naar hun mening het
tegendeel het geval, en zijn Martinson c.s. te
soepel geweest, en vernielden zij (deels) posilieve resultaten die door de desbetreffende
onderzoeker niet of nauwelijks kunnen worden
waargemaakt. Verder wordt Martinson c.s.
verweten dat zij zijn voorbijgegaan aan tal van
positieve uitkomsten die sinds 1967, het afsluitingsjaar van hun materiaalverzameling,
bekend zouden zijn geworden. Vooral ook
wordt de mogelijkheid en het belang van
differentiële effecten benadrukt: welke methoden zijn het meest geschikt voor welke typen
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delinquenten, en onder welke omstandigheden,
of in welke omgevingen? (Halleck and Whité,
1977; Palmer 1975,1978).
Het is overigens niet algemeen geaccepteerd
dat die resultaten er zo duidelijk liggen. Weliswaar bespreken Gendreau en Ross (1979) ut
de literatuur tussen 1973 en 1978 verschenen,
een 95 tal programma's, maar deze studie
roept wel enkele vragen op. Niet eens zozeer
dat vermoedelijk enige selectie is toegepast.
Op een enkele uitzondering na zijn alle uitk rri 7
sten positief. Wel valt op dat de cliënten in de
door Gendreau en Ross genoemde onderzoeken
zelden ouder zijn dan 15 jaar. Bovendien zijri
in overwegende mate de evaluatieonderzoekers
tevens de behandelaars.*
Daarentegen komt Greenberg in zijn bespreking
van meer recent evaluatie-onderzoek tot
resultaten die goeddeels met die van Martinson
c.s. overeenkomen. 'De botte bewering dat
'niets werkt' is een overdrijving, maar niet z 'n
grote' (Greenberg, 1977). Ook Brody moet in
Engeland constateren dat de resultaten van
onderzoek tot nu toe weinig hoop bieden op
een betrouwbare aanpak voor het terugdringen
van de recidive (Brody, 1976).
• We kunnen dit overzicht afsluiten met de
conclusies van het 'Panel on Research and
Rehabilitative Techniques', wel aangeduid als
het meest grondige en objectieve onderzoek in
de discussie over de effectiviteit van resocialisatie-pogingen (Haley, 1982). Die conclusies
•zijn duidelijk: in de kern is wat Martinson c.s.
hebben beweerd correct. Er is volgens Sechrést
et al. onvoldoende bewijs voor het kunnen
bewerkstelligen van een afname in de recidive
door enige behandeling of interventie. Zij zien
enkele suggesties voor mogelijk effectieve
benaderingen maar niet meer dan suggesties:
zij blijken moeilijk grijpbaar te zijn, niet
repliceerbaar, statistisch niet zo significant,
slechts werkend bij nu eens de ene groep, dan
weer een andere (Sechrest et al. 1979).

* Zie ook de constatering van Andriessen (1982),
dat er bij diversie-onderzoek een enorme kloof is
tussen de evaluatieverslagen van de projectleiders zelf
die gewoonlijk zeer positief zijn, en de onafhankelijke
academische onderzoeken die een tegengestelde
teneur vertonen.
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Bij emotionele, ontkennende of kritische
reacties op Martinson c.s. is het niet gebleven.
Op verschillende wijzen zijn er consequenties
aan verbonden*. In dit artikel willen we op een
aantal daarvan nader ingaan. Enerzijds zijn deze
te typeren als een zoeken naar verbetering van
wat tot nu toe klaarblijkelijk niet heeft geholpen, en naar datgene wat wel bruikbaar kan zijn.
Voorbeelden hiervan zijn de zogeheten differentiële aanpak, het streven naar een versterken
van de theoretische basis van behandelingsprogramma's, het er voor waken dat programma's niet alleen in theorie worden ontworpen
maar ook worden uitgevoerd zoals bedoeld, en
methodologisch verantwoord onderzoek. Voorts
het zoeken naar alternatieven voor bestaande
programma's, en naar effectievere werkwijzen
ter realisering van de resocialisatiedoelstelling.
Op deze ontwikkelingen zullen we in de volgende paragraaf nader ingaan.
Anderen hebben vooral de conclusie getrokken
dat resocialisatie als doelstelling niet realiseerbaar is. Dit heeft geleid tot een propageren
van meer punitieve (beveiliging, afschrikking)
en/of juridische benaderingen (vergelding,
justice-model'). Deze reacties zijn ten dele
een opleving van vanouds gehanteerde doelstellingen, waarvan men zich overigens kan
afvragen of zij wel ooit helemaal verdrongen
zijn geweest door de resocialisatie-doelstelling
(Conrad, 1981). Deze reacties zullen we in
paragraaf 3 bespreken.
In de slotbeschouwing pogen we vanuit het
besprokene enkele lijnen te trekken waarbinnen
een zinvolle inhoud aan de strafrechtstoepassing
kan worden gegeven, en de tegenstelling tussen
behandeling en straf wellicht kan worden opgeheven.

* Een aardige illustratie van de invloed van Martinson
c.s. is de volgende door Cousineau en Plecas (1982)
aangehaalde uitspraak van Conrad: 'What other book
in all literature has made such a progression. It was
once inaccessible, therefore unread, but nevertheless
an authoritative source of thruth. fl is now unreadable,
therefore inaccessable, but still an established authority, an indispensable citation whenever correction
research is to be discussed.'

2. Initiatieven ter vergroting van de effectiVitelt van resocialisatie-inspanningen
De Vifferential treatment'-benadering
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Zoals al in de inleiding is aangegeven, is do r
sommigen op het werk van Martinson gereageerd met het bezwaar dat er te verstrekkende
conclusies aan zijn verbonden, vooral ook dat
er te weinig is gekeken naar de positieve uit r
komsten van bepaalde programma's bij bepaalde subgroepen van delinquenten.
Met de `differential treatment'-benadering zijn
onder meer de namen verbonden van Warren
(1977), Palmer (1975, 1978), Glaser (1975,)
Halleck en Witte (1977), Brill (1978).
In zijn algemeenheid heeft deze benadering
iets vanzelfsprekends: delinquenten verschillen
van elkaar naar soort misdrijf, sexe, leeftijd
ras, godsdienst, gezinssituatie, en in bijna alle
andere opzichten waarop mensen van elkaa
kunnen verschillen. Waarom zouden dan niet
bepaalde verschillen van belang zijn voor
mogelijkheden tot resocialisatie, en voor het
gebruik van verschillende methoden om die te
bereiken? Warren formuleert het aldus:
bepaalde behandelingen kunnen bij
sommige personen effect hebben maar dat
hoeft niet bij iedereen het geval te zijn; de
effectiviteit van een behandeling kan het best
worden vastgesteld door te vragen welke behandelingsmethode het meest effectief is bij welk
type delinquent, en onder welke omstandigheden, of in welke omgeving' (Warren, 1977 .
Een van de bekendste voorbeelden van deze
benadering is het Community Treatment
Project van de California Youth Authority.
De resultaten tot nu toe behaald, lijken evenwel
bescheiden. Van de drie groepen die Warren
bespreekt ('conflicted youths', `passive-conf rmist youths' en `power-oriented youths') kan
alleen voor de `conflicted youths' met vooral
neurotische klachten van een succesvolle aaripak gesproken worden. Maar deze vormen nu
juist een categorie waarbij het niet zo voor d ei
hand ligt om redenen van beveiliging het
zware geschut van een min of meer verplichte
behandeling in stelling te brengen.
Sechrest et al. wijzen op enkele beperkingen
van deze benadering. Zo benadrukken zij da ,
classificeren, een voorwaarde om te kunnen

differentiëren, in feite een voorspelling is over
welke geclassificeerde persoon beter zal reageren op een bepaalde behandeling dan een
andere. Tot nu toe is de voorspelling van menselijk gedrag niet altijd even nauwkeurig gebleken.
Dit klemt te meer omdat bij het toewijzen van
een behandeling besluiten over individuen genomen moeten worden. In de tweede plaats,
zo stellen zij, legt de praktijk grenzen aan de
mate van differentiatie. 'The number of permutations could become so large and unwieldy
that planning and control of rehabilitative
efforts would prove virtually impossible'
(Sechrest et al. 1979).
Het kost ons geen moeite om deze beperkingen
te onderschrijven. Toch kunnen zij ook leiden
tot een onterecht terzijde schuiven van dit perspectief. Wat zich afspeelt bij verandering in het
gedrag van mensen is een uiterst gecompliceerd
proces, en in ieder geval maakt het `differential treatment' perspectief duidelijk hoe belang12 rijk het is dat behandelaars oog hebben voor
het eigene van de delinquent, voor de persoonlijkheid van de therapeut zelf en de invloed
die daarvan kan uitgaan, en voor het karakter
van de omgeving waarin zijzelf en de betrokken delinquent werken en leven.

De theoretische basis van behandelingsprogramma's
Greenberg (1977) heeft de theoretische
veronderstellingen van vele resocialisatiepogingen omschreven als 'grenzend aan het
belachelijke'.
Vaak ook blijven de uitgangspunten impliciet,
en worden zij bijgevolg niet onderzocht. Het
gaat daarbij niet alleen om een nauwkeurige
theorie over het ontstaan van delinquent gedrag, maar ook om een nadere omschrijving
van de processen die geacht worden bij bepaalde interventies tot verandering in gedrag
te leiden. Langs een dergelijke weg kan de
systematiek van de interventie verbeterd worden, maar komen ook nieuwe nog niet uitgeprobeerde mogelijkheden aan het licht.
Glaser stelt zich daarbij op het standpunt dat
evaluatie-onderzoek gericht op de toepassingsmogelijkheden en -grenzen van de verschillende
sociale en gedragstheorieën meer positieve
effecten voor de praktijk zal opleveren dan het
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toetsen van de effectiviteit van specifieke
programma's die vaak min of meer toevallig tot
stand zijn gekomen zonder een stevige theoretische basis. Daarnaast wijst hij op het belahg
van organisatie-theorieën omdat kenmerken
van de organisatie bepalend kunnen zijn vobr
de effectiviteit van een bepaalde gedragstheorie, bijv. omdat het personeel of de organistie
belang heeft bij een bepaalde gang van zakén
(Glaser, 1977).
Recentelijk heeft Glaser geillustreerd hoe
interventies meer theoretisch zijn te onderbouwen (1979)*. Hij gaat daarbij uit van een
integratie van enkele theorieën op een bepaald
niveau van abstractie: `differential associati lon',
`social learning', `opportunity and control
theories'. Deze geintegreerde theorie duidt
hij aan met `differential anticipation theory'.
Op grond daarvan stelt hij het volgende: een
persoon ziet af van of begaat juist een misdrijf
op grond van de door hem veronderstelde consequenties. Maar deze veronderstellingen w oi rden bepaald door (1) het geheel aan converitionele en delinquente sociale bindingen, (2)
de sociale leerervaringen van de persoon die
hem vaardigheden, voorkeuren, en ideeën
hebben opgeleverd over wat hij aan bevrediging
kan krijgen in delinquente of alternative acfiviteiten en (3) de perceptie door de persoon
van zijn behoeften, mogelijkheden en risicd's
bij de beoordeling van de omstandigheden Tan
het moment. Glaser stelt dat deze `differential
anticipation theory' een bruikbare verklaring
kan bieden voor min of meer bewust gepleegde
misdrijven. De theorie is niet toepasbaar oP
misdrijven die een gevolg zijn van dwangmatigheid, onachtzaamheid, of roekeloosheid
(meestal), of die begaan worden bij gebrek aan
kennis van de wet, of door geestelijk niet toerekenbare personen.
Wat betreft de `social learning'-activiteiten is
Glaser van mening dat deze in de regel aansluiten bij de handicaps die deze personen hebben opgelopen in de leefstijl die ze wel hebben
geleerd, d.w.z. dat ze het niet-officiële, trage,
en sociale bevorderingsbeleid voortzetten WaarVan een artikel van Arnold (1981) is in dit nurnmer
een bewerking opgenomen ter illustratie van het
toetsen van theorieën in evaluatie-onderzoek (blz. 48).
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aan deze personen al gewend zijn, en waaraan
zij zich eerder onttrokken hebben. Immers nietdelinquenten zijn er als regel maar op gericht
de formele interactie-stijlen te leren die in
grote organisaties overheersen, waar ook de
werkgelegenheid vooral te vinden is. Daartegenover brengen delinquenten hun tijd veel
meer door met het rondhangen met vrienden,
met vage afspraken en gedragsregels. Zij geven
directe bekrachtiging voor het rondhangen,
pesten, bedreigen en andere meer expressieve
dan taakgerichte communicaties. Beroepstraining van nogal fysieke aard heeft volgens Glaser
vaak meer succes dan onderwijs dat zich in een
typische schoolldassfeer afspeelt of dat al te
sterk onderscheid maakt tussen de goede en
slechte presteerders.
Over het beïnvloeden van de mogelijkheden
van deze personen benadrukt Glaser dat het
belangrijker kan zijn te pogen om de kansen
voor succes in legale activiteiten te vergroten
dan om de vooruitzichten op het weer verzeild
raken in illegale activiteiten te verkleinen.

De 'verminking' van behandelingsprogramma's
Volgens Sechrest et al. is een van de zwakste
schakels in de poging een causaal verband te
leggen tussen programma's en uitkomst het
ontbreken van een bewijs voor de overeenkomst tussen de programma's zoals 'in theorie'
opgezet en zoals feitelijk tenuitvoergelegd
('program integrity'). Vooral omdat beschrijvingen van behandelingsprogramma's vaak
uiterst fragmentarisch van karakter zijn, blijft
onduidelijk wat werkt of niet. En toch, om
uit te maken of bijvoorbeeld `group counseling' enig effect heeft, is het van belang om te
weten of de desbetreffende 'counselors' goed
getraind zijn, en of er sprake is van enige substantiële counseling, dan wel dat een dergelijk
programma is verzorgd door niet of nauwelijks
getrainde personen in een verloren uurtje op
de vrijdagmiddag (Sechrest and Redner, 1979).
Een goed voorbeeld waaraan het probleem van
'verminking' van behandelingsprogramma's
geillustreerd kan worden, is het onderzoek van
Kassebaum c.s. (1971). De uitkomsten ervan
zijn negatief voor de waarde van groepstherapie
voor resocialisatie.
Quay heeft echter vraagtekens gezet bij deze
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conclusie, en dit vooral op grond van zijn
beoordeling van het gebrek aan 'program
integrity' (Quay, 1977). Hij onderscheidt vier
aspecten voor het vaststellen van de mate Wa
arin een programma als 'verminkt' kan wordén
getypeerd.
In de eerste plaats moet het programma nauwkeurig omschreven worden. Pas dan kan men
het uitvoeren, èn kunnen anderen dezelfde
werkwijze toepassen. Het moet bovendien een
zekere empirische basis hebben, en — gelet op
het gecompliceerde karakter van de penitentiaire inrichtingsorganisatie — eigenlijk al den
zekere bruikbaarheid in minder veeleisende
situaties bewezen hebben.
In de tweede plaats is het van cruciaal belang
te weten wat er zich feitelijk heeft afgespeeld.
Vonden de counselingssessies inderdaad plats?
Hoe goed werden zij bijgewoond? Is wat
plaatsvond redelijk in overeenstemming met
wat in de beschrijving staat aangegeven? Afhankelijk van het soort programma zal ook van
een zekere duur en intensiteit sprake moetén
zijn wil enig effect kunnen optreden. Een
derde aspect betreft degenen die het programma verzorgen. Hebben zij een adequate v+opleiding? Zijn zij voldoende getraind op het
uit te voeren programma? Vindt er supervisie
plaats? Natuurlijk realiseert ook Quay zich dat
hoe men het doet (vaardigheid) belangrijker
is dan bevoegdheden (opleiding, training).
Maar zegt hij 'most people would rather, if
absolutely necessary, be operated on by a
nurse than an orderly'.
Tenslotte wijst Quay op het belang van een
zekere afstemming van de behandeling op
kenmerken van de cliënt. Een blindelings
toepassen van welke behandeling ook zonder
rekening te houden met de betrokkene is al
op voorhand gedoemd te mislukken.
Bij zijn analyse van het onderzoek van Kas ebaum et al. moet Quay constateren dat het
desbetreffende programma in elk van de hier
besproken opzichten tekort schiet. De bes4hrijving schiet tekort, de counselors hebben zelf
nauwelijks vertrouwen in de effectiviteit
ervan, achtergrond en training van de counrlors
lopen sterk uiteen. Aan supervisie schort het
nogal. De counseling zelf wordt door Kasse1baum beschreven als in vele gevallen opper-1

vlakkig, slecht uitgevoerd, en met een sterke
wisseling van gespreksleider. De deelname varieert van vrijwillig tot gedwongen, met zeer
uiteenlopende motivaties, behoeften, etc.
Sechrest et al. concluderen dat er geen enkele
reden is om aan te nemen dat het zoveel beter
gesteld zou zijn met programma's waarbij de
onderzoekers in alle talen zwijgen over de
ongeschondenheid van programma's. Het
kost hen daarentegen geen moeite andere voorbeelden te noemen waarmee het probleem
geillustreerd kan worden. En ook uit eigen
ervaring weten we dat het in feite niet mogelijk is om teruggaande in dossiers, te achterhalen wat er zich tijdens een behandeling heeft
afgespeeld, zelfs wanneer het een inrichting
betreft die veel waarde toekent aan een uitgebreide en nauwkeurige verslaggeving (Van
Emmerik, 1982).
Sechrest et al. pleiten naar aanleiding van dit
vraagstuk voor wat in de literatuur wordt aan16 geduid met `formative evaluation' (Scriven,
1967), en `process evaluation' (Bennet en
Lumsdain, 1975), d.w.z, informatie over en
evaluatie van het verloop van programma's.

Verbetering van de kwaliteit van evaluatieonderzoek*
Sechrest c.s. stellen dat tot nu toe overwegend
gebruik is gemaakt van weinig degelijke onderzoeksopzetten. Overvloedig is het aantal
`case'-studies, er zijn weinig studies waarbij
gebruik is gemaakt van vergelijkingsgroepen,
terwijl 'echte' experimenten opvallen door hun
goeddeels afwezig zijn. Dit gebrek aan echt
goed onderzoek doet hen verzuchten: 'Kortom,
we weten niet of resocialisatie mogelijk is,
we kennen ook niet een betrouwbare wijze om
resocialisatie te bewerkstelligen, en we weten
ook niet of resocialisatie tot de onmogelijkheden behoort'. Zij pleiten voor het gebruik op
* Een beoordelingsaspect van enigszins andere orde
dan het hier besproken methodologische betreft de
kosten van een programma in verhouding tot zijn
baten. Wéimer en Friedman (1979) hebben nagegaan
wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van
klassieke kosten-baten-analyses op het terrein van de
strafrechtstoepassing. Ook enkele andere modellen
stellen zij aan de orde. Van dit artikel is een bewerking
opgenomen.

grotere schaal van experimenten waarbij getandomiseerd is, d.w.z. dat het 'toeval' bepaald
wie wel of niet een experimentele behandeing
zal krijgen. De wijze van randomiseren dient
wel aan bepaalde eisen te voldoen zodat deenen die in een controle-groep terechtkomen
niet een apriori slechtere behandeling krijgjn
dan ze zouden krijgen indien het experiment
niet zou plaatsvinden. Uiteraard zullen zichi i
situaties voordoen waarin 'echte' experimei ten
zijn uitgesloten. Rezmovic (1979) wijst er áp
dat er dan meer vooronderstellingen moetá
worden gehanteerd en bijgevolg de uitkomsten
'
kwetsbaarder zijn. Zij doet enkele suggesties
voor 'quasi-experimentele' opzetten die volgens
haar aanbeveling verdienen.
Tal van factoren kunnen van invloed zijn op de
uitkomsten van een programma. Idealiter
worden deze factoren bij een experimentele
opzet onder controle gehouden. Maar als er
bij de uitvoering wat mis gaat, krijgen deze
17 factoren 'vrij spel'. Lazarus (1980) gaat op een
aantal factoren in, die specifiek bij psychotherapie een rol kunnen spelen, en verantwoorelijk
kunnen zijn voor waargenomen veranderingen
in plaats van de behandeling zelf'''.
We willen op twee problemen wijzen, die toch
ook weer grenzen lijken te stellen aan de bi -Likbaarheid van het experiment voor het vastsellen
van de effectiviteit van een bepaalde behandeling. Allereerst zal in tal van situaties sprak
zijn van een uiterst gecompliceerde combinItie
van activiteiten die allen als behandeling kulmen
worden gezien, zowel afzonderlijk als in eeni
bepaalde combinatie. In de praktijk zal het
vaak onmogelijk zijn de verschillende effecten
en interacties uit elkaar te houden.
In de tweede plaats veronderstelt de metho ologie van het experiment dat de behandeling
een van 'derden' onafhankelijk gebeuren is:1
alleen dan is deze als onafhankelijke variabele
te beschouwen. In veel situaties lijkt deze veronderstelling weinig reëel, sterker, wordt dii
niet gewenst geacht. Psychotherapie bijv. is
gebaseerd op een relatie tussen cliënt en therapeut. Dat veronderstelt in bepaalde opvattingen
een vertrouwen over en weer. Persoonlijkheid,
Van dit artikel is in dit nummer een bewerking
opgenomen (blz. 58).

karakter, leeftijd, geslacht, er zijn tal van kenmerken te bedenken die op een relatie en de
kwaliteit ervan van invloed zijn. Ook professionalisering en/of meer directieve benaderingen
kunnen niet bewerkstelligen dat iedere therapeut in iedere situatie op dezelfde wijze op een
bepaalde cliënt zal reageren, gesteld al dat dat
gewenst zou zijn. Voor andere behandelingsmodaliteiten kunnen veelal soortgelijke opmerkingen worden gemaakt. In feite gaat het dan
om de beoordeling van de vraag of deze benadering bij deze cliënt op dit moment heeft gewerkt. Maar hoe kan in deze individuele ervaringen en beoordelingen het gemeenschappelijke, en dus overdraagbare worden vastgesteld?
Die vraag is nog allerminst beantwoord. Het is
echter weinig vruchtbaar om, als Sechrest c.s.,
deze invloeden af te doen als `nonspecific
treatment effects', een soort 'meetfout'
(Hawthorne effect).
Het is gebruikelijk om als criterium voor succes
18 een of andere maat van recidive te hanteren.
En, waar het uiteindelijk doel van de resocialisatiedoelstelling is de recidive terug te dringen,
is hiertegen op zich weinig in te brengen. Hoe
deze variabele te meten, is dan nog niet zonder
problemen. Vaak gebeurt dit door een of andere
vorm van dichotomisering te gebruiken: al dan
niet gearresteerd, veroordeeld (tot gevangenisstraf), overtreden van opgelegde voorwaarden.
Achter deze criteria gaan ook geen werkelijke
verschillen in ernst schuil. Bovendien worden
geheel verschillende follow-up termijnen gehanteerd. Tenslotte maakt het ook nog wel uit of
het om een enkel incident gaat, of dat de criminele carrière onverminderd wordt voortgezet.
Het ligt voor de hand meervoudige metingen
van de recidive te doen: naar de lengte van
follow-up termijnen, naar de ernst van de
recidivemisdrijven, en naar de omvang van de
recidive. (Waldo and Giswold, 1979; zie voor
toepassing van deze criteria Van Emmerik,
1982.) We willen nog de aandacht vestigen op
voorstellen om tot meetmodellen te komen
waarin deze aspecten zijn opgenomen (Schmidt
and Witte, 1979).
Hiervóór hebben wij opgemerkt dat er uiteindelijk weinig tegen is om, gelet op de uiteindelijke doelstelling van resocialisatie-programma's
de recidive als succescriterium op te vatten.
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Conrad (1981) is het daar volstrekt mee oneens.
Na eerst geconstateerd te hebben dat de prbblemen waarmee de sociale wetenschappen zich
bezighouden erg gecompliceerd zijn, merkt hij
op: 'Gegevens zo gemakkelijk te verzamelen als
arrestaties of herveroordelingen worden nié t al
te vaak gevonden bij de evaluatie van menselijke
'
activiteiten
Recidive-cijfers geven de verkeerde antwoorden op welke vragen er ook
gesteld worden over de resocialisatie van
delinquenten. Bij ieder behandelingsprogramma
heeft de essentiële informatie betrekking op
het bereiken of niet bereiken van de bedoelde
primaire gevolgen van het programma. Volens
hem is niemand in de praktijk gericht op dé
reductie van recidive als directe doelstelling.
De gedetineerde zelf neemt niet deel aan en
programma met het uiteindelijke doel een
niet-recidivist te worden. Hij hoopt er iets te
leren dat hem van nut kan zijn, of wil zijn lge
uren vullen.
Leerkrachten, arbeidsmeesters, psychotherapeuten etc., zijn gericht op het bereiken van
doeleinden op korte termijn, op wat de beste
vooruitzichten vormen voor behandeling en op
de middelen die de gedetineerden in staat stellen
deze korte termijn-doelen te bereiken. En ob, k
de beheerders van gevangenissen zijn primai lr
geïnteresseerd in vragen over kosten, het aantal gedetineerden dat vrijwillig aan een programma deelneemt, en de effectiviteit ervan
om korte termijndoelen te bereiken. Bovendien, wat de gedetineerde leert, kan altijd maar
van partiële waarde zijn bij zijn terugkeer naar
de werkelijkheid.
Recidive-maten, zo zegt hij verder, leren ons
niets over wat er feitelijk gebeurt, waar delinquenten wat aan hebben of juist niet. En má t
instemming haalt hij een uitspraak van Tukey'
aan waarin deze stelt dat als wat gemeten mbet
worden moeilijk is te meten, er vaak een vert
i
schuiving plaatsvindt naar het meten van het
verkeerde, omdat dat wel gemeten kan worden
Maar wat moeilijk is te meten en te verklaren
moet dan nog wel gemeten en verklaard wol-1den!
De veronderstelling dat recidive een bruikbare
indicator is staat volgens Conrad een goed begrip in de weg van de processen waardoor
sommige delinquenten er in slagen zich los

te
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maken uit een criminele carrière. Je leert
weinig van het aantal successen of mislukkingen, zoals dat in een recidive-cijfer tot
uiting komt. Het is overwegend steriel onderzoek met weinig 'onverwachte' resultaten en
inzichten. De oorzaak hiervoor ligt volgens
hem vooral in het onvermogen.om statistische
studies te combineren met systematische observatie van de verschijnselen die bestudeerd
worden. Zelden heeft de onderzoeker veel
rechtstreeks contact met de delinquenten die
aan een behandeling deelnemen of met degenen
die een programma verzorgen.
De tegenstelling is minder groot dan door
Conrad wordt gesuggereerd omdat hij zich
vooral op de korte termijn richt, terwijl anderen eerder de uiteindelijke doelstelling in
gedachten hebben. Anderzijds is het wel van
belang hetgeen door hem naar voren wordt
gebracht. Het achterwege blijven van aantoonbare resultaten in recidive-uitkomsten kan het
erg verleidelijk maken om ongericht te kappen
in voorzieningen, ook in die welke voor de
korte termijn wel degelijk van belang kunnen
zijn, en vanuit dat gezichtspunt hun geld
dubbel en dwars waard. Bijvoorbeeld omdat de
tenuitvoerlegging van straffen in een meer positieve sfeer gebeurt, met minder spanningen
niet alleen bij gedetineerden maar ook bij
bewaarders en andere categorieën personeel.
Ook zijn pleidooi voor meer observatie, waardoor de onderzoeker een betere empirische
kennis van zijn veld heeft gebaseerd op eigen
waarnemingen en niet alleen op indirecte
'papieren gegevens', is waardevol.

Enkele vooruitzichten
Alle grote overzichtstudies van evaluatie-onderzoelc.die tot op heden beschikbaar zijn, bieden
weinig rooskleurige vooruitzichten voor het
resocialisatie-perspectief in de zin van mogelijkheden om het recidive-gedrag in positieve zin
te beïnvloeden. Primair bestaat dat pessimisme
ten aanzien van de mogelijkheden voor een
institutionele aanpak. `Our emphasis is not on
the impossibility of rehabilitating criminal
offenders, but rather on the difficulty of
succesfull rehabilitation in an institutional
setting' (Sechrest c.s. 1979). Daarmee zijn
goede programma's in de inrichtingen in hun
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ogen niet zinloos, maar vooral geschikt vdor
meer korte termijndoelen die op de periode
van verblijf in de inrichting betrekking heliben
en voor het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve gevolgen van de detentie (prisonisátieeffecten). Hierop sluiten ook de uitkoms4n
aan van enkele nederlandse studies. (Berghuis,
1981; Van der Linden, 1981), waaruit onder
meer blijkt, dat meer op behandeling geric ihte
inrichtingen beter voorzien in behoeften van
gedetineerden dan meer op beveiliging gerichte
inrichtingen. Maar het vanuit een institutic treel
kader beinvloeden van gedrag op lange termijn,
wanneer de betrokkenen weer in de samenleving zijn teruggekeerd, wordt door velen als
problematisch beschouwd.
De mogelijkheden die er voor resocialisatie l
worden gezien, zijn gebaseerd op een extramurale aanpak, en een zorgvuldige begeleiding
bij de overgang vanuit de inrichting naar dá,
samenleving. Daarvan in het volgende enkele
..1
voorbeelden*. Halleck en Witte (1977) wijzen
op enkele `opportunity changing'-progrann ina's
die succes zouden hebben. Het gaat om programma's waarin met arbeidsverlof wordt
gewerkt, en programma's waarin financiële
steun wordt verleend in de eerste periode na
ontslag uit de inrichting. Ook Sechrest c.s.
(1979) noemen enkele studies die op derge1
lijke programma's betrekking hebben en positieve resultaten hebben. Ook wijzen zij op
enkele programma's die beogen de mogelijkheden op werk te verbeteren. In de huidige
economische omstandigheden kunnen deze
programma's overigens moeilijk meer dan marginale effecten hebben**.
Haley (1982) wijst op het belang dat concrete
probleemgeoriënteerde programma's lijken Ite
hebben. Verder noemt hij een studie die vanuit

* Het 'Panel on Research on Rehabilitative Technlques' heeft zijn bevindingen op dit punt samengebracht
in een studie die door ons nog niet bemachtigd klm
worden: New Directions in the Rehabilitation of
Criminal Offenders, eds. S. E. Martin, 1. B. Sechrest,
and R. Redner, Washington: National Academy P ri ess,
1981.
** Zie o.a. Jeffrey and Woolpert (1974), Rudoff and
Esselstyn (1973), Mallar and Thornton (1978), Sáfer
Foundation (1977), Lenihan (1977).
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een helder theoretisch kader is opgezet***.
Volgens deze studie, die overigens nog niet is
afgesloten, zijn vooral drie factoren van belang:
een vergroting van het bewustzijn van de functie
van de wet en de wettelijke sancties, de verwerving van pro-sociale en anti-criminele waarden en opvattingen, en een beter functioneren
en betere beloning van het verblijven in nietcriminele omgevingen. Relatief lage recidivecijfers gaan gepaard met:
— duidelijke voorwaarden en sancties bij voorwaardelijke straffen in concrete termen gesteld,
die voor de afzonderlijke delinquent betekenis
hebben;
—anti-sociaal gedrag afkeuren en op sociaal
gedrag positief reageren;
— het bijstaan van de delinquent om deel te
nemen aan activiteiten in een niet-criminele
omgeving, en het zorgen voor werk en woonruimte;
— het doorverwijzen naar bestaande hulpverleningsmogelijkheden in de samenleving;
—een minimaal gebruik van counseling-technieken gericht op het vestigen van sociale
betrekkingen tussen delinquent en hulpverlener,
zonder tegelijk een duidelijk onderscheid te
maken tussen sociaal en anti-sociaal gedrag
(Haley, 1982).
Daarnaast noemen Sechrest c.s. enkele benaderingen die naar hun oordeel nog onvoldoende
getoetst zijn, en mogelijk van belang kunnen
zijn:
—hoewel er geen garantie is dat een combinatie
van behandelingsmodaliteiten effectiever is dan
de afzonderlijke delen dient in eerste aanleg
de combinatie getoetst te worden. In later
onderzoek kan dan altijd nog worden nagegaan
of bepaalde elementen essentiëler zijn dan
andere. In ieder geval zijn zij van mening dat
over het algemeen teveel nadruk is gelegd op
afzonderlijke programma's;
—er zou meer onderzoek verricht moeten worden naar echt vroeg in de carrière plaatsvindende
interventies. Veelal wordt pas ingegrepen als
*** Andrews, D. A. et al, (1977), Volunteers and
the one-to-one supervision of adult probationers. An
experimental comparison with professionals and a
field description of process and outcome. A CAVIC
module.
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delinquenten al een imposante criminele
carrière hebben opgebouwd;
—door sommigen is wel een `quick dip'-sanctie
bepleit, een korte vrijheidsbeneming voor fikst
offenders in een zwaar beveiligde inrichtin .
Over de effecten is nog weinig bekend;
—het verder exploreren van de rnogelijkhe en
tot vergoeding van de schade aan het slachoffer.
Verder zijn er verschillende suggesties die rneer
te maken hebben met sanctievormen dan Met
de inhoud van bepaalde interventies. Enerzijds
komen die neer op zoveel mogelijk terughoUdendheid in het gebruik van vrijheidbenemènde
sancties, anderzijds op het vergroten van de
variatie in niet-vrijheidsbenemende sancties.
Daarmee kan de afstand tussen de verschillènde
sancties worden overbrugd. Zo is tot op zdere
hoogte 'dienstverlening' te zien als het over4
bruggen van de afstand tussen een vrijheidsbenemende sanctie en een voorwaardelijke straf
of seponering (Kennedy and Kelly, 1981).
bij moet wel worden aangetekend dat de experimenten met dienstverlening welke in Nederland
plaatsvinden nadrukkelijk niet als zodanig zijn
bedoeld, maar als alternatief voor gevangenisstraffen zijn opgezet.
Het voorgaande kunnen we als volgt samenvatten. Na de negatieve uitkomsten van het
werk van Martinson c.s. over de effectiviteit
van behandelingsprogramma's in penitentiaire omgevingen, is op verschillende manieren
geprobeerd de effectiviteit van resocialisatielpogingen te vergroten. Binnen een `differen- 1
tial treatment'-benadering wordt gezocht
naar mogelijkheden de behandeling beter af
te stemmen op de delinquent. Verder zijn
er pogingen ondernomen om de theoretische
basis van behandelingsprogramma's te verstevigen, en pleidooien gevoerd vooral ook
wat te doen aan een te sterk uiteenlopen van
programma's zoals bedoeld en programma's
zoals feitelijk uitgevoerd. Ook hebben we
gewezen op het streven de kwaliteit van het
evaluatieonderzoek te verbeteren. Tenslotte
hebben we enkele programma's vermeld waarvan momenteel wel wat verwacht wordt, maar
die nog onvoldoende zijn getest.

3. Andere strafdoelen dan dat van de
resocialisatie
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De 'evaluatie van evaluaties' van Martinson
en anderen in de zeventiger jaren hebben
goeddeels negatieve uitkomsten opgeleverd
voor de pogingen tot nu toe om de resocialisatie-doelstelling te realiseren. In de vorige
paragraaf zijn enkele benaderingen aan de
orde geweest om tot meer effectieve werkwijzen te komen voor het streven delinquenten te resocialiseren.
Daarnaast is ook wel de conclusie getrokken
dat de resocialisatie-doelstelling als zodanig
niet realiseerbaar is. Dit heeft geleid tot een
propageren van een meer punitieve (beveiliging, afschrikking) en/of juridische benadering (vergelding, lustice-model') (Haley,
1982).
Ten dele zijn deze reacties een opleving van
reeds vanouds gehanteerde doelstellingen.
In deze paragraaf gaan we op enkele daarvan
nader in.
Afschrikking

De afschrikkingsdoelstelling, hetzij in generale
hetzij in speciale zin, behoort evenals de
doelstelling van resocialisatie en het beveiligen
tot de zogeheten relatieve of doeltheorieën:
er wordt primair gestraft 'ne peccatur'
— 'opdat er niet gezondigd worde' —. De
rechtvaardiging van de straf ligt buiten het
delict, namelijk in het met strafbedreiging en
strafoplegging te bereiken doel (Van Apeldoorn, 1963)*.
Over het algemeen wordt aangenomen dat de
zekerheid van ontdekking en straf een afschrikkende werking heeft, en dat deze werking een grotere is dan de relatieve zwaarte
van de straf (Webb, 1980, Erickson and
* Een andere gangbare benaming is die van 'crime
control' of `behavior control'. De resocialisatie-doelstelling valt binnen de 'crime control'-benadering
voorzover uiteindelijk beoogd wordt een aanwijsbare
reductie in recidive te bewerkstelligen. De 'crime
control'-benadering wordt gewoonlijk gesteld tegenover het 'clue Process model'. Daarin ligt sterk de
nadruk op een juridisch zorgvuldige werkwijze in de
procesgang. In deze benadering past ook het verderop
te bespreken `justice model', Zie verder Kennedy and
Kelly (1981) en Vidmar and Miller (1980).
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Gibbs, 1979). De afschrikkingstheorieën
hebben met name in Amerika weer een zekere
populariteit gekregen onder invloed van dnor
econometristen verricht onderzoek. Ehrlich
is van hen een prominent vertegenwoordigér
(zie o.a. Ehrlich, 1973,1977). Uitgangspunt
in deze benadering is dat zowel wetsovertreders als wetshandhavers op prikkels reageren. Potentiële delinquenten worden afgeschrikt door de dreiging van straf en aangei
moedigd door het vooruitzicht op uiteenlopende onwettige beloningen. Omgekeerd
reageren potentiële slachtoffers op de dreiging
van slachtofferschap door middelen beschikbaar te stellen, zowel privé als collectief, om
de verliezen als gevolg van de misdaad te
minimaliseren, de kosten van de misdaadbéstrijding daarbij inbegrepen (Ehrlich, 1977).
Met name het gedrag van diegenen die met
de handhaving van de wet zijn belast, wordt
verondersteld hiermee in overeenstemming i te
zijn.
Tegen deze benadering is wel het een en ander
ingebracht, met name dat zij niet of onvoldoende rekening houdt met de invloed van de
omvang van de criminaliteit op de activiteiten
van het strafrechtelijk apparaat: de strafreeh1
telijke systemen hebben slechts een beper1 !te
capaciteit om sancties op en ten uitvoer te
leggen. Een hoog niveau van criminaliteit kan,
zo wordt gesteld, heel goed gepaard gaan met
een (relatief) laag strafniveau (zie Pontell,
1978). Ook het 'Panel on research on deterrent and incapacitative effects' komt in zijn
onderzoek voor de `Committee on Research
on Law Enforcement and Criminal Justicel
tot de slotsom dat het vraagstuk van de aaid
van de samenhang tussen sanctieniveau en
criminaliteitsniveau nog onvoldoende is
opgelost. De samenhang van een laag criminaliteitsniveau met een hoog sanctieniveau wordt
wel toegeschreven aan de afschrikkende wérking van sancties. Bij een zekere pakkans ein
veroordelingskans is dit waarschijnlijk. Maar
ook moet rekening worden gehouden met
omgekeerde causale effecten: een overbelasting van het strafrechtelijk apparaat, een rriogelijke toename van tolerantie, e.d. kunnen
leiden tot een lager sanctieniveau (Blumstein
et al. 1978). Ehrlich is het met deze voor- 1

behouden niet eens. Hij werpt tegen dat de
stelling 'straf schrikt het bedrijven van misdrijven af' evenmin kan worden afgewezen als
de wet van vraag en aanbod (1977). Vooral
wijst hij de benadering van het Panel af om de
afschrikkende werking van pakkans, veroordelingskans etc. afzonderlijk te beoordelen alsof
het onafhankelijke instrumenten zijn die op
theoretische of andere gronden zijn te scheiden.
In navolging van Erickson en Gibbs (1979),
ziet Webb de afschrikkingstheorie als vooral
een psychologische theorie waarin variabelen
als waargenomen risico een belangrijke rol
spelen. Delinquenten worden door geheel verschillende beweegredenen tot misdrijven gedreven, en zijn bijgevolg op heel verschillende
wijzen afschrikbaar. Bovendien veronderstelt
het 'klassieke' model een rationele afweging
van lusten en lasten, en gaat het daarmee voorbij aan het feit dat vele misdrijven het resultaat
26 zijn van irrationele en onbedoelde handelingen,
of samenhangen met de groepen waartoe delinquenten behoren (Webb, 1980).
Webb maakt daarom een onderscheid naar de
motivationele achtergrond van het gedrag. Is
deze achtergrond instrumenteel, gericht op
het bereiken van een bepaald doel, dan mag
eerder van strafrechtelijk ingrijpen een afschrikkend effect worden verwacht op basis
van een `kosten-baten'-analyse dan wanneer
het gedrag als dwangmatig dan wel impulsief
of spontaan is te karakteriseren. Naast de
motivationele achtergronden, en de toe te
passen sanctiemogelijkheden, onderscheidt
Webb een vijftal 'buiten-wettelijke' voorwaarden die crimineel gedrag teweeg kunnen
brengen en onafhankelijk zijn van sancties:
— in de eerste plaats het zelfbeeld van de
delinquent. Naar de mate waarin de betrokkene
zichzelf als delinquent ziet, zal het moeilijker
zijn om te voorkomen dat hij zich delinquent
zal gedragen;
—voorts zal de betrokkene moeilijker van
delinquent gedrag kunnen worden afgehouden
indien zijn leven is georganiseerd rond dit
gedrag: het is een heel gewone zaak voor hem
geworden misdrijven te begaan;
—in de derde plaats zal steun en aanmoediging
van 'significant others' het delinquente gedrag

van de betrokkene bekrachtigen;
— ook zal hij steeds 'vaardiger' worden, en
rationalisaties opbouwen waarmee hij verdere
criminele gedragingen kan rechtvaardigen;
— tenslotte is het belang gebleken van de mitte
waarin de betrokkene zich moreel gebonden
acht aan de wet.
Hij wijst verder nog op enkele factoren die niet
zo in dit schema passen, maar volgens hem toch
wel van belang zijn. Dat is allereerst de gelegenheid en het gemak waarmee een misdrijf kar
worden gepleegd. In de tweede plaats, het
sociale stigma en het labelingsproces, waarbij
Webb met name ook het preventieve aspectl
benadrukt: behalve dat stigmatisering iemand
in een delinquent gedragspatroon kan houden,
kan angst voor een stigma ook afschrikkend
werken.

Samenvattend kan worden gezegd dat een
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zekere afschrikwekkende werking het strafrechtelijk ingrijpen kan worden toegeschrev n,
zij het met een aantal beperkingen die samenhangen met het criminaliteitsniveau, de pakkans
en de snelheid van bestraffing, de aard van de
misdrijven en de kenmerken van de delinquénten

Beveiliging ( lncapacitation)
Aan de vrijheidsbenemende sancties kan evenmin een tijdelijke beveiliging van de samenleving worden ontzegd. Tijdens het verblijf in
de inrichting is de samenleving immers gevrijwaard van misdrijven van de betrokkenen.
Er zijn 'modellen' ontwikkeld waarmee kan
worden berekend hoe groot deze effecten zijn.
Daarvoor moeten nogal wat schattingen worden
gemaakt, bijv. van de lengte van individuele
criminele carrières, van de hoogte van individuele misdrijf-niveaus, van de individuele kans dm
;.
een gevangenisstraf te krijgen, etc. Daarom zijn
de berekende effecten niet erg betrouwbaarJ
Wel zijn ze bruikbaar voor het aangeven van de
consequenties voor het criminaliteitsniveau
(van bepaalde misdrijven) en de omvang van de
gevangenisbevolking wanneer wijzigingen worden aangebracht in een bestaand beleid voor i
het opleggen van gevangenisstraffen. Zo is
gebleken dat een mogelijk beveiligingseffect
van een ruimere toepassing van vrijheidsstraffen
sterk afhankelijk is van het individuele crimina-

liteitsniveau en het huidige gebruik van vrijheidsbenemende sancties. Als het huidige
niveau van opleggen van vrijheidsbenemende
sancties evenals het criminaliteitsniveau per
individu laag zijn, is een bijzonder grote stijging
in het aantal op te leggen sancties nodig om
een bepaalde vermindering in het landelijk criminaliteitsniveau te bewerkstelligen. (Blumstein et al. 1978).

28

Vergelding
De vergeldingsdoelstelling vindt zijn rechtvaardiging van de straf enkel en alleen in het
gepleegde delict. Er wordt gestraft `quia
peccatum est'! omdat er gezondigd is. Het
doel van de straf is in de straf zelf gelegen en
direct gevolg van het delict. Het door de dader
gepleegde kwaad wordt vergolden. Er wordt
gesproken van absolute of vergeldingstheorieën
(Van Apeldoorn, 1963).
Het hierna te bespreken lustice-model' wordt
soms wel gelijkgesteld aan de vergeldingsopvatting (Fattah, 1982). Kellog (1977) maakt
echter een onderscheid tussen beide. Vreemd
aan het justice-model' zou zijn de gedachte van
een betaald zetten (straf) voor het aangedane
kwaad. Omdat het onderscheid klaarblijkelijk
te maken is, noemen we hier vergelding als
aparte doelstelling. Naar zijn aard heeft een
opvatting als die van vergelding te maken met
de vraag hoe een bepaalde straf is te rechtvaardigen, en niet met empirische uitspraken over
de effecten daarvan. Dit in afwijking van bijvoorbeeld de afschrikkingstheorie, die — hoe
. moeilijk ook toetsbaar — uiteindelijk een
empirische theorie is.
Erickson en Gibbs definiëren straf als een handeling bedoeld om iemand 'ongemak' te bezorgen, of die dat tot gevolg heeft ongeacht de
bedoeling (Erickson and Gibbs, 1979). In deze
definitie ligt zowel een bedoeling als een waarneming besloten, twee aspecten die zij van
belang achten bij de beantwoording van de
vraag 'wat is een rechtvaardige straf?' Een
rechtvaardige straf houdt namelijk in dat er
niet alleen rekening wordt gehouden met de
relatieve ernst van een misdrijf, maar ook met
de relatieve zwaarte van een straf. Het meten
daarvan is niet zo simpel. Met name in geïndustrialiseerde en pluralistische samenlevingen

is weinig overeenstemming te verwachten tussen verschillende bevolkingsgroepen over de
relatieve zwaarte van misdrijven en zwaart
van straffen. Men kan de oordelen daarover
alleen analyseren in termen van gemiddeldén,
en dat vereist een kunnen terugbrengen van
de strafsoorten en hun verschillende groot t en
tot hun waargenomen ernst. Onderzoek nar
de waargenomen zwaarte van straffen, zoel
bij de bevolking als bij degenen die in het
strafrechtelijk systeem werkzaam zijn, achten
zij van belang als bijdrage aan een rationeel
gebruik van straffen. Individualisering als
zodanig wijzen zij af. Wel zien zij mogelijkheden
tot beperkte individualisering door veroordeelden te laten kiezen uit straffen waaraan op
basis van onderzoek een gelijke (waargenorn)
zwaarte is toegekend.
Het justice'-model
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In het hiervoor genoemde artikel van Kellig
(1977) wordt de vraag aan de orde gesteld lof
de gedachte van een rechtvaardige straf
('desert') alleen maar een opleving is van de
klassieke 'vergelding'. Onder verwijzing naar
een rapport van Von Hirsch (1976) ontkent
hij dit: er zijn andere overwegingen voor eén
'verdiende' straf dan de gedachte van vergelding van aangedaan kwaad (Kellog, 1977).
Wel heeft het hiermee gemeen dat nuttigheidsoverwegingen bij het beinvloeden van toelomstig gedrag worden afgewezen: als iemand het
'verdient' om beloond of gestraft te worden,
wordt verwezen naar gedrag dat in het verleden
ligt. In dit opzicht wijkt de opvatting van len
rechtvaardige straf af van doelstellingen al s
afschrikking, beveiliging en resocialisatie waarvan de rechtvaardiging uiteindelijk gezocht
wordt in hun bruikbaarheid om verdere misdrijven te voorkomen. Die zijn op de toekrimst
gericht. Kellog onderscheidt het justice-model
als volgt van de vergeldingsbenadering. In le
eerste plaats dient het niveau van straffen zo
goed mogelijk in overeenstemming te zijn !net
de pretenties van een beschaafde samenlev4.
Gestreefd moet worden tot een begrijpelijke
opvatting te komen over het waarom van
straffen. Maar als de wetenschap niet kan uitleggen waarom er gestraft moet worden, dán
moet het leed tot een minimum worden teug-

gebracht. Een straf waarvan de zwaarte gebaseerd is op de afschrikkende werking wordt
dan ook afgewezen als onrechtvaardig. Een
verlies van vrijheid van sommigen kan niet
worden goedgemaakt met het grotere goed
dat de overigen ten deel valt (Kellog, 1977).
Verder wordt beoogd door de strafduur bij de
veroordeling vast te leggen de discretionaire
bevoegdheden terug te dringen. Voorts pleit
hij voor het verlagen van het gemiddelde
strafniveau*. Daartoe behoort onder meer het
reserveren van gevangenisstraf voor de zwaarste
delinquenten.
Individualisering van sancties, een streven dat
in deze opvatting ernstig wordt gekritiseerd,
ontbreekt overigens niet geheel in deze benadering. In de `desert' benadering gaat het echter
om individualisering vanuit een gevoel voor
rechtvaardigheid. Daarin spelen twee begrippen
met name een rol: het aangerichte leed en de
schuld. Tot deze laatste behoren ook het aan30 tal voorafgaande veroordelingen en de ernst
van de misdrijven. Vele vragen die hierbij opkomen (schade, risico, motieven, wiens maatstaven) zijn nog niet opgelost (Kellog, 1977).
Moet behandeling dan maar helemaal worden
afgeschaft? Daar is niet iedere justice'-adept
van overtuigd, maar: 'De betrokkene zelf
behoort te kunnen beslissen over al dan niet
behandelen, vergelijkbaar met de vrijheid van
de niet-delinquent om welke behandeling dan
ook te ondergaan' (Morgan, 1979).
Dit uitgangspunt vinden we ook terug in de
opvattingen van o.a. Jobson (1977,1978),
Fogel (1977,1979) en Conrad (1981).
Het lustice-model' wordt vooral gekenmerkt
door een zekere scepsis gevoed door het falen
van andere benaderingen, en vandaaruit een
streven zo ingehouden mogelijk te reageren.
Of zoals Jobson het uitdrukt 'De 'crime industry' moet een groot deel van zijn activiteiten
staken en alleen datgene aanbieden wat ze kan
waarmaken: een sobere humane en eerlijke
wijze van straffen' (Jobson, 1977).
Verder is zij gebaseerd op terughoudendheid,
dat wil zeggen in beginsel geen gevangenisstraf
* in de Verenigde Staten hebben m.n. de Parole
Boards' grote invloed op de uiteindelijke strafduur,
die bij de veroordeling veelal niet is vastgelegd.

voor nietgewelddadige misdrijven, het aan
banden leggen van discretionaire bevoegdheden
van de uitvoerende organen, het zorgdragen
voor redelijke arbeidsomstandigheden van de
werknemers in deze sector, en meer aandacht
voor slachtoffers van misdrijven*.
Het lustice-model' kan in zekere zin als een
`verenigings- of gemengde' theorie worden
gezien (Van Apeldoorn, 1963). Enerzijds wordt
daarin sterk de nadruk gelegd op de grondslag
van de rechtvaardiging van de straf die toch
vooral gezocht moet worden in het gepleegde
misdrijf. Op grond daarvan worden de relatieve
of doeltheorieën, ook wel aangeduid als de
utilitaire of positivistische benadering waaruit
een sterke behoefte aan beheersing spreekt,
afgewezen. Anderzijds wordt het recht op
behandeling, aansluitend op reële bestaande
behoeften van gedetineerden onderkend en
benadrukt. Maar daarin ligt ook nadrukkelijk
een individuele keuzevrijheid besloten.
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Enkele andere benaderingen
In de literatuur komen ook enkele benaderingen voor die niet zo duidelijk in het voorr
gaande zijn in te passen. Een voorbeeld daarvan
is het Prison Ashram Project van Ram Dass
(U.S.A.) dat poogt veranderingen teweeg te
brengen door innerlijke transformatie van
individuen: de gevangenis biedt een kloosterachtige omgeving waarin je gedwongen wordt
ascetisch te leven. Op zich biedt een dergelijke
gereduceerde omgeving mogelijkheden tot
psychische en spirituele ontplooiing, indien
niet alle psychische energie besteed wordt
aan protest, wrok etc. (Dessaur, 1982). Een
dergelijke benadering kan uiteraard onaanvaardbare omstandigheden in inrichtingen niet
rechtvaardigen.
Een wel heel andere benadering hebben Wilks
en Martinson voorgestaan (1976) die bekend
is geworden onder de aanduiding `every con
his cop'.
Behandeling van delinquenten wordt goeddeels
onmogelijk geacht, en is in ieder geval niet of
nauwelijks van invloed op het criminaliteits* Van 'The J ustice model for corrections' van
David Fogel (1978) is een bewerking opgenomen
ter verdere illustratie. (Zie blz. 75)
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niveau. Gevangenisstraf en preventieve hechtenis achten zij te schadelijk en kostbaar, en zijn
dus geen redelijk alternatief voor behandeling.
Zij pleiten daarom voor controle in de samenleving.
Kort gezegd komt het door Wilks en Martinson
gepropageerde systeem erop neer de delinquenten in drie categorieën in te delen:
1. Suspenders': veroordeelden die afschrikbaar
worden geacht krijgen een voorwaardelijke
straf. Wordt een nieuw misdrijf gepleegd, dan
wordt de straf verdubbeld en vindt herclassificatie plaats;
2. `restrainees': veroordeelden die niet afschrikbaar worden geacht krijgen een straf
waarbij ze onder toezicht in de samenleving
worden geplaatst, een combinatie van vergelding en preventie. Wie dat toezicht uitoefenen
is aan de betrokkenen niet bekend. Wordt een
nieuw misdrijf gepleegd, dan wordt de betrokkene opgesloten.
3. `isolates': deze vormen een beperkte groep
zware delinquenten die van het publiek moeten
worden afgezonderd.
Wright (1980) wijst op de beperkte waarde
van dit systeem, omdat het volledig afhankelijk
is van het vermogen een bepaald niveau van
toezicht te handhaven. Ook verder ziet hij tal
van problemen:
—first offenders zullen in de regel een voorwaardelijke straf krijgen zonder toezicht.
Gegeven een lage pakkans mag slechts een
geringe speciale afschrikking worden verwacht;
— de afschrikking die in het systeem besloten
ligt kan alleen werkzaam zijn op reeds veroordeelden, niet op potentiële delinquenten;
—de kosten zullen exorbitant zijn wil er
sprake kunnen zijn van enig effectief toezicht;
— met name in gebieden met een hoog criminaliteitsniveau zal een systeem van geheim
toezicht een negatief effect hebben op de
sociale verhoudingen in die gebieden;
—het is moeilijk in te denken hoe men tot
een vergelijkbaar systeem kan komen voor
misdrijven die zich niet op straat afspelen.
Vanuit deze bezwaren komt Wright tot een
voorstel om te pogen via internalisatie delinquenten in de samenleving te integreren: de
delinquent wordt aangemoedigd alternatieven
te exploreren, waarbij er vanuit wordt gegaan
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dat de betrokkene zich op een bepaalde
manier blijft gedragen omdat het voor hemzelf waardevol is geworden. De hulp die de
delinquent kan krijgen, zal hem vooral beter
sociaal en economisch moeten laten integreen.
De doelgroep - bestaat vooral uit diegenen va -i
wie verwacht mag worden dat opsluiting niet
effectiever is dan toezicht in de samenleving.
Deze benadering sluit echter weinig aan bij
de overwegingen van Wilks en Martinson vo er
hun plan, en past meer binnen de resocialisatie-benadering zoals die in de vorige paragraaf is besproken.
Hazen is van mening dat het lustice-model'
van het ene uiterste is doorgeslagen naar het
andere, en daarmee uit het oog verliest dat
straffen een gecompliceerd proces is waarin
verschillende doeleinden tegelijkertijd worden
nagestreefd. En dat dus ook voor al die doel!.
einden de mate waarin ze zijn gerealiseerd
moet worden nagegaan. Verder geeft hij aan
dat de mogelijkheden van de overheid beperkt
zijn. Gesteld al dat onderzoek duidelijke nal
spraken zou opleveren over de oorzaken van
criminaliteit, dan nog zou ingrijpen op basis
daarvan op enorme problemen stuiten vanwege
de inbreuk op individuele vrijheden. Evenmin
kan de overheid er zijns inziens veel aan doen
om het aantal jongeren te reduceren dat tusen
10 en 25 jaar experimenteert met overwegend
kleine criminaliteit, terwijl het falen van de
meeste behandelingsprogramma's het onwaarschijnlijk maakt dat gewoonte- of beroepsmisdadigers effectief van recidive weerhouden
kunnen worden. Daarom pleit hij ervoor dát
aan te pakken waar de overheid wel mogelijkheden heeft: het verkleinen van de mogelijkJ
heden tot misdaad, via 'crime-prevention',
het vergroten van de pakkans (politie-optreden)
een eventueel meer punitief ingestelde strafpolitiek, als die effectief zou blijken te zijn
(afschrikking), en het opsluiten van zware
delinquenten zodat die verder geen misdrijven
kunnen begaan ('incapacitation') (Hazell,
1980).
Tenslotte kan hier nog gewezen worden op
een weer hernieuwde belangstelling voor
bio-sociaal onderzoek, een benadering die er
echter nog steeds niet in is geslaagd haar con,-

troversieel karakter kwijt te raken (Buikhuisen,
1979).
Dat niet zozeer vanwege de belangstelling voor
de samenhang tussen biologische en psychologische kenmerken, als wel vanwege de ethische problemen die kunnen optreden bij toepassing vanuit een beheersingsperspectief, en
uit angst voor een overhaaste toepassing op
basis van vage onderzoekresultaten (Dessaur,
1978).
Het voorgaande kunnen we als volgt samenvatten. Het resocialisatiedoel is in belangrijke
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mate te zien als een bepaalde uitwerking van
het streven de samenleving te beschermen
tegen verder crimineel gedrag. Het goeddeels
falen van deze benadering in die zin dat nog
steeds geen zicht bestaat op meer algemeen
aanvaarde en effectieve behandelingsmogelijkheden om delinquenten van verder delinquent
gedrag af te houden, heeft enerzijds met zich
mee gebracht dat meer technische en straffere
benaderingen aandacht hebben gekregen:
afschrikking, beveiliging, biosociale benadering,
techno-preventie, effectiever politie-optreden.
Anderzijds heeft de scepsis geleid tot een
terugkeer naar meer legalistische doelstellingen, vergelding en het lustice-model'.
4. Slotbeschouwing
Bij de beschouwing van de literatuur valt
vooral de grote overeenkomst op in onderwerpen en problemen die aan de orde worden
gesteld, ongeacht het land van herkomst van
de auteur. Overal is in de achter ons liggende
periode een sterke groei geweest van het
strafrechtelijk apparaat. Onder druk van de
veranderde financiële mogelijkheden is van
groei momenteel geen sprake meer, veelal van
het tegendeel. Overal wordt een sterke toename van de criminaliteit gesignaleerd en een
overbelasting van de verschillende strafrechtelijke organen die daarvan het gevolg is. Ook
heerst alom twijfel over de mogelijkheden om
de resocialisatie-doelstelling, die in ieder geval
verbaal in de afgelopen 25 jaar prioriteit
genoot, te realiseren in die zin dat de recidive
van de te resocialiseren delinquenten in belangrijke mate kan worden teruggedrongen.
Ook in de verschillende reacties op deze
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teleurstellende resultaten van de resocialisatieprogramma's zijn in eerste aanleg geen opválende verschillen. Achter deze overeenkomsten
gaan soms niet onbelangrijke verschillen schuil.
Het Nederlands strafrechtelijk optreden is terughoudend in het gebruik van vrijheidsbenem lende
sancties, vooral van de langdurige. Circa de helft
van alle zaken wordt door het OM afgedaan.
Voorwaardelijke straffen en een nagenoeg standaard-toepassing van de VI (voorw. in vrijlistelling) zorgen voor inschakeling van reclassering;
er wordt geëxperimenteerd met dienstverlening,
onze gevangenissen zijn geen massale instellingen, in vele zijn ruime vormingsmogelijkheden.
Vergelijken we dit met bijvoorbeeld Amerikaanse omstandigheden dan is het haast verbazirkgwekkend dat over deze onderwerpen dezelfde
discussie gevoerd kan worden. Als we daarraast
bedenken dat ook bij ons de beschikbare re ci idive-cijfers hoog zijn, dan is enige twijfel wél op
zijn plaats over de mogelijke effecten van b?
pleite maatregelen. Voorzover die hier al gerealiseerd zijn, hebben ze in ieder geval geen grote
invloed gehad op de hoogte van de recidivecijfers.
Nu is het terugdringen van recidive-cijfers geen
alles heiligend doel. Sechrest c.s. wijzen er op
dat het op zich niet onmogelijk of zelfs bijzonder moeilijk is om iemands gedrag te veranderen. Het hangt er maar vanaf welke makstaven men wil hanteren over de toelaatbaarheid van de toe te passen interventies. Voorl
hen gaat het dan ook uiteindelijk om de vraag
of gedragsverandering kan worden teweeggebracht binnen de morele en wettelijke grenzen die daaraan worden gesteld (Sechrest et al.,
1979).
Von Trotha betoogt dat de verbinding van
een humanitaire doelstelling met een doelstelling gericht op de beheersing van de recidive
een ongelukkige is. De tweede doelstelling h pi eft
'successen' nodig. Zij is namelijk gericht op beheersing van gedrag van delinquenten, op de
vermindering van recidive. Maar blijven succ ssen uit dan is ook de eerstgenoemde doelstelling in gevaar, juist door deze combinatie. Het
humanitaire uitgangspunt wordt dan 'goeddoenerij'. Het is geen doelstelling die in zichI
zelf rechtvaardiging vindt. Zij wijst nog op een
tweede gevolg van deze `tweesporigheid' nanie-
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lijk het bevorderen van het ontstaan van beroepsbelangen voor hulpverleners, zoals dit
ook bij andere beroepsgroepen het geval is.
Het succesargument verschaft een gemeenschappelijke basis aan hulpverleners en beleidsmensen: zij beogen klaarblijkelijk hetzelfde.
Maar het 'positivistisch' argument is ook de
basis voor het aantonen van professionele
competentie tegenover niet-competente personen en groepen. Blijven successen uit, dan
kan men zich met humanitaire argumenten
tegen kritiek afschermen. Zowel tegen het
beleid als tegen de 'cliënten'. Bij de laatsten
kan de kritiek zelfs in de therapie worden ingebouwd: de 'cliënt' heeft 'weerstand', 'geen
ziekte-inzicht', 'hij handelt tegen zijn eigen
belangen of zelfs tegen zijn eigen wil', of de
`Leidensdruck' is nog niet groot genoeg! (Von
Trotha, 1979).
Maar ook in een ander opzicht is enig gevoel
voor relativiteit op zijn plaats. Dit heeft te
maken met de ontwikkeling van de criminaliteit. Deze veroorzaakt vooral een overbelasting van het strafrechtelijk apparaat door de
omvang van met alcohol- en druggebruik
samenhangende misdrijven en de ruwheidsmisdrijven (vandalisme), alsmede door de toename van overtredingen van wetten die tot het
ordeningsrecht behoren. Beide groepen misdrijven zijn nauw verbonden met bepaalde eenzijdigheden in cultuur en structuur van onze
samenleving. Het lijkt een overschatting indien
van het strafrecht verwacht wordt dat het dergelijke ontwikkelingen kan beheersen. Het strafrecht kan binnen een zeker maatschappelijk
evenwicht datgene beheersen wat zich als criminaliteit aandient, maar nooit datgene oplossen
wat als uitwas wezenlijk verbonden is met de
cultuur en structuur van een bepaalde samenleving.
Scepsis over de realiseerbaarheid van de
resocialisatie-doelstelling heeft tot verschuivingen in aandachtsvelden geleid. Verbaal
blijkt dit uit een wat sterker beklemtonen van
een meer punitieve benadering in de zin van
afschrikking en beveiliging, en meer feitelijk
in het verschuiven van de aandacht naar de
effectiviteit van politie-optreden en preventie
van criminaliteit. Daarnaast is er een sterker
beklemtonen van de `due proces'-benadering,
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met als afgeleide een grotere aandacht vomi het
slachtoffer, voor de arbeidsomstandigheden van
het gevangenispersoneel, voor de rechtspositie
van de gedetineerden, meer in het algemeen
voor een humane tenuitvoerlegging van stráffen en een zoveel mogelijk vermijden van n iegatieve gevolgen van de detentie. Deze laatst I
verschuivingen zijn ook terug te vinden in
'Taak en toekomst van het Nederlandse gevangeniswezen' (1982).
Door anderen is verder gewezen op de mogelijkheid van decriminalisering, met name vn
de 'delicten zonder slachtoffer' (zie bijv.
Fattah, 1982). Ook is de mogelijkheid van
conflict-oplossing tussen dader en lachtoffer
bepleit (Wright, 1981) waarbij, indien dezel
poging slaagt, verdere strafrechtelijke vervolging achterwege kan blijven. Dienstverlening
biedt daartoe ook mogelijkheden.
De meer belovende resocialisatie-programma's
zijn gebaseerd op een extramurale aanpak.
Verschillende van deze programma's zoude
tot een lagere recidive leiden.
Men kan zich afvragen of deze lagere recidive
wel het argument moet zijn, omdat er eigenlijk
over twee heel verschillende fenomenen wcirdt
gepraat. Enerzijds de recidive van veroorde el lde
delinquenten, anderzijds de omvang van de i
criminaliteit. Martinson stelt zich op het
standpunt dat de recidive eigenlijk een volstrekt
oninteressant gegeven is gelet op de ontwikkeling van de criminaliteit (1976). Von Trotna
(1979) wijst er op - dat een royaler gebruik 6n
deze extramurale mogelijkheden de crimináiteit zelfs kan doen stijgen, ook indien bepáalde
vormen van begeleiding de recidive met 5 áf 10
of zelfs pakweg 20% zou doen dalen. Tenzij
aan een eventuele kosten-baten-analyse nog
`nuttigheids-argumenten' zijn te ontlenen, ligt
het dan ook meer voor de hand op humané,
gronden te besluiten het gebruik van de vrijheidsbenemende sancties zoveel mogelijk
terug te dringen.
De verschillende tendenzen wijzen niet in
dezelfde richting, sommige zijn zelfs strijdig.
Voorzover het falen van de resocialisatie-delstelling tot een meer punitieve aanpak leidi ,
kunnen bijvoorbeeld de kosten daarvan die van
een besparing op hulpverlening overtreffen'.
Het reëel vergroten van pakkans en snelheid
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van berechting zal toch niet alleen uit een verbeterde efficiency van politie en rechterlijke
macht kunnen komen, maar ook onherroepelijk tot uitbreiding van deze diensten moeten
leiden. Voorzover daarnaast ook een beveiliging door opsluiting wordt gezocht, zal dit een
drastische uitbreiding van het aantal op te
leggen vrijheidsbenemende sancties met zich
mee moeten brengen. Gelet op de budgettaire
onaantrekkelijkheid van deze mogelijkheden,
zal het propageren van een meer punitief optreden dan ook goeddeels verbaal geweld blijven.
Haley benadrukt het belang van een goed overzicht van alle kostenfactoren zodat bezuinigingen op bepaalde aspecten niet tot kostenstijgingen elders leiden (Haley, 1982). We
noemden al enkele mogelijke kosten van een
meer punitieve aanpak. Maar drastische bezuinigingen in de inrichtingen, of verkeerd gekozen bezuinigingen kunnen ook leiden tot een
vergroting van de spanningen tussen gedetineerden en bewaarders. De kosten van een
eventueel onbeheersbaar worden van dergelijke
situaties zijn overigens niet alleen af te wegen
tegen eventuele financiële besparingen. Dat
zou wel van cynisme getuigen.
Binnen een `justice' benadering wordt gestreefd
naar een grotere terughoudendheid in het
gebruik van vrijheidsbenemende sancties en in
de verplichting tot deelname aan verschillende
`behandelings'-programma's. In theorie kan dat
ook tot een zekere verlaging van kosten leiden.
Of dit ook feitelijk het geval zal zijn is nog de
vraag. Maar vooral ook op inhoudelijke gronden
is het uitgangspunt van deze benadering aantrekkelijk. Van een hulpaanbod kan in wezen
alleen sprake zijn als er ook een hulpvraag is,
of anders gezegd, als het hulpaanbod kan worden afgewezen. (Zie ook Von Trotha, 1979).
Maar in de praktijk zal het allemaal wat moeilijker liggen dan in de theorie.
Zo zal een dergelijke terughoudende opstelling
niet altijd verantwoord kunnen worden. Namelijk wanneer het mensen betreft van wie het
overduidelijk is dat anderen daarvoor verantwoording hebben te dragen: enerzijds de
jeugdigen bij wie het in feite gaat om opvoedingsvragen, anderzijds degenen die zodanig
gestoord zijn, dat ze zorg en behandeling
behoeven. In de praktijk is het niet zozeer
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een probleem deze categorieën te onderkenen,
maar het is onduidelijk waar de grenzen moeten
worden getrokken, of er bestaat een neighig
deze grenzen zodanig op te schuiven dat eimeer mensen in beide categorieën terechtkomen dan 'nodig' is. Dat probleem is een gegeven, en is niet op te lossen door de grenzen ruimer te nemen. Voor de duidelijkheid van 4vat
beoogd wordt is het wel belangrijk deze cátegorieën te onderscheiden: bij wie overheerst
de vraag van opvoeding, verzorging en beh al ndeling, bij wie gaat het toch primair om zelfopvoeding.
Maar ook verder is het niet zo duidelijk wat
onder een rechtvaardige en humane tenuitli
voerlegging van sancties moet worden verstaan.
Het zou dan ook wel eens zo kunnen zijn áat,
zeker op de korte termijn, de veranderingjn
meer zijn gelegen in de redenen waarom b?.
paaldeprogramma's worden uitgevoerd dap in
wat er feitelijk gebeurt. Veel van hetgeen nu
wordt gedaan met het oog op de resocialisatie
van delinquenten kan wellicht ook verantwoord worden met als doel het realiseren van
een rechtvaardige en humane tênuitvoerleging
van straffen en het zoveel mogelijk voorkórnen
van schadelijke gevolgen van de detentieperiode (Haley, 1982).
Halleck en Witte (1977) vragen zich af of een
humane tenuitvoerlegging van straffen wel
mogelijk is zonder een toekomstperspectief
aan te bieden zoals dat bij de resocialisatie,L
doelstelling het geval is. Zij wijzen ook op side
consequenties voor diegenen die in een innchting moeten werken die er hoofdzakelijk op
is gericht op te sluiten.
1
Hulpaanbod, geen hulpdwang, is één uitgangspunt binnen een humane tenuitvoerleggin '
van straffen. Daarnaast zal een zeker even wicht in het voorzieningenniveau van samenleving en inrichting nodig zijn wil er van ejri
humane tenuitvoerlegging van een straf sprake
zijn. Een bruikbare norm is een niveau dat
verenigbaar is met wat ook in de samenleving
als aanvaardbaar geldt. Het opheffen van onnodige scheidingen tussen inrichting en suilenleving (verlofregelingen, voorbereiden op d ie
terugkeer in de samenleving) kan ongetwijfeld
ook bijdragen aan een humanisering van cl
detentie. Verder is een zekere mate van auto-

nomie onontbeerlijk in de vormgeving van wat
als hulpaanbod, regiem e.d. gestalte moet
krijgen. Een pluriformiteit die kan ontstaan
vanuit hetgeen concreet mogelijk is op bepaalde plaatsen met bepaalde mensen biedt
meer mogelijkheden soepel op veranderingen
in behoeften in te spelen dan een van bovenaf generaal invoeren van veranderingen.
Behandeling als straf, of straf als behandeling.
Er hoeft geen onoverbrugbare tegenstelling te
bestaan wanneer de mate van vrijheidsbeneming waarin behandeling wordt aangeboden
in overeenstemming is met de inbreuk die door
de betrokkene op de vrijheid van anderen is
gemaakt; wanneer de wijze van tenuitvoerlegging, naast haar karakter van straf en beveiliging, vooral ook een mogelijkheid tot verdere
ontwikkeling van de betrokkene biedt, en niet
primair instrument is ter beheersing van mogelijk toekomstige criminaliteit. Voorbeelden
daarvan hebben we in het voorgaande gegeven.
40 Het was 'in' om van resocialisatie-pogingen de
oplossing van het recidive-vraagstuk, of zelfs
van het criminaliteitsvraagstuk, te verwachten.
Het is 'ijl' om resocialisatie dood te verklaren.
Dat kan gepaard gaan met cynisme, 'het doet
er toch niets toe'. Maar ook kunnen nieuwe
wegen worden geopend wanneer men serieus
blijft streven naar de realisering van wat met
enige onderschatting in de jongste beleidsnota
voor het gevangeniswezen de 'meer bescheiden'
doelstelling van humanisering van de detentie
wordt genoemd. Zonder overigens te vervallen
tot de naiviteit waarvan Don Quichotte in het
onderstaande blijk geeft:
hij ontmoet een keer op een landweg een groep
gevangenen die door hun bewakers naar de
plaats worden geleid waar ze hun straf moeten
uitboeten. Don Quichotte is bij de aanblik
daarvan ontsteld, en vraagt aan Sancho Pansa
wat er precies aan de hand is. Wanneer deze
het hem heeft uitgelegd, roept Don Quichotte
uit: 'In Summa, als ik je goed begrijp gaan die
mensen daar onder dwang en niet uit vrije
wil?' Sancho Pansa beaamt dit, waarop Don
Quichotte er op afgaat: 'Als dat zo is, wacht
mij de uitoefening van mijn taak: aan dwang
een einde te maken en de ongelukkigen bij te
staan'. Hij verjaagt de bewakers, en de gevange-

nen verspreiden zich vergenoegd over alle
windstreken.
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Evaluatie-onderzoek en de
uitbreiding van kennis over
criminaliteit:
een voorbeeld van de evaluatie van een vrijwilligersprogramma*
door W. R. Arnold
Algemeen wordt erkend dat het experiment
de meest geschikte onderzoeksopzet is voor
de evaluatie van sociale actie-programma's. Bij
deze opzet wordt op een experimentele groep
een programma toegepast, terwijl een identieke controlegroep het programma wordt
onthouden. Evaluatie-onderzoek dat afwijkt
van deze opzet bestaat voornamelijk uit inventarisaties waarbij wordt nagegaan of program48 ma's zijn uitgevoerd volgens de planning of
waarbij wordt nagegaan hoe tevreden men is
met een programma.
In een alarmerend aantal evaluatie-onderzoeken
wordt geconcludeerd dat programma's geen
effect sorteren of een effect dat gelijk is aan
het controleprogramma. Uit de talloze voorbeelden noemen we:
1. Intensieve opbouwwerk programma's
hebben onbekende of te verwaarlozen effecten op recidive-cijfers.
2. Het gewone reclasseringstoezicht (met een
hoge caseload) op voorwaardelijk veroordeelden of in vrijheidgestelden heeft geen
effect op de recidive.
3. Intensievere begeleiding van en toezicht op
voorwaardelijk veroordeelden is niet effectiever ter voorkoming van illegaal gedrag dan
minimaal toezicht. Wel is het zo dat als begeleiders en delinquenten meer dan vijf keer per
maand contact hebben, er enige afname van
het illegale gedrag is.
* Dit is een verkorte weergave van: Evaluations and
the advancement of knowledge about criminality:
an illustration from evaluation of a volunteer
program.
In: Journal of Research in Crime & Delinquency,
july 1982, blz. 19-25.
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4. De soort begeleiding heeft weinig effect
op de recidive-cijfers.
5. Terwijl de eerste onderzoeken over de
effectiviteit van 'straathoekwerkers' veelbelovend waren, wijzen meer recente onderzoeken uit dat de verschillen in criminaliteitsniveau slechts in zeer geringe mate door ditI
werk beinvloed worden.
6. Dagprogramma's voor voorwaardelijk
veroordeelde jongeren leveren delict-cijfers op
die gelijk zijn aan die van jongeren in de
gewone reclasseringsprogramma's.
7. Intensief toezicht en begeleiding binnen de
eigen gemeenschap is niet effectiever dan
gevangenisstraf.
8. Tehuizen voor residentiële behandeling
waar jongeren hun eigen scholen kunnen
bezoeken en ook een beperkt aantal contacten in de samenleving kunnen hebben zijn
nauwelijks op verantwoorde wijze geëvalue rd.
Gemeenschapsgelden kunnen worden bespáird
door het gebruik van goedkopere programma's die dezelfde effecten hebben als duurdere.
Wij zijn echter niet in staat programma's te
ontwerpen die effectiever zijn dan de bestaande. De evaluatie-onderzoeken hebben
aangetoond dat onze kennis over criminaliteit
hiervoor te gering is. Voor beleidsgericht
onderzoek is veelal meer geld beschikbaar dan
voor zuiver wetenschappelijk onderzoek.
Daarom is het van belang om met toekomstig
evaluatie-onderzoek niet alleen programma's
te toetsen maar ook onze kennis over normovertredend gedrag te vergroten.
Er bestaat een enkel voortreffelijk onderzo k
waarin theorieën van afwijkend gedrag zijn
getoetst met gegevens uit evaluatie-onderzoek.
Tot nu toe is er echter te weinig gebruik
gemaakt van de mogelijkheden die het evaluatie-proces zèlf biedt voor het toetsen van
theorie.
Een nieuwe richting voor evaluatie-onderzo lek
Ons vermogen om theorieën met behulp van
evaluatie-onderzoek te toetsen berust op hjt
feit dat de meeste programma's ontworpen
zijn om invloed uit te oefenen op één of meer
kenmerken die volgens een bepaalde theorié
delinquent gedrag veroorzaken. Tabel 1 licht
een aantal van deze theorieën in vereenvou-I

digde vorm toe en geeft enige programma's
die ontworpen zijn om de onafhankelijke of
interveniërende variabelen te beïnvloeden.
Deze theorieën worden getoetst door de toepassing van het programma en de veranderingen in het normovertredend gedrag aan
elkaar te relateren.
Bovendien verschaffen programma's die ontworpen zijn om onafhankelijke variabelen
van een theorie te beïnvloeden, gegevens
zowel over de samenhang tussen de experimenteel aangebrachte veranderingen in deze onafhankelijke variabele en de interveniërende
variabele als over de samenhang tussen veranderingen in deze interveniërende variabele
en het gedrag. De toetsing van de samenhang
tussen veranderingen in de interveniërende
variabele en het deviante gedrag kan plaatsvinden met gegevens over alle veranderingen
in de interveniërende variabele, ongeacht de
vraag of deze veranderingen worden veroor50 zaakt door de onafhankelijke variabele. Als
evaluatie-onderzoek mede benut wordt voor
het toetsen van theorieën dan moeten wel
enkele ongebruikelijke procedures aan het
gangbare evaluatie-onderzoek worden toegevoegd.
Taken die uitgevoerd dienen te worden wil
evaluatie bijdragen aan de uitbreiding van
kennis
1. De 'beleidsanalyse' die gewoonlijk wordt
voorgeschreven als eerste stap in de evaluatie
moet worden aangevuld met een toelichting
van die theorie, waarvan de onderzoeker meent
dat deze getoetst kan worden door de evaluatie-gegevens. Idealiter zou deze theorie al
besloten moeten liggen in de uiteenzettingen
over het doel van het programma. Veelal zijn
deze formuleringen echter niet nauwkeurig
genoeg en gewoonlijk zijn zij ook niet gesteld
in de terminologie van een specifiek theoretisch probleem. Deze omstandigheid geeft de
onderzoeker de vrijheid zelf een theoretisch
kader aan het project toe te voegen. Soms
kunnen alternatieve formuleringen van de doelstelling van een programma zo opgesteld worden dat meer dan één theorie in hetzelfde
evaluatie-onderzoek kan worden getoetst.
2. De mate waarin de experimentele variabelen
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f. Strain'-theorie

e. Leertheorie

d. `Containmene-theorie

c. `Drift'-theorie

b. Differentiële associatie
theorie

a. Psycho-analytische theorie

Theorie

d. Zwakke banden met de
pro-sociale samenleving
(voeg sterke banden toe)
e. Inadequate overdracht van
normen, rollen, enz.
f. Criminogene condities
—(modificeereriminogene
condities)

a. Onjuist hanteren van psychosexuele behoeften
b. Overmaat van definities die
criminaliteit bevorderen
(voeg definities toe die
criminaliteit tegengaan)
c. Gunstige beoordeling van
criminele daden

Onafhankelijke variabelen

e. Onjuiste reacties
(gedragsbeihvloeding)
f. Reactie op criminogene
condities

c. Dreiging van statusverlies
als niet wordt meegedaan
aan criminele actie (breek
dreiging af door straathoekwerk of groepswerk)
d. Vrijheid zonder beperkingen
te handelen

a. Onaangepastheid
(psychotherapie)
b. Zelf-definitie die gunstig
staat t.o.v. criminaliteit

Interveniërende variabelen

Tabel I. Theorieën van afwijkend gedrag. Tussen haakjes de bijbehorende programma's

Afwijkend gedrag
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bele(n) in het causale proces veranderd zijn
moet worden bepaald. Dit is een moeilijke en
cruciale stap. Zoals blijkt uit Tabel I zijn de
veronderstelde interveniërende variabelen
veelal binnen de individuen gelegen kenmerken.
Een adequate bepaling van verandering in dergelijke variabelen vraagt om 'ware' voor- en
nametingen van deze innerlijke verschijnselen.
Het ontwikkelen van metingen kan zo moeilijk
zijn dat in plaats van directe metingen 'empirische indicatoren' gebruikt moeten worden die
indirect op veranderingen in de interveniërende
variabelen wijzen. Zo voeren vaak degenen die
betrokken zijn bij gedragsveranderingsprogramma's, gemeten veranderingen in gedrag aan
(bijv. toegenomen medewerking) die erop
wijzen dat leerprocessen hebben plaatsgevonden, waarvan verondersteld wordt dat ze een
indicator zijn voor een interveniërende variabele
(neiging tot delinquentie) in een criminogeen
proces. Een andere mogelijkheid voor de meting
van interveniërende variabele(n) of hun empirische indicatoren, is, zowel leden van de experimentele groep en de controlegroep als degenen
die hen goed kennen te ondervragen over de
percepties van veranderingen in de interveniëren.
de variabelen. Op deze wijze worden hooguit
globale indrukken van empirische indicatoren
voor de bedoelde veranderingen verkregen, maar
zij hebben wel het voordeel dat slechts een
post-test is vereist.
4. De criteria voor deviant gedrag moeten zorgvuldig gespecificeerd worden. Terwijl 'falen'
op een enkel criterium (recidive) vaak een adequate maat is van afwijkend gedrag in evaluatieonderzoek, is het voor het toetsen van een
theorie wenselijk een meer genuanceerde
maat te ontwikkelen.
5. Tenslotte kan de toetsing van de theorie
worden uitgevoerd. De samenhang tussen
veranderingen aangebracht in de experimentele variabele en veranderingen in afwijkend
gedrag zal gewoonlijk in het evaluatie-onderzoek zelf bepaald worden. Zoals in het voorafgaande vermeld, bieden evaluaties ook mogelijkheden voor het toetsen van de vanuit
theorieën voorspelde samenhangen tussen de
onafhankelijke (experimentele) variabele en
interveniërende variabele en tussen de interveniërende variabele en gedrag.

Een poging tot het toetsen van theorie d.rr.v.
een evaluatie-onderzoek
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In liet onderstaande wordt een illustratie
gegeven van het soort onderzoek dat hiervoor beschreven werd. Het betreft een analyseachteraf die zowel enige problemen als enie
mogelijkheden aangeeft van het toetsen va n
theorieën met gegevens uit evaluatie-onderzoek.
i
De opzet van de evaluatie wordt kort beschreven, gevolgd door een theorie-toetsing ove r eenkomstig de bovengenoemde stappen.
Aan de auteur werd gevraagd de effecten te
evalueren van een programma waarin vrijwilligers werden toegevoegd aan jongeren die
bekend waren bij de jeugdrechter en waarvan
de rechtbank aannam dat de relatie een gunstige invloed zou kunnen hebben. De deelname was voor de jongere en voor zijn ouders
geheel vrijwillig. Alleen jongeren die lichamelijk geweld hadden gepleegd waren uitgesloL,
ten. De jongeren hadden dan verder een zeér
verschillend strafblad. De onderzoeksstaf h iad
geen zeggenschap in het selectieproces en
moest derhalve zelf een controlegroep samenstellen uit andere jongeren die bekend warén
bij de reclassering en die als groep bijna gelijk
was aan de experimentele groep, voor wat
betreft leeftijd, geslacht, gezinsachtergrond,
type delict, enz.
Vervolgens werd contact opgenomen met alle
betrokkenen: de jongeren in de experimentiele
groep en in de controlegroep, ouders, vrijwilligers en de programmaleiding. Het onderzek
wordt hieronder behandeld aan de hand van
de vijf aspecten uit de vorige paragraaf.
1. De uiteenzettingen over het doel van het
programma duidden op een theorie over het
ontstaan van delinquent gedrag waarin slech t
ontwikkelde relaties met pro-sociale significante anderen (ook wel beschreven als een
gebrek aan positieve rol-voorbeelden) wordt
gezien als de onafhankelijke variabele, die
als interveniërende variabele 'slechte aanpa sing' veroorzaakt, die vervolgens 'leidt tot'
betrokkenheid bij misdadige activiteiten.
Achter het programma schuilt blijkbaar een
`inperkingstheorie' (zie tabel I). De variabel le
die beïnvloed moest worden was: 'relaties
met pro-sociale anderen'. Het programma was
dus duidelijk ontworpen om de onafhankelijke
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variabele in de eraan ten grondslag liggende
theorie te beïnvloeden.
2. De experimentele beïnvloeding van de
onafhankelijke variabele betrof het tot stand
brengen van een 'vriendschap' tussen jongeren
en volwassenen in het programma. In de te
toetsen theorie worden deze relaties gezien als
één van de factoren die het gedrag van jongeren
onder controle houden. De jongeren en de
vrijwilligers werden gevraagd hoeveel tijd zij
samen hadden doorgebracht. Gemiddeld was
dit drie uur per week, het aantal dat was aanbevolen in het programma. Het aantal contacturen varieerde echter van één tot vijftien uur
per week.
De onderzoeksstaf probeerde eveneens te
bepalen of een specifieke 'stijl' van begeleiding
in de contacten werd gebruikt. Het in het
vooruitzicht stellen van beloningen voor goed
gedrag en van straf bij slecht gedrag werd door
de vrijwilligers weinig toegepast. Een algemene
conclusie was tevens dat de vrijwilligers werkelijk de vriendschapsrelaties vestigden die als
onafhankelijke variabele gelden in de te toetsen
theorie. Deze conclusie was gebaseerd op de
bevinding dat zowel de vrijwilligers als de
jongeren die zij onder hun hoede hadden, zodanig positief stonden tegenover de relaties,
als wij dat ook van vrienden zouden verwachten.
3. De interveniërende variabele, in termen
van de `containmene-theorie, is 'betrokkenheid bij niet door positieve rolvoorbeelden
gecontroleerde activiteiten'. Daar deze interveniërende variabele geen interne, psychologische is, zou het in principe mogelijk moeten
zijn hem direct te meten, doch in de praktijk
was dat onmogelijk. Enige indrukken van
hiermee samenhangende veranderingen in het
gedrag werden evenwel verkregen van vrijwilligers, jongeren en ouders. Wij vroegen naar de
veranderingen in de vriendschappen van jongeren en codeerden de antwoorden in een proof anti-delinquente richting. Onze vraag over
de relatie met de ouders is hier relevant
vanuit de veronderstelling dat verbetering in
deze relatie een toenemende controle van het
gedrag van de jongeren door de ouders aangeeft. De meest direct met de interveniërende
variabele samenhangende vraag ging over de
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veranderingen in oriëntatie van de jongeren
op activiteiten die kónden leiden tot deviant
gedrag. Van het totaal aantal waarnemingeni
van al deze soorten veranderingen was 41 pocent positief en 3 procent negatief voor jongeren begeleid door vrijwilligers, terwijl 35 procent positief en 4 procent negatief was voor
jongeren zonder begeleiding van vrijwilligers
(de controlegroep).
Van de veranderingen weergegeven in antwoord
op onze directe vraag naar activiteiten die
leiden tot deviant gedrag was bijna 50 procInt
positief en 2 procent negatief voor jongeren
met vrijwilligers, terwijl iets meer dan 60 procent van de antwoorden positief was voor
jongeren zonder steun van vrijwilligers.
Op basis van deze antwoorden van de vrijwilligers, jongeren en ouders kunnen wij stellen
dat het deviante gedrag van veel jongeren ve'rminderd was gedurende de experimentele
periode, maar dat deze veranderingen niet sterk
gerelateerd waren aan het feit dat jongeren á
of niet contacten hadden met vrijwilligers.
Voor iedere jongere konden wij vervolgens het
percentage berekenen van het aantal vermeláe
positieve veranderingen op het totaal aantal
gemelde veranderingen.
4. Wij ontwikkelden een score om deviant
gedrag (de afhankelijke variabele) van de
experimentele en controlegroep te meten.
Het principe van deze maat is eenvoudig en (an
bijna universeel worden toegepast voor evaluatie-doeleinden en het toetsen van theorieën.
Ieder delict wordt beoordeeld op de ernst er ivan
en daaraan wordt een cijfer toegekend. Deze
worden opgeteld voor individuen of groepen
over een bepaalde periode, de 'test' periode
genoemd, en deze totalen worden dan gedeeld
door de duur van de 'risicodragende' tijd. VUor
de experimentele groep begon de testperiode
op het ogenblik dat jongere en vrijwilliger
waren samengebracht.
5. Het programma dat geëvalueerd werd, was
ontworpen om de onafhankelijke variabele
(het hebben van positieve rolvoorbeelden) in
het criminogene proces te beïnvloeden. De
volgende toetsingen zijn mogelijk. Ten eerste
kan de `containmene-theorie getoetst worde'n
door de tijd doorgebracht met de vrijwilliger
(onafhankelijke variabele) te relateren aan de
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score voor afwijkend gedrag gedurende de
testperiode (afhankelijke variabele). Er blijkt
vrijwel geen verband te zijn tussen deze variabelen. De toets is dus geen ondersteuning voor
de `containment'-theorie. Ten tweede kan de
theorie getoetst worden door de toepassing van
de onafhankelijke variabele ('vriendschap') in
verband te brengen met de veranderingen in de
interveniërende variabele, d.w.z. met de eventuele toename van activiteiten die door positieve rolvoorbeelden worden gecontroleerd.
Deze gegevens indiceren dat er een zekere
samenhang is. Wel is er een grote kans dat dit
verband is ontstaan doordat de waarnemingen
die functioneren als maat van de interveniërende
variabele in gunstige richting vertekend zijn
omdat men over het algemeen ingenomen is
met de experimentele ervaring.
Ten derde kan de `containment'-theorie getoetst worden door de toename van activiteiten
die door positieve rolvoorbeelden worden gecontroleerd, in verband te brengen met de
scores voor afwijkend gedrag tijdens de experimentele periode. Deze toetsing ondersteunt de
`containmenf-theorie niet. De drie toetsen
gezamenlijk geven een beeld van de mogelijkheid van theorietoetsing met de typen data
die beschikbaar komen in evaluatie-onderzoek.
Samenvatting
Evaluaties die zijn uitgevoerd met zowel een
experimentele als een controlegroep hebben
in het algemeen aangetoond dat sociale actieprogramma's ter voorkoming of correctie van
criminaliteit slechts geringe effecten hebben
èn dat verschillende programma's dezelfde
effecten hebben. Desalniettemin zijn er meer
onderzoeksfondsen beschikbaar voor evaluatieonderzoek dan voor fundamenteel theoretisch
onderzoek. Deze twee feiten tezamen maken
het wenselijk om theoretisch relevant onderzoek te verrichten met gegevens die tijdens
evaluatie-onderzoek verkregen zijn. Het
toetsen van theorieën kan worden uitgevoerd
indien theoretische hypothesen kunnen worden geformuleerd over de te evalueren situatie, de mate van toepassing van de experimentele (onafhankelijke) variabele kan worden
gemeten alsmede de veranderingen in de
interveniërende variabele (mits relevant),

indien de criteria voor afwijkend gedrag (de
afhankelijke variabele) zorgvuldig uitgewerkt
zijn en indien tenslotte de samenhangen tus en
deze variabelen kunnen worden bepaald.
In dit artikel zijn gegevens uit een evaluatie
van een vrijwilligersprogramma gebruikt voor
het toetsen van een theorie, in dit geval de
`containmene-theorie. Daarnaast is een tech I
niek voor het meten van deviant gedrag voorgesteld, die ook in ander onderzoek bruikbaar
kan zijn.
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Enkele oorzaken van
verandering in de
psychotherapie*
door A. A. Lazarus
Over de effectiviteit van allerlei verschillende
vormen van psychotherapie lopen de meningen
zeer uiteen. Ondubbelzinnige resultaten, zoals
die in de geneeskunde zijn aan te wijzen, ontbreken hier; de effecten van psychotherapie
kunnen niet als harde feiten worden beschreven.
De laatste tien jaar zijn onderzoekers en therapeuten zich gaan realiseren dat psychotherapie
niet een eenduidig proces is dat bij alle problemen hetzelfde verloopt. Van algemene vragen
over de effectiviteit van zoiets als 'de' psychotherapie is het accent verschoven naar specifie58 ke vragen als: wat voor behandeling, door wie,
is het beste geschikt voor deze persoon met dit
probleem, en onder welke omstandigheden.
Toch blijven veel onderzoekers nog volharden
in het verrichten van zeer algemene studies,
waarin zij de effecten van verschillende vormen
van therapie met elkaar vergelijken. Significante
uitkomsten levert dergelijk onderzoek evenwel
niet op.
Als men bij een willekeurige groep 'neurotici'
wat voor therapie dan ook toepast, levert dit
op den duur altijd wel positieve resultaten op.
De individuen in zo'n groep komen hun problemen hoe dan ook wel weer te boven, of dit
nu komt door de therapie of (mede) door factoren daarbuiten. Bijgevolg beweren sommige
deskundigen dat elke psychotherapeutische verandering voornamelijk een functie is van factoren die inherent zijn aan Oe therapeutische
benaderingen. Dit lijkt mij een uiterst gevaarlijke conclusie, die aanleiding geeft tot de antiintellectuele en anti-wetenschappelijke opvatting, dat het dus überhaupt geen zin heeft om
naar significante verschillen op zoek te gaan.
* Dit is een verkorte weergave van: Toward delineating
some causes of change in psychotherapy.
In: Prcfessional psychology, lle jrg., nr. 6, december
1980, blz. 863-870 (U.S.A.).

Laten we echter, ook al zal het opsporen vn
algemeen geldende veranderingsprincipes zinvol blijven om heuristische redenen, vooral
niet aflaten voor elk individu zorgvuldig de
meest geschikte behandeling te kiezen. Het is
van groot belang dat we ons blijven afvragen
wat de effecten zijn van de afzonderlijke interventiemethoden in bepaalde omstandigheden.
Er zijn wel degelijk tal van voorbeelden bekend
van nauwkeurig onderzochte behandelingse lffecten die het resultaat zijn van zeer specifieke
therapieën.

59

Bijgeloof en bakerpraatjes
Veel klinisch psychologen zijn geneigd zich
laatdunkend uit te laten over de uitkomsten
van laboratoriumonderzoek en kiezen lieve de
behandelingsmethoden op grond van persoónlijke voorkeur. Het directe gevolg hiervan is i dat
er veel onzin wordt verkocht, en op den duin is dat vaak schadelijk. De hele psychotheraiiie
staat bol van het bijgeloof. We zullen ons ra li
afvragen hoe dit zover heeft kunnen kome.
Eén mogelijkheid is, dat men al te gemakkelijk
over het hoofd ziet dat bepaalde veranderingen
in iemands persoonlijk leven verantwoordelijk
zijn voor opgetreden verbeteringen, en niet de
therapie. Ik had bijvoorbeeld eens een zesti- jarige weduwe in behandeling, die mij na dre
weken therapie opbelde met de mededeling
dat het veel beter met haar ging. Toen ik haar
vroeg of ze dacht dat dit aan de behandeling te
danken was, antwoordde zij dat het waarschijnlijk meer te maken had met het feit dat haar
luidruchtige buren waren verhuisd. Als ik her
niet naar gevraagd had, zou ik waarschijnlijk
gedacht hebben dat de verbeteringen het gel
volg waren van mijn behandeling.
De laatste jaren zijn we overstroomd met psychologische literatuur over de verschillende 1
levensfasen van geboorte tot dood. Men verénderstelt dat de mens in iedere fase geconfronteerd wordt met nieuwe, unieke crises en steeds
opnieuw in staat is, oude gewoontes af te
schudden en weer nieuwe te verwerven. Ook
verbeteringen bij een cliënt, welke het gevolg
zijn van het betreden van een volgende levensfase kunnen door de therapeut ten onrechte
worden aangezien voor het effect van de behandeling. Zelf heb ik deze fout ook wel eens gé-

maakt. Ik dacht toen dat een patiënt zich dank
zij mijn 'nieuwe techniek' herstelde, terwijl ik
achteraf moest constateren dat de verbeteringen het gevolg waren van het feit dat haar kinderen de deur uit gingen.
Er zijn tal van soortgelijke misvattingen denkbaar. Zo kan het toepassen van een bepaalde
techniek ook samenvallen met een positieve
verschuiving in iemands biologisch functioneren.
Hoe is dit alles te verenigen met mijn eerder geponeerde stelling dat voor bepaalde problemen
specifieke behandelingsmethoden moeten worden gezocht? De wetenschap kan hierop geen
definitieve en absolute antwoorden geven; maar
experimenten kunnen wel uitwijzen wat de
invloed is van placebo-effecten, suggestie, biologische verschuivingen, rijpingsprocessen en
andere krachten die het therapeutisch proces
beinvloeden. Het zou een zegen voor de professie zijn als psychotherapeuten de nulhypothese
60 als uitgangspunt namen en alle verbeteringen
bij hun cliënten toeschreven aan andere factoren dan hun geliefkoosde therapie — tenzij ze
het tegendeel konden bewijzen.
Veel mensen lossen hun conflicten en problemen op, en redden zich uit de moeilijkheden
via processen die zich afspelen buiten de bemoeienissen van hun therapeut. De neiging bestaat om al deze factoren op één hoop te
gooien en af te doen als 'non-specifieke behandelingsfactoren'. I liermee maskeert men het
bestaan van bestanddelen die uitstekend gespecificeerd kunnen worden en die speciale uitwerking verdienen.
Enkele aanvullende oorzaken van verandering
De voornaamste stelling van dit artikel is dat
vele zogenaamde psychotherapeutische methoden een goede naam hebben ontleend aan verbeteringen die of toch wel zouden zijn opgetreden, of het gevolg waren van aanwijsbare
factoren buiten de therapie. Een daarmee samenhangend probleem is dat sommige van de meest
innig gekoesterde waarheden der psychotherapie de toets van degelijk wetenschappelijk onderzoek niet hebben kunnen doorstaan. De
warmte, empathie en echtheid van de therapeut bijvoorbeeld worden alom beschouwd als
onontbeerlijk voor een succesvolle behande-
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ling, terwijl er onderzoeken zijn waaruit naar
voren komt dat dit helemaal niet zonder m6er
het geval is. Een ander wijd verbreid denkb el eld
is, dat de verwachtingen van de therapeut bepalend zijn voor het verloop en het resultaat 'kan
de behandeling. Ook dit idee wordt niet gel
steund door wetenschappelijk onderzoek.
Alle praktizerende therapeuten worden geconfronteerd met een constant en dringend dil'emma: hoe moeten zij de uiteenlopende therapiedoelen tot één geheel samensmelten terwijl
zij te maken hebben met een reeks van klachten van de cliënt, impliciete en expliciete verwachtingen, verborgen agenda's en andere
tegenstrijdige informatie? Aangezien ieder individu een complex systeem is met zijn eigen
typische bijzonderheden, blijft de uiteindelijke
orkestratie van de psychotherapie een kun4.
Bepaalde stilistische aspecten kunnen worden
aangeleerd, maar vele aspecten van de 'psychotherapeutische grammatica' zijn uitermate
moeilijk over te dragen. Psychotherapie is een
kunst en een kunde. Colby heeft de essenti'e
ervan raak weergegeven: volgens hem is he - , een
praktische kunst, een vak zoals dat van landbouwer of wijnbouwer waarbij de vakman steunt
op een onvolledig, fragmentarisch geheel aán
kennis en ervaring dat bij wijze van traditie
wordt overgedragen van meester op leerling. .. .
Hij gebruikt de wetenschap als hulpmiddel,'
niet omdat hij haar wil toepassen, want dat is
toch niet mogelijk — maar alleen om acute
problemen bij de uitoefening van zijn vak op te
lossen.
Helaas zien enkele invloedrijke psychotherapeuten zichzelf niet als praktisch vakman. Een
religieuze gloed verhit hun opvattingen en
nadat zij een messiasrol hebben aangenomen,
dragen zij omringd door discipelen die hun
dogma hoog houden, hun doctrine uit in alle
kracht en hevigheid. Gelukkig ziet het er trans
naar uit, dat deze geloofsbelijders opzij gez'et
worden door verantwoordelijke beroepskrachten
die op de feiten uit zijn, zelfs als deze niet troken met hun eigenbelang.
Gelukkig bestaan er redenen genoeg om nog
optimistisch en hoopvol te blijven.

Onderzoeken naar
doelmatigheid van
resocialisatieprojecten*
door D. Weimer en L. S. Friedman
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Inleiding
Kosten-baten analyse en kosten-effectiviteit
analyse zouden veel vaker dan nu het geval is
gebruikt kunnen worden bij resocialisatieonderzoek. Het is echter wel van belang de
beperkingen van dit instrument, afkomstig
uit het toegepaste economisch onderzoek, te
onderkennen.
Eerst zullen we het voornaamste doel van dit
soort onderzoek onder de loep nemen. Dit
doel is bewerkstelligen dat de (schaarse)
middelen op zo doelmatig mogelijke wijze
worden ingezet. Vervolgens behandelen we de
beperkingen die verbonden zijn aan de
kosten-baten analyse. Tenslotte zullen we ingaan op andere methoden van economisch
onderzoek die ons inziens bij kunnen dragen
aan een betere functionering van het
correctionele systeem.
Doelmatigheid
Hoe zou de kans op resocialisatie van
delinquenten vergroot kunnen worden?
Wanneer we er van uitgaan dat de middelen
schaars zijn, kunnen drie algemene benaderingen van dit probleem genoemd worden.
In de eerste plaats kunnen de correctionele
instellingen, zonder de hoogte van hun totale
budget te veranderen, verschuivingen in hun
uitgavenpatroon bewerkstelligen. Zo kan men
bijv. de zorg voor beveiliging terugbrengen op
een lager niveau, waardoor men zich sterker
kan concentreren op resocialisatie.
* Dit is een verkorte weergaven van: Efficiency
considerations in criminal rehabilitation research;
costs and consequences.
In: The rehabilitation of criminal offenders: problems
and prospects; ed. by L. Sechrest, S. 0. White and
E. D. Brown.
Washington, National Research Council, 1979,
blz. 251-271.

Ten tweede kan men het totale budget vocir
de correctionele instellingen verhogen, waardoor zij de pogingen tot resocialisatie kurujien
intensiveren. Bij deze twee benaderingswijzen
is het uitgangspunt, de mogelijkheid dat
middelen volgens vaststaande methoden (door
economen technologieën genoemd) ingezet
kunnen worden om daarmee een van tevoren
te bepalen hoeveelheid resocialisatie te
bereiken.
De derde manier om de 'produktie' te
verhogen is nieuwe technologieën op te sp ren
en toe te passen, waardoor tegen gelijke kosten
meer geproduceerd wordt. Het zoeken daarnaar moet beschouwd worden als een inve s tering in onderzoek en ontwikkeling. Dergelijk
onderzoek wordt gekarakteriseerd door een
hoog mislukkingspercentage, maar wordt t ipch
uitgevoerd omdat de kans bestaat dat het erg
veel zal opleveren.
Met betrekking tot resocialisatie valt hier bij63 voorbeeld onder: het ontwikkelen van gedragstheorieën en het uitproberen ervan, maar nok
het op gang brengen van proefprojecten er de
evaluatie ervan. Er is buiten de hier genoemde
drie methoden geen andere manier om meer
resocialisatie te 'produceren'.
Wat houdt economische doelmatigheid in en
in hoeverre kan kosten-baten analyse er to
bijdragen dat deze vergroot wordt? In de
economie wordt een bepaalde bestemming van
middelen als inefficiënt beschouwd wanneer
door middel van een ander uitgavenpatrooh
er meer mensen beter aan toe zouden zijn
zonder dat daarbij anderen slechter af zijn.
Eén van de economische redenen om overheidslichamen te creëren is om de inefficiëntie t'e
reduceren bij het vaststellen wie welke
middelen ontvangt: zo kan het gehele justitiële
systeem beschouwd worden als een poging om
ons allen beter af te laten zijn dan het geval
geweest zou zijn, wanneer we ons vertrouwen
uitsluitend gesteld zouden hebben in het
particuliere initiatief.
Hoe kan vastgesteld worden of een bepaalde
overheidsactiviteit ook echt een vermind erIng
van ondoelmatigheid teweeg brengt? Laten we
van de veronderstelling uitgaan dat we voor
•
elk individu zowel de voordelen als de kos t en
kunnen berekenen die de desbetreffende I
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overheidsactiviteit met zich meebrengt.
Wanneer nu de som van de voordelen de som
van de kosten, voor alle individuen tezamen,
overschrijdt is het mogelijk er mensen op
vooruit te laten gaan zonder daardoor anderen
te benadelen.
Vaak is het niet mogelijk de prijs van een
bepaald project of het resultaat van een bepaald
programma vast te stellen. In plaats van te
proberen vast te stellen wat een efficiënt
`produktieniveau' is, zal de politiek bepalen
welk niveau gehaald dient te worden. Om in
dat geval doelmatigheid te bereiken wordt
met behulp van kosten-effectiviteit analyse,
vastgesteld welk project tegen de laagste
kosten het vastgestelde doel zal realiseren. Een
variant hierop is dat in de politiek bepaald
wordt hoeveel een bepaald type project mag
kosten, waarna dát project geselecteerd kan
worden, dat het grootste effect heeft tegen de
toegestane kosten. Voorbeelden van kosteneffectiviteit analyse zijn de onderzoeken van
Singer en Bloom (1977) en Blumstein (1971).
Kosten-baten (en kosten-effectiviteit) analyse
kan ook dienen om projecten te evalueren.
Hoewel de kosten en baten uit het verleden
niet direct van belang zijn voor actuele
budgetteringsbeslissingen, kan de daar
opgedane kennis wel gebruikt worden om de
toekomstige kosten en baten van dat project
(of die van een soortgelijk project dat elders
nog gestart moet worden) te schatten.
Kosten-baten en kosten-effectiviteit onderzoek kan dus gebruikt worden om het beleid
te ondersteunen bij het kiezen van die projecten die vermoedelijk het meest doelmatig zijn.
De vraag kan gesteld worden of dergelijke
analyses vaker zouden kunnen of moeten
worden toegepast bij onderzoek naar en
evaluatie van resocialisatieprojecten. Verschillende onderzoekers hebben deze vraag positief
beantwoord (Holahan 1973, Glaser 1973,
Adams 1975 en Young 1977).
Hoewel wij ook van mening zijn dat dergelijke
analyses bruikbaar kunnen zip bij resocialisatie-onderzoek, vinden we dat er meer aandacht
geschonken moet worden aan de beperkingen
ervan. Eerst zullen we de algemene beperkingen van kosten-baten analyse en kosteneffectiviteit analyse bij het evalueren van

projecten en het vaststellen van veelbelovende
vernieuwingen de revue laten passeren. Ver v olgens komen de specifieke beperkingen van f il it
soort analyses aan bod, d.w.z. de beperking lr
die een rol spelen juist bij het evalueren van
correctionele projecten.
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Algemene beperkingen
De eerste algemene beperking is gelegen in de
analyse zelf. Kosten-baten analyse richt zich
alleen op de input en output van een bepaald
proces en niet op het proces zelf. Een derg linke
manier van onderzoek wordt de black-box
methode genoemd. Dit hoeft nog geen nadeel
te zijn, wanneer slechts antwoord gegeven
moet worden op de vraag of een bepaald
project voortgezet moet worden of niet.
Wanneer we echter het beleid willen laten zien
hoe de door hen geëntameerde projecten te
verbeteren zijn, is deze onderzoeksmethod
ontoereikend. Inzicht in het proces dat
verantwoordelijk is voor het resultaat, is dan
nodig.
Dit is ook het geval, wanneer men er achter
probeert te komen of een bepaald programTa
uitgebreid zou moeten worden of niet, of dat
het elders eventueel ook ingevoerd zou
kunnen worden. Door het gebruik van de
black-box methode kunnen eventuele belangrijke factoren over het hoofd gezien worderk,
die wel een rol gespeeld hebben, maar die dat
bij uitbreiding of eventuele replicatie waarschijnlijk niet meer zullen doen.
Een ander probleem wordt weerspiegeld in het
commentaar van Palmer (1975) op een ond ei rzoek van Martinson (1974). Hij zegt dat het er
niet om gaat wat werkt, maar welke methoden
het beste resultaat opleveren bij welk type
dader en onder welke omstandigheden. Een
kosten-baten analyse van geaggregeerde
input- en outputgegevens zal geen antwoord
kunnen geven op deze laatste vraag.
De tweede algemene beperking betreft degenen
die het project leiden. Kosten-baten analysé is,
zoals we hierboven geconstateerd hebben, niet
name geschikt om de vraag te beantwoorde
of een project gestopt moet worden of niet.
Dergelijk onderzoek kan daarom een bedrei lging zijn voor degenen die het project leiden:
zij hebben misschien weinig te winnen bij
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positieve resultaten, maar veel te verliezen bij
slechte resultaten. Men kan zich daarom afvragen of het zin heeft van hen te eisen (eventueel als voorwaarde voor subsidie) dat ze een
kosten-baten analyse van hun project maken.
Het is ironisch dat de kosten en baten van de
eis om een kosten-baten analyse uit te voeren
nog nooit tegen elkaar afgewogen zijn.
Zij die verantwoordelijk zijn voor het project
zullen waarschijnlijk, eerder dan bij het
traditionele evaluatie-onderzoek, juist bij dit
type analyse geneigd zijn negatieve resultaten
onder tafel te werken. De resultaten worden
immers uitgedrukt in iets waarvoor wetgevende
instanties zeer gevoelig zijn, nl. dollars.
We willen hiermee niet beweren dat methodologisch deugdelijk opgezet kosten-baten onderzoek niet wenselijk zou zijn als onderdeel van
de evaluatie van resocialisatieprojecten. Ook
wij willen dat de centrale overheid kritischer
die projecten bekijkt die inefficiënt schijnen
te zijn. Men moet zich echter realiseren dat de
correctionele instituten kun kosten zullen
onderschatten en hun baten zullen overschatten. Misschien zouden de locale correctionele
instellingen zich moeten concentreren op het
vaststellen van de invloed die het project heeft
en zouden zij de verantwoordelijkheid voor de
kosten-baten afweging moeten overlaten aan
anderen, die minder te vrezen hebben van
negatieve resultaten.
Specifieke beperkingen

De algemene beperkingen van kosten-baten
analyse, waarbij slechts gekeken wordt naar
algehele input- en outputgegevens, kunnen er
toe leiden dat onvoldoende aandacht
geschonken wordt aan afzonderlijke groepen
cliënten. De aandacht kan afgeleid worden
van eventuele problemen bij replicatie of
uitbreiding van het project. Tenslotte kan
enige vertekening optreden in de resultaten
van het onderzoek, te wijten aan de onderzochte instellingen zelf. Toch kan het een sterk
instrument ter evaluatie zijn. Een aantal kenmerken van resocialisatieprojecten stroken
echter niet geheel met de veronderstellingen
die ten grondslag liggen aan het kosten-baten
onderzoek. De veronderstelling bij dat type
onderzoek is immers dat nauwkeurig voorspeld
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kan worden wat de uitwerking van een project
is. Dit is bij resocialisatieprojecten echter niet
goed mogelijk. Aangezien er geen voldoende
sterke theorie voorhanden is die resocialisa tieeffecten kan voorspellen moeten sociologen
hun voorspellingen baseren op empirisch
onderzoek.
Zelfs wanneer er sprake is van een streng
gecontroleerde experimentele opzet, blijft cle
onderzoeker met het probleem zitten, dat hij
het niet werkelijk waar te nemen, criminelé
gedrag moet meten. Degenen die resocialisátieonderzoek doen, zijn zich wel degelijk bewust
van de moeilijkheid om de uitwerking van
correetionele projecten te meten.
Daarnaast is resocialisatie slechts één van de
produkten van het correctionele systeem, die
er toe bij moeten dragen dat de hoeveelheid
misdaad vermindert. Algemene en speciale
preventie zijn andere produkten van dit
systeem. Het is echter moeilijk de effecten van
deze laatste twee af te wegen tegen die van
resocialisatie. Het vaststellen van het speciale
preventie-effect wordt bemoeilijkt door het
probleem, hoe misdrijven begaan door
gevangenen tegenover elkaar in de evaluatie
te betrekken. Het meten van algemene afschrikking is methodologisch minstens even moeilijk
als het meten van resocialisatie-effecten.
Men zou bijv. nog aan kunnen nemen dat een
experimenteel resocialisatieproject een
verwaarloosbaar effect heeft op de algemene
afschrikking. Het aantal personen dat niet in
de gevangenis komt vanwege deelname aan het
project, is immers bij een experiment te
verwaarlozen. Wanneer we de invloed op
algemene afschrikking blijven negeren — zoals
Glaser (1973) doet — ook bij uitbreiding van
het experiment, kan dit leiden tot onjuiste
conclusies omtrent de doelmatigheid van een
correctionele behandeling. Bij een uitbreiding
zou het algemene afschriklcingsniveau wel eéris
in die mate kunnen dalen, dat het de positieve
resultaten van het project teniet doet.
Het gebruik van kosten-baten analyse impliceert niet alleen de veronderstelling dat de
effecten van projecten gemeten kunnen worden,
maar tevens dat zij in geld uitgedrukt kunnén
worden. Aangezien het hier niet echt een
markt in economische zin betreft, moeten
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fictieve prijzen vastgesteld worden en op deze
prijzen zal natuurlijk altijd wel wat aan te
merken zijn.
In het geval van correctionele programma's
zullen vele kosten en de meeste baten fictief
geprijsd moeten worden. Friedman (1976) is
ingegaan op de vele problemen die zich voordoen bij het vaststellen van de geldwaarde die
criminaliteitsvermindering vertegenwoordigt.
Wat is het verlies voor de maatschappij van
een gestolen voorwerp? Wat is de waarde in
geld uitgedrukt van een mensenleven? Wanneer
dit soort vragen niet eenduidig beantwoord
kunnen worden, zullen de schattingen van de
kosten van criminaliteit ver uiteen lopen. De
schatting van de fictieve kosten van criminaliteit zou wel eens factor kunnen zijn die het
meest bepalend is voor de verhouding tussen
kosten en baten bij die projecten, waarvan men
verwacht dat zij in de eerste plaats de
criminaliteit zullen verminderen.
Nog meer vragen dienen beantwoord te
worden, voordat op een consequente wijze
kosten-baten analyse toegepast kan worden.
Hoe moet bijvoorbeeld de kwaliteit van het
leven (inclusief de veiligheid) binnen de
gevangenis gewaardeerd worden? Geven de
lonen die aan de werknemers binnen het strafrechtsysteem uitbetaald worden op de juiste
wijze weer, wat de maatschappelijke kosten
van hun inspanningen zijn? Hoe moet de tijd
gedurende welke iemand gevangen zit,
gewaardeerd worden? Ook de antwoorden op
dit soort vragen zijn van invloed op de
berekening van de kosten en baten van zulke
project-effecten als een vermindering van het
geweld binnen de gevangenis, of een verandering in de hoeveelheid benodigd personeel.
Pas op het moment, dat er standaardmethodes
zijn ontwikkeld om kosten-baten analyse op
correctionele projecten toe te passen, zal de
verhouding tussen kosten en baten een
betrouwbare aanwijzing zijn omtrent de mate
van doelmatigheid. Het zou de moeite waard
zijn te onderzoeken of het mogelijk is een
aantal richtlijnen te ontwikkelen, die gebruikt
kunnen worden, wanneer de subsidiërende
instantie eist dat een kosten-baten analyse
uitgevoerd dient te worden.

Bijdragen tot het evalueren van projecten
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Gezien de bovengenoemde beperkingen zijn
we van mening, dat kosten-baten analyse
slechts in beperkte omstandigheden kan
worden toegepast. Deze zienswijze wordt
versterkt door de omstandigheid dat een
toename van het gebruik van kosten-baten
analyse er toe kan leiden, dat er minder
gedaan wordt aan ander type onderzoek: de
totale onderzoekscapaciteit is immers
gelimiteerd.
Een bewuste hantering van deze methode kan
evenwel de bruikbaarheid van vele projectevaluaties vergroten, zowel voor degenen die de
beslissingen nemen, alsook voor degenen die
onderzoek doen. Het voordeel van kostenbaten analyse is, dat de resultaten overzichtelijk, veelomvattend en compact kunnen zijn.
Aangezien alle projectinvloeden, ook niet
kwantificeerbare, of onder de kosten of onder
de baten gerubriceerd moeten worden, zullen
onderliggende veronderstellingen die aan de
evaluatie ten grondslag liggen verhelderd
worden. De bruikbaarheid van de evaluatie
zal verder nog vergroot worden, wanneer
nauwkeurig beschreven wordt op welke wijze
de input van het project gebruikt is en wat d e
veronderstellingen waren over het verband iIran
deze input met de waargenomen resultaten'.
Het gebruik van kosten-baten analyse houdt
tenslotte in, dat de kosten (de input en de
negatieve resultaten) evenals de baten (de
positieve resultaten) in een geldbedrag uitgedrukt moeten worden. De waardering in geId
kan op drie niveau's plaatsvinden. Allereers i[t
kan men zich er toe beperken de kosten van de
input van een bepaald project in geld uit te
drukken. In de tweede plaats kunnen alle
kosten van nauw aan elkaar verwante projecten in- geld uitgedrukt worden, zodat een
kosten-effectiviteit vergelijking tussen deze
projecten vereenvoudigd wordt. Tenslotte
kunnen alle kosten en baten van aan elkaar
verwante projecten via een onderzoek op
experiment-basis vastgesteld worden. Aan elk
van deze benaderingen zal in de volgende
paragrafen aandacht besteed worden.
Kosten
Zowel voor het beleid als voor de onderzoek-
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wereld is het zinvol te weten hoeveel kosten
een bepaald project met zich meebrengt:
wanneer men de indruk heeft dat een project
slechts een klein resultaat oplevert, kan
evaluatie-onderzoek misschien toch zinvol
zijn, wanneer ook de kosten van het te onderzoeken project zeer laag zijn. Zodra de kosten
van functioneel gelijkwaardige projecten
bekend zijn, kan bekeken worden welk project
het meest efficiënt met de toegekende
middelen omspringt. Wanneer bijvoorbeeld van
10 projecten, die allen eenzelfde gedragstheorie in de praktijk brengen, er een is die
minder blijkt te kosten per cliënt dan de
anderen, kan men zijn onderzoeksinspanning
richten op de vraag of de lage kosten van een
project veroorzaakt worden door een
efficiënter gebruik van de middelen of door
het niet goed in praktijk brengen van de
desbetreffende gedragstheorie.
Er bestaan al enkele modellen om kosten te
schatten. Singer en Wright (1976) hebben een
model opgesteld om de kosten te schatten van
gevangenisprojecten en voorwaardelijke
invrijheidstelling. Thalheimer (1975) deed dit
met betrekking tot zgn. 'halfway houses'.
Watkins (1975) heeft een soortgelijk onderzoek gedaan naar een bepaald type diversieproject en Weisberg (1975) naar de kosten van
alternatieven voor hechtenis.
Kosten-effectiviteit analyse
Projecten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, onderling vergeleken worden op het punt
van doelmatigheid d.m.v. een kosteneffectiviteit analyse. De projecten moeten zo
nauw aan elkaar verwant zijn, dat eventuele
onmeetbare effecten overal even sterk zijn. Zo
kan de doelmatigheid van twee dienstverleningsprojecten met elkaar vergeleken worden,
waarbij aangenomen mag worden dat het
effect op bijv. afschrikking bij beide projecten
even groot is.
Ook kunnen bepaalde effecten van aan elkaar
verwante programma's, die op zichzelf moeilijk
absoluut vast te stellen zijn, wel op indirecte
wijze vergeleken worden. Bij projecten die tot
doel hebben geweld in de gevangenis te verminderen, kan bijv. gekeken worden naar de
(verandering in) medische kosten, die gemaakt

zijn voor de behandeling van letsel t.g.v.
geweld. Dit houdt weliswaar een onderschátting
in van de werkelijke hoeveelheid geweld, rriaar
de afwijking zal bij al die projecten ongeveer
even groot zijn.
Een goed voorbeeld van een kosten-effectiviteit
analyse geeft het onderzoek van Adams (167),
waarbij hij drie projecten met elkaar vergeleek,
die tot doel hadden leden van jeugdbendes te
resocialiseren.
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Kosten-baten analyse
Bij kosten-effectiviteit analyse moesten, zoals
we gezien hebben, de projecten dusdanig
gekozen worden, dat de onmeetbare effecten
voor alle projecten gelijk geacht konden
worden. Kosten-baten analyse moet aan ee
extra criterium voldoen: de te onderzoeker!
projecten moeten geëvalueerd worden op een
experimentele of sterk semi-experimentele
basis. Ons inziens zijn hiervoor vier redenen
aan te voeren
1) Een experimentele of sterk semi-experimentele onderzoeksopzet vereenvoudigt het
meten van de omvang van de effecten van
het project.
2) Bij het opstellen van een dergelijke onderzoeksopzet valt er niet aan te ontkomen
expliciet aandacht te schenken aan de
processen, waarmee de input wordt omgezet
in output (d.w.z. projecteffecten). Het belaiig
van kennis hierover hebben we al aangegeven.
3) Vanwege de kosten, die gemaakt moeten
worden voor experimenteel onderzoek, zal
het te onderzoeken project door tenminste
een deel van de correctionele onderzoekwereld
gezien moeten worden als een potentiële
kandidaat voor replicatie. Kosten-baten
analyse heeft eerder invloed op budgetterin sbeslissingen, wanneer onderzocht moet
worden of replicatie zinvol is, dan wanneer
men wil weten of een bepaald project stopgezet moet worden of niet.
4) Het gebruik van de experimentele metho e
zal er toe bijdragen, dat er onderzoekers van
buiten de te onderzoeken instelling deelnemen. Hierdoor zal minder vertekening van
de resultaten optreden.
Een voorbeeld van een kosten-baten analyse
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in samenhang met een gecontroleerde
experimentele onderzoeksopzet is de interimevaluatie van Friedman (1977). Dit is een
verslag van een onderzoek naar een project in
New York city, waarin ex-verslaafden en
ex-delinquenten op contract-basis kunnen
werken bij plaatselijke overheidsinstanties.
Het onderzochte project lijkt doelmatig te
werken, aangezien elke dollar die geïnvesteerd
wordt voor 51.64 aan resultaten oplevert. De
controlegroep (willekeurig gekozen) en de
experimentele groep (ex-verslaafden en
ex-delinquenten) bestonden uit personen die
in eerste instantie niet in voorlopige hechtenis
zaten. De resultaten hebben daarom ook geen
betrekking op eventuele baten, die ontstaan
omdat anders opsluiting gevolgd zou zijn; in
dat geval had ook het niveau van generale en
speciale preventie onderwerp van studie
moeten zijn.
Overigens blijkt slechts 5% van de baten het
resultaat te zijn van besparingen in de kosten,
die met criminaliteit te maken hebben. De
rest van de baten spruiten voornamelijk voort
uit de waarde van het door hun verrichte werk
voor de samenleving. Wanneer bij de evaluatie
alleen gekeken zou zijn naar recidive-niveau
zou slechts een gering positief resultaat
gevonden zijn. De combinatie van veelomvattendheid en compactheid is een van de grootste
voordelen van kosten-baten analyse ten
opzichte van andere evaluatietechnieken.
Een ander interessant aspect van deze
resultaten is, dat het minder harde getal van
met criminaliteit samenhangende baten slechts
een klein deel uitmaakt van de totale baten.
Een eventuele verkeerde schatting van dit
bedrag zal slechts in geringe mate het
positieve resultaat beïnvloed kunnen hebben.
Er kunnen ook kosten-baten analyses van een
project gemaakt worden vanuit het gezichtspunt van onderdelen van de maatschappij
zoals belastingbetalers of de subsidiërende
instelling. In het eerste geval (voor belastingbetalers) zal mede bepaald worden of
continuering van het project politiek haalbaar
is, terwijl in het tweede geval één van de
gevolgen kan zijn dat er op een andere manier
gesubsidieerd zal moeten worden. Wanneer
analyse van het hier genoemde arbeidsproject

had uitgewezen dat de verhouding tussen baten
en kosten voor de deelnemer zelf minder dán
1 is, zouden er problemen kunnen rijzen bij
het vinden van mensen, die op vrijwillige basis
zouden willen meedoen.
Tenslotte moet er ook in dit voorbeeld
rekening mee gehouden worden dat een aantal
factoren die het succes veroorzaakt hebben
mogelijk alleen voor de stad New York gelden.
Wanneer men wil vaststellen of het project
elders herhaald zou kunnen worden (met
hetzelfde succes), kan niet volstaan worden
met het uitrekenen van de verhouding tussen
baten en kosten: men moet dan met de
specifieke problemen elders rekening houden.
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Nieuwe wegen voor onderzoek
Het staat niet vast dat de beslissingen op
correctioneel gebied, gegeven de kennis die er
is, op dit moment ook de best mogelijke zijn.
Om de kwaliteit van de beslissingen te
verbeteren moet de kennis van efficiënte
nieuwe technologieën verspreid worden. N g
belangrijker is, te voorkomen dat inefficiënte
proefprojecten elders herhaald worden. Om dit
te bereiken zouden de verschillende
instellingen een prikkel moeten hebben om de
meest geschikte beslissingen te nemen.
Charles Schultze (1977) betoogt met grote
stelligheid dat de mislukkingen van de sociale
overheidsprojecten uit de zestiger jaren nie
in de eerste plaats veroorzaakt werden doori de
slechte ideeën die er achter zaten, maar
veeleer door organisatorische gebreken.
Een bijzonder interessante manier om de
effecten van economische organisatie te
bestuderen is om effecten van een vernieuwing
op te sporen, zodra deze op meer plaatsen in
het systeem gebruikt wordt. Wat gebeurt er
dit opzicht met vernieuwingen op correctioneel
gebied? Worden vernieuwingen die naar vor ien
komen in proefprojecten, ook elders overgenomen? Werken ze dan zoals men dacht dat
ze zouden werken? Wat kunnen we leren vn
de antwoorden op dit soort vragen? Zouden
er andere beslissingen genomen worden doeir
degenen die overwegen om een vernieuwin l in
te voeren, wanneer er andere subsidieregelingen getroffen zouden worden. Organisato-

rische vragen dienen ook anderszins aan de orde
te komen. De meeste correctionele instellingen
zijn overheidsinstellingen. Zouden sommigen '
misschien niet beter particulier georganiseerd
kunnen worden, met of zonder winstoogmerk?
De economische instrumenten om al deze
vraagstellingen te onderzoeken en er eventueel
een antwoord op te geven zijn nog primitief.
Recente publikaties laten echter zien dat een
wezenlijke vooruitgang mogelijk is. Zie bijv.
McFadden (1976), Nelson (1972), Nelson et
al. (1976), Nelson en Winter (1977) en
Friedman (1977).
We besluiten met de conclusie, dat de mislukte pogingen om er achter te komen wat
bijzonder succesrijke resocialisatieprojecten
zijn, geleid hebben tot bezinning op de
gebruikte onderzoekmethodes. Onder bepaalde
omstandigheden kan kosten-baten analyse
beter aan het licht brengen welke correctionele
aanpak veelbelovend is.
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De onderzoeksvragen die in deze laatste
paragraaf naar voren zijn gebracht, zijn zowel
van belang bij de vertaling van veelbelovende
experimentele projecten naar in de praktijk
bruikbare werkwijzen, als bij het elimineren
van bestaande ondoelmatigheid. Het
ontwerpen van effectieve organisatiemechanismen om de groei en de ontwikkeling van het
correctionele systeem te reguleren, kan een
belangrijke bijdrage leveren aan een
verbetering van budgetteringsbeslissingen. We
moedigen onderzoek aan, dat gericht is op het
ontwerpen en hanteren van die instrumenten
van economische beleidsanalyse, die dat
kunnen bewerkstelligen.

Het justice-model binnen de
strafrechtstoepassing*
door D. Vogel
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Het rechtvaardigheidsperspectief binnen de
strafrechtstoepassing.
Veel voorvechters van de resocialisatie-doel1
stelling van het gevangeniswezen voelen zich
heden ten dage op een dood spoor aanbeland.
In dit vacuüm maakt de nieuwste stroming,
die van gedragsmodificatie, een goede kans.
Het therapeutisch arsenaal lijkt aantrekkelijke
mogelijkheden te bieden tot manipulatie van
het menselijk gedrag. Wij willen het hier hebben
over een alternatief dat misschien minder
opzienbarend lijkt, maar dat ook minder
manipulatief is.
De praktijk van de straftoepassing heeft zich
in Amerika ontwikkeld zonder duidelijke doelstelling, zonder gefundeerd te zijn op een
theorie omtrent het menselijk gedrag. Het
resultaat is vaak een mengeling van doelstellingen: vergelding, afschrikking en resocialis tie. Zo gaan we er al te vanzelfsprekend van
uit, dat iemand minder geneigd zal zijn tot het
plegen van misdrijven als hij b.v. in de
gevangenis een goede opleiding heeft gekregen.
Er zijn echter geen goede gronden waarop W ie
dit verband kunnen baseren. Het is dus zeker
een oneigenlijk argument om iemand zijn
vrijheid te ontnemen. Ons inziens kunnen
doelstellingen binnen het gevangeniswezen niet
los gezien worden van een visie op het mensélijk gedrag en de strafwet. Vanuit onze visie
komen wij tot de volgende uitgangspunten:
1. De strafwetgeving behoort tot het terrein
van het soevereine gezag.
2. De dreiging van straf is nodig om de wet
te kunnen handhaven.
* Dit is een verkorte weergave van: The justice
model for corrections.
In: Prisons past and future; ed. for the Howard
• League for Penel Reform by H. C. Freeman.
London, Heinemann, 1978, blz. 152-177.
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3. De machthebber kan zijn macht handhaven
door de belangrijkste instigatoren van het
menselijk gedrag — vrees en hoop — te
manipuleren middels belonen en straffen.
4. Socialisatie van individuen vindt plaats als
antwoord op de verboden en verwachtingen
van de heersende sociaal-politieke macht.
5. De strafwet beschermt de heersende morele
voorschriften.
6. Een algemeen geldende definitie van
misdadigheid is niet mogelijk, als er geen
absoluut systeem van rechtvaardigheid is.
7. De strafwetgeving gaat uit van het bestaan
van persoonlijke vrijheid.
8. Een gevangenisstraf betekent een sanctie,
op rechtvaardige wijze toegepast op een
individu dat verantwoordelijk gesteld kan
worden voor zijn daden. Specifiek betekent
het een vrijheidsbeneming voor een vastgestelde periode.
9. Vóór alles moet dit proces zich in een rechtvaardige atmosfeer voltrekken.
10. Strafmaatregelen dienen niet meer de
rechtvaardigheid, als ze teveel in de sfeer
komen te liggen van moralisering, beïnvloeding
en behandeling.
11. Rechtvaardige strafrechtspleging is geen
programma. Het is een proces waarbij niet
meer en ook niet minder verwacht wordt dan
dat wetsovertreders hun rechtvaardige straf
toebedeeld krijgen.
12. Discretionaire bevoegdheid kan misschien
niet helemaal uitgebannen worden, maar moet
binnen onze visie wel meer ingeperkt en zichtbaar gemaakt worden.
Vanuit deze proposities willen wij concrete
voorstellen ontwikkelen voor het gevangeniswezen. Want het begrip rechtvaardigheid is
niet alleen een zaak voor geleerden, maar moet
ook in de praktijk dagelijks op zijn bruibaarheid getoetst kunnen worden.
Rechtvaardigheid vanuit consumentenstandpunt
Wij sluiten aan bij de omschrijving die Cahn
van rechtvaardigheid geeft: `... het aktieve
proces waarbij al datgene wordt aangepakt of
voorkomen wat een gevoel van onrechtvaardigheid zou kunnen teweegbrengen.' Daarbij
komt de aandacht te liggen bij allen die

consument zijn in dit proces, d.w.z. de
delinquent, de bewaker, het slachtoffer, de
getuige en de belastingbetaler. Tot voorheen
lag het accent vooral bij het uitvoerend
apparaat, dat enigszins bezijden het algemene
maatschappelijk gebeuren functioneerde. In
toenemende mate groeit het inzicht, dat het
strafrechtelijk apparaat meer invloed op heit
leven van individuen kan uitoefenen dan welke
andere overheidsinstantie ook. Bovendien i's er
nu een situatie gegroeid, waarin de rechtvaardigheid in feite ophoudt zodra iemand in hechtenis is genomen. Het lustice-model', waarva'n
wij hier uitgaan, biedt in dit opzicht ander
mogelijkheden.

Over straffen en voorwaardelijke invrijheid
stelling
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Het is van wezenlijk belang dat pas veroordeelden het gevoel hebben een rechtvaardi
proces te hebben gehad en een adequate staf
die in verhouding staat tot het misdrijf.
Momenteel is dit in Amerika niet het geval
Er is een grote variatie in straftoemeting vc or
een en hetzelfde misdrijf. Dit komt omdat er
geen vaste criteria zijn en de attitude per
rechter varieert. De rechter hoeft niet te
verklaren waarom hij voor een bepaalde strafmaat gekozen heeft, dus weten wij ook niets
af van zijn overwegingen. Dit geeft het geh el
een willekeurig karakter. Daarnaast is het ook
nog zo, dat de opgelegde straf maar zelden
naar de letter ten uitvoer wordt gelegd. In het
algemeen is er in toenemende mate sprake 'van
erosie van de rechterlijke macht.
Om te beginnen neemt de 'officier van
justitie' meer beslissingen t.a.v. de straf dan de
rechter. En in laatste instantie heeft de
`parole board' veel zeggenschap t.a.v. de d ur
van de straf, ook al ontbreekt hem hiertoe
enig wettig mandaat. Beslissingen worden
genomen na gesloten sessies van 5 â 15
minuten op grond van vrij willekeurige inf rmatie en is er geen beroep mogelijk. Naar nze
mening dienen dergelijke verstrekkende
beslissingen gerechtvaardigd te kunnen worden
vanuit de wet. Nu is het zo, dat 95% van cI6
gevangenen er geen staat op kan maken
wanneer zij vrij zullen komen en zelfs niet
weet wat er van hen verlangd wordt om voor
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ontslag in aanmerking te komen. Deze processen zijn wezenlijk van invloed op het leven
binnen de gevangenismuren.

Een herformulering van de doelstelling van
het instituut gevangenis
Iemand die pas veroordeeld is staat voor twee
taken. Ten eerste moet hij zijn innerlijke
integriteit zien te bewaren ten overstaan van
de willekeur in het gevangenisbestaan. Ten
tweede moet hij aan zijn voorwaardelijke
invrijheidstelling gaan werken, een proces
waar evenmin vaste regels voor zijn. De `parole
board' baseert zijn beslissingen op informatie
van het gevangenispersoneel. Hier zijn geen
vaste regels voor. De beslissingen dragen dan
ook vaak een willekeurig karakter. Het wordt
hoog tijd, dat wij een nieuwe visie ontwikkelen
op het gevangenisleven. Wij geven hier een
paar suggesties van tweeërlei aard:
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— De korte termijn (en direkt realiseerbaar,
zonder dat er nieuwe wetgeving of extra geld
voor nodig is).
Een gevangenisstraf zou louter en alleen
beperkt moeten blijven tot een tijdelijke vrijheidsbeneming. Het is de wettige prijs die men
betaalt voor het overtreden van de wet. De taak
van de gevangenis is tenuitvoerlegging van de
straf, niet de resocialisatie van de veroordeelde.
De vrijheidsberoving moet ervaren worden als
rechtvaardig, redelijk en grondwettelijk
gefundeerd.
De gevangene wordt geacht een eigen vrije wil
te hebben en vandaaruit kan hij ervoor kiezen
om met behulp van bepaalde programma's aan
zichzelf te werken. Maar hij moet dit wel zelf
willen. Een dergelijke respektvolle behandeling
geeft de meeste kans op een duidelijke motivatie.
Alle opgelegde programma's zouden afgeschaft
moeten worden.

— De middellange termijn. (waarvoor wél
nieuwe wetgeving en extra geld nodig is).
Drie uitgangspunten zouden hier een rol
moeten spelen:
1. Vaste straffen (straffen, waarvan de duur
bij de veroordeling vaststaat), volgens duidelijke
regels tot stand gekomen.

L

2. Afschaffing van `parole boards' en `parol
agencies'.
3. Omvorming van mammoetgevangenissen tot
instituten voor ten hoogste 300 mensen die
gelijksoortige straffen uitzitten. Ontslag dient
volgens duidelijke regels en naar criteria voctgoed gedrag verleend te worden.
1

— Een uitwerking van korte ternufn-verandéringen voor de huidige gevangenis.
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De detinering kan gezien worden als een
periode van heroriëntatie. Door de gevangene
rechtvaardig te behandelen mag men hopen
dat hij zich in de toekomst beter aan de wei
zal houden. Dit verstaan wij onder het
justice model'.
Om te beginnen moet er, zonder moraliseren,
duidelijkheid over bestaan wat het gevangeisverblijf in feite inhoudt. Simpelweg komt het
neer op een gedwongen vrijheidsbeneming.
Mogelijkheden om aan zichzelf te werken
moeten er wel zijn, maar mogen geen voorwaarde voor vrijheid zijn. Het belangrijkste is een
rechtvaardige en wettelijk geregelde behandél
ling, zodat de gevangene alle kansen heeft o m
legaal gedrag te leren binnen de instelling. Wat
hij daarvóór blijkbaar niet kon, nl. op legale'
wijze zijn doeleinden nastreven, moet hij in
de gevangenis leren. Daarop moet het
gevangenisbeleid zich richten. Dit houdt ook
in, dat de gevangene verantwoordelijkheid
voor zijn eigen gedrag leert nemen.
Lukt het niet een dergelijke gedragslijn binnen
de gevangenis te realiseren, dan zal dit voor ide
gevangene een aanwijzing te meer zijn dat
legaal gedrag weinig loont. Als iemand zelf
met willekeur behandeld wordt, dan is de kans
groot dat hij anderen op soortgelijke wijze al
behandelen.
Operationalisering van het begrip rechtvaardigheid in de gevangenis
Een kernprobleem in dit hele gebeuren is de
spanning die er bestaat tussen enerzijds de
vrijheid van handelen waarover het gevangenispersoneel moet beschikken en anderzijds de
sfeer van rechtvaardigheid die in stand
gehouden moet worden. Een zekere vrijheid
van handelen is voor het personeel onontbeerlijk. Maar zeer belangrijk is dat over dit
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handelen een grote openheid bestaat. Openheid
is nl. de natuurlijke vijand van willekeur en
fungeert als bondgenoot in de strijd tegen
onrechtvaardigheid. Er zullen dus duidelijke
regels moeten zijn, en duidelijke procedures
bij overtreding daarvan. Zo zal een al te vrij en
willekeurig handelen van het gevangenispersoneel voorkomen kunnen worden. Het justicemodel vraagt minimaal het volgende:
—een zekere mate van zelfbestuur.
—een onafhankelijke ombudsman.
—een bibliotheek met wetsliteratuur.
—civiele rechtshulp voor de gedetineerden.
— een normaal beloningssysteem voor het werk.
— mogelijkheden tot maatschappelijke dienstverlening (zodat schade hersteld kan worden).
—specifieke mogelijkheden voor de
verschillende etnische groeperingen.
—procedurele waarborgen binnen het gedragsregulerend systeem.
— geen censuur op de post.
— een goede verlofregeling.
— meer zekerheid t.a.v. de duur van het
verblijf.
—een grotere toegankelijkheid voor de pers.
— een systeem waarbij het slachtoffer compensatie verleend kan worden en de delinquent
schade kan vergoeden.
—een goed systeem voor het oplossen van
conflicten.
Straffen in de U.S.A. — enkele alternatieven
De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op
om een eind te maken aan het systeem van het
opleggen van straffen van onbepaalde duur,
gekoppeld aan het resocialisatiemodel. De
nadruk dient op de rechtvaardige straf te
liggen; of iemand tijdens zijn verblijf in de
gevangenis aan zichzelf wil werken is een zaak
apart.
Als we de literatuur op dit terrein bekijken,
dan treffen we daarin eenstemmigheid aan
t.a.v. de volgende punten:
1. Veroordelingscriteria dienen statutair
vastgelegd te worden.
2. Veroordelingen dienen gebaseerd te worden
op een indeling van wetsovertreders in risicocategorieën.
3. Een veroordeling dient niet voor onbepaalde
tijd te geschieden.

4. Een veroordeling moet herzien kunnen
worden.
5. Er moet aanzienlijk minder tot gevangeni straf veroordeeld worden.
6. Een veroordeling tot gevangenisstraf moet
door de staat bekrachtigd worden, nadat in
extenso is nagegaan of er geen bevredigende
maatschappelijke sanctie mogelijk is.
Deze stroming kunnen we typeren als een
neo-klassieke consolidatie van het strafsyste m.
Hieraan willen we graag ons rechtvaardigheiilsperspektief toevoegen, waarin de nadruk
gelegd wordt op vaste procedures binnen de
organen van de strafrechttoepassing zodat de
discretionaire bevoegdheid van instanties als
Parole Boards ingeperkt wordt.
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Terug naar een systeem van vaste straffen
Wij willen hier pleiten voor een systeem van
vaste straffen naar drie categorieën misdrijven,
straffen die verzacht kunnen worden door gged
gedrag. Hiermee komt de macht weer bij de
rechter te liggen, gekanaliseerd binnen statu air
vastgelegde richtlijnen. Parole boards worden
hiermee geheel overbodig.
Binnen het systeem zoals wij dat voor ons zen,
is gevangenisstraf alléén geïndiceerd als er
duidelijke aanwijzingen zijn voor een actuele
gevaarlijkheid. Het moet steeds de laatste
sanctiemogelijkheid zijn, als eerst alle
alternatieven overwogen zijn. Een systeem
gebaseerd op categorieën van aantoonbare
risico's zal een gelijkmatiger verloop van de
procedures ten gevolge hebbben en als zodanig
de gevangenen een groter gevoel van eerlijkheid en rechtvaardigheid geven. De 'vaste
straf' kan alleen verminderd worden door
goed gedrag. Op die manier kan de gedetineerde leren, dat legaal gedrag uiteindelijk
meer lonend is. We respecteren hiermee de
eigen verantwoordelijkheid van mensen. De
gevangene wordt gestraft voor het overtrede
van de wet, niet meer en niet minder. Daarnaast kan hij er voor kiezen om zichzelf te
ontwikkelen door aan bepaalde programma'
deel te nemen. Dit dient dan op contractbasis te geschieden. Zo kunnen therapeutische
behandelingen, zoals die nu vaak volgens een
vast stramien plaatsvinden, afgeschaft worc141.
Willen we iemands geestelijke gezondheid

bevorderen, dan zullen we hem om te
beginnen dienen te behandelen als iemand die
verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag.
Dat doen we niet als we hem een therapie
opleggen. Als we hem straffen, behandelen
we hem wél als een gelijke.
Van wezenlijk belang is, dat de keuze aan de
gevangene overgelaten wordt en dat zijn
vrijlating niet gekoppeld is aan zijn klinische
vooruitgang. Er moet een einde komen aan
het streven naar messiaanse 'behandelingen'
als methode om mensen te veranderen. De
hoogste prioriteit moet gegeven worden aan
een rechtvaardige tenuitvoerlegging van de
straf.
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Algemeen
1
Garland, D. The birth of the welfare sanction.
British journal of law and society, 8e jrg., nr. 1,
zomer 1981, blz. 29-45.
Onze huidige rechtsorde berust niet in de eerste
plaats op straf- en dwangmaatregelen, maar op de
normalisering van afwijkend gedrag door een complex
van sociale instanties. Meestal gaat men er van uit 'dat
de verzachting van de vergeldingsmaatregelen een
volg is van de ontwikkeling van de moderne verzorgingsstaat. De schrijver verdedigt in dit artikel juist de
stelling dat de hervormingen op het gebied van hei
strafrecht een bijdrage hebben geleverd aan deze dritwikkeling. Hij toont aan hoe het 19e-eeuwse systeem
(gebaseerd op het liberalisme: ieder is verantwoorde-

lijk voor zijn daden; kiest men voor overtreden van de
wet, dan is (vrijheids)straf het verdiende loon) voor
de laagste sociale klassen met hun uitzichtloze armoede niet werkzaam was. De sociaal-economische
ontwikkeling na 1880 met de vorming van een sterk
arbeidersproletariaat noodzaakte dan ook tot een
andere aanpak, de 'welfare sanction': naast de straf
komen maatregelen ter normalisering. Hiervoor werden bijv. de reclassering en een speciale jeugdrechtspraak in het leven geroepen. Via een aantal wettelijke stappen heeft de verandering van het strafsysteem zo (naast de groei van de sociale voorzieningen
etc.) bijgedragen tot een rolverandering van de overheid: in de moderne verzorgingsstaat heeft zij een
duidelijke taak bij de preventie van armoede en criminaliteit.
Met literatuuropgave.
2
Gronden, E. D. van de, en W. B. Jeurgens. Ex-gedetineerden bestrijden vooroordelen.

Delikt en delinkwent, 12e jrg., nr. 9, november
1982, blz. 664-671 (N).
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In dit artikel wordt door de auteurs verslag gedaan
van de resultaten van een onderzoek naar de effecten
van het Voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving onder 119 middelbare scholieren en bezoekers
van een vormingscentrum in Noord- en Zuid-Holland.
Na een uiteenzetting te hebben gegeven van het doel
van dit project en de bijdrage van ex-gedetineerden
hierin, beschrijven zij de onderzoeksopzet, waarin aangegeven wordt dat er voor, direct na en een half jaar
na het Voorlichtingsproject metingen zijn verricht.
Aan de jongeren is driemaal een vragenlijst voorgelegd,
over hoc zij stonden tegenover (ex)-gedetineerden
en driemaal een kennisvragenlijst oVer het strafrechtsysteem. De resultaten van dit onderzoek zijn onder
meer dat de voorlichters in liet algemeen geconfronteerd worden met goed geiliformeerde leerlingen; dat
m.n. bij de groep die noch een positieve, noch een
negatieve mening heeft over het project, de voorlichting hen in positieve zin heeft gestimuleerd en dat het
effect van de voorlichting niet zonder meer toegeschreven kan worden aan de rol van de ex-gedetineerden als voorlichter in het project.
3
Heijder, A. Over de grenzen van de burgerlijke ongehoorzaamheid.

Tijdschrift van de politie, 44e jrg., nr. 12,
december 1982, blz. 561-568 (N).
In dit artikel gaat de schrijver systematisch in op de
uitgebreide discussie aangaande burgerlijke ongehoorzaamheid. Met name besteedt I n
aan het
verschil van mening over de geoorloofdheid, over de
grenzen en over de juridische inkleding. Hij geeft de
argumenten tegen de burgerlijke ongehoorzaamheid
weer, zoals: het argument van de subsocialiteit, van
het onnodig kwaad, van de politieke verplichting, van

de democratie en van de generalisering. Voorts scimt
de auteur de argumenten voor de burgerlijke onghoorzaamheid op, zoals het argument van de sociale
vooruitgang, van de rechtsstaat, van het persoonlijk
geweten en van liet gebrek aan alternatieven. Na liet
begrip afgebakend te hebben met behulp van eeni
definitie, stelt de auteur dat er grenzen zijn te stèllen
aan acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Sommige grenzen volgen direct uit de argumenten pr,
als het ware van binnenuit. Andere grenzen moeten
als het ware van buitenaf gesteld worden. De ovelrheid
moet, gezien de argumenten, contra-grenzen stellen.
In deze tweezijdige marge spelen de acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zich af. Beoordeling van deze
grenzen en de invulling van de marge dient achteraf
plaats te vinden door de plaatselijke gezagsdrager.
4
Snyder, F. G. Anthropology, dispute processes and
law: a critical introduction.
British journal of law and society, 8e jrg., nr. 2,
winter 1981, blz. 141-181.
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De auteur gaat in dit artikel in op de verhouding tussen de antropologie en de rechtswetenschap. Hij linalyseert en beschrijft een groot aantal zgn. antropOlogische studies van recht. Deze analyse geeft ook duidelijk de beperkingen van de antropologische benadering van liet recht aan. Het artikel geeft een overicht
van voornamelijk in het Engels en het Frans geschreven artikelen die in de V.S., Groot-Brittannië en
Europa vanaf 1960 verschenen zijn. Zo blijkt dat een
van de voornaamste beperkingen van de antropologische benadering is gelegen in de benadrukking van
liet etnocentrische in de antropologie, die gebaseMA
is op de Westerse wetenschapsontwikkeling en
soms te eenzijdig kan zijn. Tot slot vergelijktble
om soms
auteur de antropologische benadering van het recht
met de rechtssociologie.
Met literatuuropgave.
5
Vrouwen en wonen. Themanummer.
Marge, 6e jrg., nr. 10, oktober 1982, blz. 273-310
(N).
In dit themanummer van Marge wordt aandacht
besteed aan het verschil tussen mannen en vrouwen
in hun woonpositie, terwijl de stadsplanners en
buurt- en opbouwwerkers nog al te vaak uitgaan lati
een mannelijk gezichtspunt. Sun van Meijel laat in
haar artikel zien hoe de door mannen gedomineerde
architectuur tot een vorm van stedebouw komt die
vrouwen disciplineert tot de rol die van haar veracht
wordt nl., de goede moeder en huisvrouw. Thea
Cremers geeft in twee artikelen weer hoe de vrouw
Uit bovenstaand rolpatroon kan breken. Zij besteedt
m.n. aandacht aan de mogelijkheden die zgn. woongroepen te bieden hebben. Wanda Cornelissen eni
Marieke Renoir gaan nader in op de problemen die

de met een man samenwonende vrouw ondervindt
als zij deze situatie, bijvoorbeeld wegens mishandeling
of bedreiging met geweld, wil beëindigen. Naast de
blijf-van-m'n-lijf en Fiom-huizen zoeken de schrijfsters naar andere mogelijkheden.

Strafrecht en strafrechtspleging
6
Deterrent and experiential effects: the pro blem of
causal order in perceptual deterrence research; by
L. Saltzman, R. Paternoster, G. P. Waldo et al.

Jo urnal of research in crime and delinquency,
19e jrg., nr. 2, juli 1982, blz. 172-189 (USA).
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Sinds het begin van de zeventiger jaren is het onderzoek naar het generaal preventieve effect van het
strafrechtelijk ingrijpen voornamelijk gericht op de
relatie tussen de perceptie van de zekerheid en de
zwaarte van de straf en de eigen opgave van gepleegde
strafbare feiten. De algemene conclusie uit dit soort
studies is dat perceptie van de strafkans, met name de
eigen kans, en niet de strafzwaarte, afschrikkend
werkt. De auteurs trekken de juistheid van die conclusie in twijfel en werpen nieuw licht op deze
kwestie. Als eersten passen zij een longitudinale
onderzoekopzet toe in een perceptie-onderzoek naar
het generaal preventief effect. Eigen opgaven van
strafbaar gedrag (eenvoudige (winkel) diefstal, gebruik
van softdrugs en het verzilveren van ongedekte
cheques) gedurende het voorafgaande jaar worden
in verband gebracht met de perceptie van de pakkans
een jaar daarvoor (tijdstip 1) en met de perceptie van
de pakkans op het moment van de eigen opgave van
gepleegde strafbare feiten (tijdstip 2). De steekproef
bestond uit eerste jaars studenten die voor het studiejaar 1974-75 werden ingeschreven; de onderzoekgroep was naar ras en geslacht representatief voor de
betreffende universiteit (90 procent blank en 51 procent vrouwen). Het belangrijkste voordeel van deze
methode is dat ze een vergelijking mogelijk maakt
tussen generaal preventief effect (gepercipieerde
pakkans op tijdstip 1 en daaropvolgend strafbaar
gedrag), en wat wordt genoemd 'ervaringseffecten'
(strafbaar gedrag en daaropvolgende perceptie van de
pakkans op tijdstip 2). Het generaal preventieve effect
van de gepercipieerde pakkans in het algemeen bleek
zwak en in elk geval minder dan het ervaringseffect.
Echter, de perceptie van de eigen pakkans vertoonde
zowel een bescheiden maar consistent generaal preventief effect als een ervaringseffect. Het generaal
preventieve effect van de gepercipieerde pakkans
(algemeen of persoonlijk) is veel zwakker dan men
ooit geloofde en het ervaringseffect is duidelijk sterker. Tot slot worden de implicaties van deze resultaten voor een interactief model besproken.
Met literatuuropgave.
7
Downes, D. The origines and consequences of Dutch

penal policy since 1945. A preliminary analysis.
British journal of criminology, 22e jrg., nr. 4,
oktober 1982, blz. 325-362.
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In dit artikel gaat de auteur uitvoerig in op het
Nederlandse strafrechtssysteem zoals dat door de
eeuwen heen is opgebouwd en zoals dat de laatsie
jaren in de internationale belangstelling staat. Met
name de relatief geringe omvang van de gevangenisbevolking heeft zijn aandacht. Aan de hand van
resultaten van onderzoek naar de strafrechtspleging
in Nederland vergelijkt hij de straftoemeting in ons
land met die in Engeland. Opvallend is volgens á
auteur o.a. dat in Nederland een aanzienlijk groMr
deel van de veroordeelden voor dronken rijden en
vrijheidsstraf krijgt opgelegd dan in Engeland hei geval
is. Andere aspecten van het strafrechtssysteem i
Nederland die de auteur vergelijkt met de situati in
Engeland zijn het regiem in de gevangenissen, de
tolerantie tegenover misdaad in de samenleving en
de rehabilitatie van ex-gedetineerden. Zijn slotconclusie is dat Nederland voor wat betreft het strafrechtsysteem echt geen utopia is. Hij concludeert dat ook
in Nederland het systeem onder grote druk staatom
op de verschillende vragen een antwoord te vind n.
Mei literatuuropgave.

8
Duff. P. and M. Findlay. The jury in England: preictice
and ideology.
International journal of the sociology of law, 10i jrg.,
nr. 3, augustus 1982, blz. 253-265.
De jury in de rechtspraak is volgens de auteurs hét
resultaat van een groot aantal vaak tegenstrijdige
waarden en idealen. Zij stellen vast dat de resultaten
van onderzoek naar het functioneren van de jury
vaak worden gekleurd door de invalshoek die mep bij
de studie heeft gekozen. Doordat er zoveel verschillende ideeën aan de jury ten grondslag liggen zijn er
dan ook volgens hen zoveel verschillende onderzfekconclusies op dit terrein. Volgens een van deze
ideeën is de jury de objectieve feiten vaststellende
instantie. Daarnaast verleent de jury in haar oordeelvorming zekerheid aan de wet, doordat niet naarl buiten treedt hoe het oordeel is gevormd. Hiertegenover
staat dat de rechtvaardigheid vereist dat gelijke zitken
navolgbaar gelijk worden beoordeeld. Een ander
tegenstelling signaleren de auteurs in de onpartijiigheidspretentie van de jury en de representativiteit
die haar basis vormt. In de slotconclusie merken de
auteurs op dat bij een onderzoek van de jury nauwkeurig dient te worden aangegeven welk aspect Men
op het oog heeft.
Met literatuuropgave.
9
Fa ttah, E. A. Public opposition to prison alt ernatives
and community corrections: a strategy for actio;.2.

Canadian journal of criminology, 24e jrg., nr. 4,
oktober 1982, blz. 371-385.
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De publieke opinie t.a.‘i. alternatieven voor vrijheidsstraffen heeft zich altijd gekenmerkt door scepticisme
en zelfs weerstand. Dit is de laatste jaren sterk toegenomen. De auteur verklaart dit als onderdeel van de
recente algemene 'verrechtsing'. Hij noemt een aantal
factoren, die daarbij een rol spelen: negatieve publikaties over straf-alternatieven, toegenomen angst voor
misdaad, veroudering van de bevolking, de economische recessie, het gebrek aan sociaal voelen in de
kapitalistische maatschappij. Medewerking van de
bevolking is voor het welslagen van alternatieve strafprogramma's van essentieel belang. De auteur doet
daarom aanbevelingen om de publieke opinie gunstig
te beirivloeden: 1) de integratie van diverse bevolkingsgroepen bevorderen; 2) een einde te maken aan
de mythe dat misdadigers aparte wezens zijn i.p.v.
gewone mensen; 3) de angst voor criminaliteit verminderen door objectieve voorlichting; 4) een houding
stimuleren waarbij opvang van het slachtoffer belangrijker is dan vergelding jegens de dader (verzoenend);
5) delinquenten integreren i.p.v. isoleren (minder
gevangenissen); 6) het paternalisme van de overheid
verminderen en de verantwoordelijkheid weer bij de
bevolking zelf leggen; 7) de gemeenschap actief
betrekken bij de alternatieve strafprogramma's; en
8) acceptatie en steun van de bevolking verkrijgen
door een reële en objectieve voorlichting.
Met literatuuropgave.
10
Fenwick, C. R. Juvenile court intake decision making:
the importance of family affiliation.

Journal of criminal justice, 10e jrg., nr. 6,1982,
blz. 443-453 (USA).
De auteur doet een poging de beslissende factoren
in de gerechtelijke besluitvorming te achterhalen
inzake het al dan niet vervolgen in jeugdcriminaliteitszaken. Het onderzoek werd uitgevoerd in een
stad in het oosten van de V.S. De gegevens werden
verkregen m.b.v. gerechtelijke documenten en systematische observatie in de rechtzaal van 350 voorgeleide jeugdigen. Factoren die bijdragen tot de beslissing 'niet vervolgen' zijn: gering vergrijp, weinig of
geen eerder contact met justitie. Voorts is de sociale
familie-achtergrond van belang en het gedrag tijdens
de hoorzitting. Blanken zijn in gelijke gevallen iets
in het voordeel, terwijl zij die van een 'status offence'
worden verdacht, niet beter af zijn dan degenen die
van een volwassenen-delict worden verdacht. De
beslissing tot vervolgen wordt in hoge mate bepaald
door het aanwezig zijn van een al dan niet sterke
band van de jeugdige met het gezin. Geslacht en
leeftijd blijken geen significante factoren te zijn.
De auteur interpreteert tenslotte de onderzoeksbevindingen beurtelings volgens positivistische,
neo-marxistische en interactionistische visies.

De auteur pleit voor nader onderzoek met anderé
statistische methoden dan de door hem gebruikté.
Met literatuuropgave.
11
lialleck, S. L. Vengeance and victnnization.

Victimology, an international journal, 5e jrg., nr. 2/4,
1980, blz. 99-109.
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De auteur stelt dat te sterke wraakzucht jegens de
dader van een misdrijf het slachtoffer ervan meer
kwaad dan goed doet. Hij licht dit toe op drie
niveaus: 1) In de maatschappij. In de moderne wetgeving is straf een zaak van de overheid, het slachtoffer staat erbuiten. Dit betekent een onpersoonlijke, minder menselijke benadering. De aandacht
wordt gericht op de misdaad, niet op de betrokken
personen. De wrekende arm van Justitie doet geen
recht aan de noden van het slachtoffer. 2) Binnen[
het gezin. Het misdrijf is bedreven óf door een buitenstaander óf door een gezinslid. In het eerste geval
wordt het gezinssysteem, dat door het misdrijf is
aangetast, door te sterke wraakgevoelens afgeleid
van de taak de schade te herstellen. In het tweede
geval zijn wraakgevoelens wel bijzonder gevaarlijk
omdat dader en slachtoffer binnen één systeem
(blijven) leven en dus moeten trachten samen een
modus vivendi te vinden; wraakgevoelens zijn daarbij
een hindernis. 3) Op individueel niveau. De auteur
benadrukt hoe belangrijk het is, alle door het misdrijf opgewekte gevoelens (dus ook wraak) bewust
te doorleven. Als dat proces slaagt, komt men via
verwerking tot acceptatie van het gebeurde en een
positieve houding t.a.v. heden en toekomst. Zo nit,
dan kunnen chronische wraakgevoelens alle levenenergie verbruiken. De anteur vergelijkt dit proce
met het verloop van een goede c.q. mislukte psychoanalyse.
Met literatuuropgave.
12
ilassemer, W. Resozialisierung und Rechtsstaat.

Kriminologisches Journal, 14e jrg..nr. 3, 1982, blz
161-166, (BRD).
De resocialiseringsgedachte is naar de mening van de
auteur tot drie kernen te herleiden, nl. 1) de invoering
van de vergeldende straf als zodanig waarbij praktische
problemen rezen ten aanzien van de tijdsbesteding bij
de vrijheidsstraf; 2) de toenemende bekendheid niet
de effecten van de straf in de strafrechtspleging; 3 de
legitimering van de straffende staat. Tezamen dienen
zij volgens de auteur te leiden tot een gewetensvorming bij de straffende staat. Hij herkent dit proces
aan het dirigerende aspect dat aan resocialiseringsmaatregelen kleeft; dit soort maatregelen grijpt dieper
In in de persoon van de veroordeelde, ze tasten zij ni
autonomie aan en neigen ook verhoudingsgewijs en
zwaardere omvang te krijgen dan een puur vergeldende straf. De auteur besluit zijn artikel met de slot-I

opmerking dat uit deze analyse de conclusie moet
worden getrokken dat men bij wetenschappelijke
bijdragen aan de vormgeving van de resocialisering
alert moet zijn op deze 'oneigenlijke' aspecten van
dit strafrechtsdoel.
13
Kelk, C. en M. Moerings. De Nederlands-Antilliaanse
strafrechtspleging: wettelijke concordantie en maatschappelijke discrepanties.

Nederlands Juristenblad, 57e jrg., nr. 41, 20 november
1982, blz. 1101-1114.
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In dit artikel geven de auteurs hun bevindingen weer
omtrent criminaliteit en straffen en in het bijzonder
het gevangeniswezen op de Nederlandse Antillen. Uit
hoofde van het zogeheten concordantiebeginsel is
de Nederlands-Antilliaanse strafrechtspleging formeel
zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met
de in Nederland geldende wettelijke regelingen. In de
praktijk blijken strafrechtelijke problemen minder
vaak informeel te worden benaderd dan men zou
verwachten op grond van de kleinschaligheid, de
geografische afstand en de culturele verschillen tussen
de zes eilanden. Uit de bevindingen van de auteurs
blijkt verder dat het strafrechtssysteem, inclusief het
gevangeniswezen in verschillende opzichten een vereenvoudigde copie is van het Nederlandse systeem,
hoewel er minder differentiatiemogelijkheden zijn.
Voorts geven zij inzicht in enkele schrijnende situaties
in de huizen van bewaring en gaan hierbij in op de
gevangenis te Curaçao en op de interne en externe
rechtspositie van de gedetineerden. Zij concluderen
o.a. dat de positieve klank, die kleinschaligheid
heeft, in dit opzicht wat betreft de Antilliaanse
samenleving op z'n minst twijfelachtig is.
Met literatuuropgave.
14
Kinsey, R. and G. R. Baldwin. New rules

old
game: Criminal procedure and the context of reform
in the U.K.
—

International joumal of the sociology of law,
10e jrg., nr. 3, augustus 1982, blz. 303-316.
De laatste jaren is volgens de auteurs een aanzienlijk
aantal maatregelen geëffectueerd ter uitbreiding van
de bevoegdheden van de politie in Engeland. In dit
artikel spiegelen de auteurs deze wetswijzigingen aan
de praktijk van het politie-optreden in deze periode.
Naast de uitbreiding van de bevoegdheden van de
politie in de sfeer van de opsporing, moet volgens de
auteur worden vastgesteld dat de politie steeds minder informatie over criminaliteit van de burgers
krijgt. Hierdoor moet de politie steeds meer tijd
investeren in het vergaren van deze informatie. Voor
veel wijzigingen in de bevoegdheden geldt volgens de
auteurs dat men de effecten op de publieke opinie
heeft veronachtzaamd. Aan de andere kant waarschuwen de auteurs voor een te overtrokken beeld
van de bevoegdheden van de politie. Zij adviseren in

hun conclusie bij het artikel dat de gulden middenweg moet worden gezocht tussen een aantal al te
diepgaande wettelijke regeling van deze materie én
een te weinig geregelde bevoegdheid van de politie
in de opsporing.
Met literatuuropgave.
15
McConville, M. and J. Baldwin. Recent developments
in English criminal justice and the royal commission
on criminal procedure.

International journal of the sociology of law,
10e jrg., nr. 3, augustus 1982, blz. 287-302.
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Naar het oordeel van de auteurs bevat het rapport
van de Royal Commission on Criminal Procedurei
de meest ingrijpende hervormingsvoorstellen voor
de strafrechtspleging uit de laatste honderd jaar.
In het rapport worden uitvoerig de uitgangspunten
van de rechtshandhaving geanalyseerd en besprokhn.
Hoewel de auteurs het op zichzelf een goede zaak
vinden dat deze principes ter discussie worden gesteld, achten zij het rapport toch ten nadele van de
verdachte. Zij zijn met name van mening dat het
rapport teveel neigt in de richting van een uitbreiding van de mogelijkheden van de politie. Tot op
heden heeft de politie in Engeland bijvoorbeeld g en
algemene bevoegdheid om mensen zomaar aan tel
houden en te fouilleren. Een dergelijke bevoegdheid
wordt in het genoemde rapport verdedigd. Nog
andere voorstellen worden in dit artikel besproken.
Aan het slot van hun artikel concluderen de auteurs
dat het rapport is doordrongen van de gedachte dat
individuele rechten aan een effectieve aanpak van ide
misdaad in de weg staan.
Met literatuuropgave.
16
Minor W. W. and J. Harry. Deterrent and experienitial
effects in perceptual deterrence research: a replicátion and extension.

Journal of research in crime and delinquency,
19e jrg., nr. 2, juli 1982, blz. 190-203 (USA).
Het hier gerapporteerde onderzoek is een replicatib
van dat van Saltzman et al. met betrekking tot genemal preventieve en ervaringseffecten en perceptie
van de pakkans (zie excerpt nr. 6). Ondanks kleine .
verschillen in opzet tussen de twee onderzoeken,
zoals een kortere tijdsspanne tussen meettijdstip 1
en meettijdstip 2, komen de resultaten overeen:
1) percepties van de pakkans zijn niet erg stabiel, zelfs •
niet over een periode van slechts drie maanden; eii
2) ervaringseffecten zijn constant groter en vaker
significant dan generaal preventieve effecten. De
auteurs stellen voorts vast dat de kans op een ervaringseffect het grootst is bij degenen bij wie de
perceptie van de pakkans groot is (een naiéveteitseffect). Saltzman et al. beweerden dat dat gold voor
degenen voor wie een bepaalde vorm van gedrag I

nieuw is (een nieuwigheidseffect). Geconcludeerd
wordt dat het substitueren van ervaringseffecten voor
generaal preventieve effecten niet gerechtvaardigd is;
dat onderzoeken waarin dat is gebeurd aanvechtbaar
zijn; en dat een longitudinale onderzoekopzet niet
alleen wenselijk is maar van wezenlijk belang om het
probleem van de oorzakelijkheid te kunnen oplossen.
Met literatuuropgave.
17
Riehle, E. Sicherheit im Vorfeld des Rechts.
Kriminologisches Journal, 14e jrg., nr. 3, 1982,
blz. 167-176 (BRD).
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In dit artikel gaat de auteur in op het verschijnsel
dat de overheid met preventieve maatregelen op het
terrein van de misdaadbestrijding gemakkelijk verder
gaat dan de strafbaar gestelde gedragingen, en haar
werkzaamheid uitbreidt tot preventie van maatschappelijk ongewenst, maar niet strafbaar, gedrag. Vanuit
een operationalisering van het begrip 'veiligheid'
geeft hij aan dat de bewaking van de rechtsorde en
de veiligheid gemakkelijk kunnen leiden tot maatregelen die de vrijheid van de burgers raken. Zijn slotconclusie luidt dat in geval een goede criminaliteitsbestrijding preventie nodig maakt, deze in dat kader
'moet worden opgevat als een differentiatie van
criminaliteitsbestrijdingsmaatregelen en niet als een
algemene orde- en veiligheidspolitiek.
Met literatuuropgave.
18
Wheeler S., D. Weisburd and N. Bode. Sentencing the
white - ccillar offender: rhetoric and reality.

American sociological review, 47e jrg., nr. 5,
oktober 1982, blz. 641-654.
De auteurs hebben gepoogd inzicht te krijgen in de
door rechters gehanteerde overwegingen m.b.t. het
uitspreken van een vonnis. Dit besluitvormingsproces
wordt over het algemeen gekenmerkt door een grote
mate van beslissingsvrijheid t.a.v. aard en duur van de
straf. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in diverse
Amerikaanse staten, werd toegespitst op de 'whitecollar crimes', zoals liet geven van steekpenningen,
postale fraude, antitrust overtredingen, vervalsing
en belastingfraude. Er werden 1094 gevallen onderzocht waarbij gebruik is gemaakt van zeer gedetailleerde gerechtelijke documenten omtrent de aard van
het misdrijf, sociale achtergronden van de verdachte,
zijn of haar fysieke en emotionele gezondheid, werkkring, woonomgeving, eventuele militiare dienst,
financiële omstandigheden etc. De onderzoekers zijn
uitgegaan van vier typen onafhankelijke variabelen:
die m.b.t. het misdrijf, die m.b.t. de verdachte, die
m.b.t. de procesvoering en tot slot de zgn. overige
variabelen, waaronder leeftijd, sexe en geografische
locatie. De door de rechters gehanteerde meest directe maatstaf voor de ernst van het misdrijf bleek de
grootte van liet bedrag in kwestie te zijn. Zij namen
de aard van het misdrijf zeer ernstig op. Andere

belangrijke elementen in het besluitvormingsproCes
van de rechter waren de sociaal-economische status
van de verdachte, zijn of haar sociale en criminele
carrière en aandeel in de zaak, de sexe van de vei Ldachte en de plaats van het misdrijf. De onderzockg4eyens onthullen verder een positieve samenhang tiissen
sociaal-economische status en zwaarte van het vonnis,
hetgeen volgens de auteurs noopt tot een wijziging
van de huidige gangbare opvattingen en meningen
omtrent deze samenhang.
Met literatuuropgave.
19
Zeijst, J. van. Oneigenlijk gebruik van de bijzondere
voorwaarden in het strafrecht.

Ars Aequi, 31e jrg., nr. 11, november 1982,
blz. 621-628 (N).
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In dit artikel gaat de auteur nader in op de mogelijkheden voor de Nederlandse strafrechter, bijzondére
voorwaarden op te leggen. Opvallend is dat in toenemende mate de bijzondere voorwaarden word+
gebruikt als een buitenwettelijke variant op een in de
wet voorziene straf of maatregel. Op deze wijze
wordt de bijzondere voorwaarde een verkapte straf
of maatregel die direct afbreuk doet aan het zgn.
legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel gaat er
immers vanuit dat er geen straf mag worden opgelegd
die niet op de wet is gebaseerd. Uit de wetsgeschi ledenis blijkt dat de wetgever aan de bijzondere voorwaarde een andere functie dan die van verkapte straf
heeft toebedacht. De auteur spreekt dan ook van
oneigenlijk gebruik. Hij geeft een groot aantal vosirbeelden en stelt vervolgens de vraag of de bijzondere
voorwaarde in de toekomst gehandhaafd moet
blijven.
Met literatuuropgave.

Criminologie
20
A follow-up study of rape victims by C. C. Nadelson,
M. T. Notman, H. Zackson et al.

American journal of psychiatry, 139e jrg., nr. 10,
oktober 1982, blz. 1266-1270.
De auteurs interviewden 41 vrouwen vijftien tot ■ Iertig maanden nadat zij zich wegens verkrachting bij
een daarop gericht crisiscentrum hadden aangemOd.
Voor een groot aantal had het gebeurde nog steeds
consequenties: wantrouwen jegens andere mensen
(76%), sexuele problemen (51%), angst voor alleen
zijn (49%), depressiviteit (41%). De herinnering aan
de verkrachting ging steeds gepaard met hevige gevoe
lens. Een aantal vrouwen zag ook positieve kanten,
m.n. een grotere rijping van hun persoonlijkheid.
Vrouwen met psychiatrische problematiek waren van
het onderzoek uitgesloten. Hoewel men bij een
retrospectief onderzoek voorzichtig moet zijn met
interpretaties, menen de auteurs toch te kunnen Con-

cluderen dat een groot aantal vrouwen na een verkrachting symptomen van 'post-traumatische stress'
ontwikkelt. Zij pleiten voor een, op de verkrachting
gerichte, crisisinterventie direct na het gebeuren,
waar alle slachtoffers van verkrachting gebruik van
kunnen maken en daarnaast, voor adequate hulpverlening bij het optreden van late symptomen.
Met literatuuropgave.
21
Bursik R. J. and J. Webb. Community change and
patterns of delinquency.

American journal of sociology, 88e jrg., nr. 1, juli
1982, blz. 24-42.
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Reeds eerder gedaan onderzoek m.b.t. criminaliteit
zoals dat van Shaw en McKay, bracht aan het licht
dat de ruimtelijke urbane verdeling van criminaliteit
in de stad Chicago, een opmerkelijke stabiliteit vertoonde en in de tijd gezien weinig veranderde. De
auteurs proberen in hun artikel dit onderzoeksresultaat opnieuw op zijn geldigheid te toetsen. Daartoe
splitsten zij de periode 1940-1970 op in een drietal
subperiodes van elk tien jaar, en gebruikten zij de
authentieke gegevens van Shaw en McKay, aangevuld met eigen observaties. De auteurs hanteerden
vier demografische variabelen als indicator voor de
bevolkingsspreidingsprocessen. Ten eerste de tienjaarlijkse veranderingen in de bevolkingsomvang, ten
tweede het percentage elders geboren blanken, ten
derde het percentage niet-blanken en ten vierde de
zgn. huishoudingendichtheid d.w.z. het percentage
huishoudingen met meer dan één persoon per kamer.
Een vijfde variabele betrof de verandering in het
criminaliteitscijfer per 1000 mannen tussen 10 en
17 jaar gedurende die 10 jaren. De mate van verandering van deze vijf variabelen werd afgemeten aan de
hand van een door de auteurs opgestelde specifieke
maatstaf. Er is gebruik gemaakt van de regressiemethode. Alvorens de onderzoeksresultaten te presenteren stelt het onderzoeksduo met klem dat daaraan
geen causale samenhangen ontleend mogen worden,
daar het de auteurs slechts te doen is om de statistische samenhangen. V.w.b. de periode '40—'50
blijkt de these van Shaw en McKay bevestigd te
worden. Tussen 1950 en 1960 echter blijkt er wèl
een samenhang te bestaan tussen stedelijke demografische veranderingen en criminaliteit, welke relatie
zich — hoewel in mindere mate — ook voordoet in het
daaropvolgende decennium. Tot besluit gaan de
auteurs in op enkele beschouwingen omtrent raciale
verhoudingen en sociale verandering.
Met literatuuropgave.
22
Center, L. J. Victim assistance for the elderly.

Victimology: an international journal, 5e jrg.,
nr. 2/4, 1980, blz. 374-390.
In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de
hulpverlening aan oudere slachtoffers van delicten.

In het algemeen zijn oudere mensen niet zo dikwijls
als jongere personen het slachtoffer van een deliet
en er bestaat relatief gezien ook nauwelijks hulp/ Ierlening gericht op deze groep mensen. Uit studies is
echter gebleken, dat de effecten van een strafrechtelijk delict op een wat ouder persoon zeer sterk eni
indringend kunnen zijn. Het denken door ouderel
mensen over criminaliteit in het algemeen kan uitgesplitst worden in een economische, fysieke en emotionele benadering. Opvallend is dat de emotionele
benadering veelal overheerst. De auteur behandelt
een aantal hulpverleningsprogramma's en tracht hun
waarde aan te geven. Tot slot laat hij zien hoe de
effectiviteit en doelgerichtheid van de verschillende
hulpverleningsprogramma's verbeterd en gedecentraliseerd kunnen worden.
Met literatuuropgave.
23
Cohn, E. S. and D. B. Sugarman. Marital abuse:
abusing the one you love.

Victimology, an international journal, 5e jrg., nr. 2/4,
1980, blz. 203-212.
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De auteurs hebben onderzocht hoe verantwoordelijk
het slachtoffer resp. de dader van sexueel of fysiek
geweld binnen het huwelijk werden geacht door
ondervraagden van beide geslachten. Zij gebruik tIn
voor hun vragenlijst de schaal van Heider (vijf niv6aus
van verantwoordelijkheid) en de tweedeling van
Brickman (onderscheid tussen verantwoordelijkhlid
voor het ontstaan resp. de oplossing van het probleem). Het blijkt dat een nuancering van de vra ,
bijvoorbeeld d.m.v. de schaal van 1-leider erg belangrijk is. Het blijkt dat mannen de geweldpleger mer
verantwoordelijk achten voor het gebeurde dan
vrouwen waarbij. zij zichzelf uit schakelen als politiële geweldpleger). Verder wordt fysiek geweld 1
gezien, als een spontane daad, waarvoor de betrokkenen minder verantwoordelijk worden gesteld dani
voor sexueel geweld. Dat wordt beschouwd als een
meer geplande actie, waarvoor enerzijds de dader dus
meer verantwoordelijkheid draagt en waarbij anderzijds de betrokken vrouw een actievere rol zou sp ielen.
en dus minder vrij uit gaat.
Met literatuuropgave.
24
Courtois, C. A. Studying and counseling women With
past incest experience.

Victimology: an international journal, 5e jrg.,
nr. 2/4,1980, blz. 322-334.
De laatste jaren wordt er in toenemende mate aai*
dacht besteed aan het verschijnsel incest. De begeleiding en nazorg van hulpzoekenden met incestueuze
ervaringen wordt steeds beter en doeltreffender. Het
verschijnsel incest is reeds jarenlang door psychologen
en psychiaters bestudeerd, zij het op kleine schaal'. In
dit artikel onderzoekt de schrijfster voornamelijk iØe

ervaringen van hulpzoekenden en de effectiviteit van
de hulp die door de hulpverlenende instanties geboden
wordt. Zij heeft hiertoe 31 vrouwen boven de achttienjarige leeftijd die ervaringen m.b.t. incest hadden,
ondervraagd. Het onderzoek strekte zich uit over de
zomer en het najaar van 1978 in het grootstedelijk
gebied van Washington en Baltimore in de staat
Maryland. Tot slot bespreekt de schrijfster haar bevindingen in het kader van de wijze waarop psychosociale hulp kan worden geboden.
Met literatuuropgave.
25
Freund, K., G. A. Heasman and V. Roper. Results
of the main studies on sexual offences against children
and pubescents (a review).

Canadian journal of criminology, 24e jrg., nr. 4,
oktober 1982, blz. 387-397.
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Dit artikel geeft een overzicht van de literatuur over
sexuele delicten tegen kinderen. Enkele gegevens uit
deze studies: 1) niet incestueus: men vond een frequentie van 150 op 100.000 inwoners; waarschijnlijk
is dit een onderschatting van de werkelijkheid. De
delinquenten vallen uiteen in drie leeftijdsgroepen
met een top bij 16-19, 34 en 55 jaar. Over hun persoonlijkheidskenmerken en milieu bestaan wisselende
hypotheses. Bij homosexuele delinquenten vindt men
meer recidive en vaker een gestoorde relatie met de
eigen vader. Bij de heterosexuele delicten bestaat de
helft uit exhibitionisme. Geweld wordt gevonden bij
4 tot 71%. De slachtoffers zijn vaker meisjes uit lagere
sociale milieus, meestal kennen zij de dader.
2) incestueus: de in Amerika gevonden frequentie van
11-19 op 100.000 inwoners is waarschijnlijk te laag,
zeker in kleine plaatsen. Over persoonlijkheidskenmerken, alcoholgebruik en erotische voorkeur van de
daders bestaan bij de diverse onderzoekers verschillende opvattingen, evenals over de kwalijke gevolgen
voor het slachtoffer. Het lijkt erop dat gehandicapte
kinderen vaker in incestueuze relaties betrokken worden. Het voor handen zijnde onderzoek is onvoldoende en werpt vele vragen op. De auteurs pleiten voor
een methodologisch verantwoorde studie.
Met literatuuropgave.
26
Ghali, M. A. The choice of crime: an empirical analysis of juveniles' criminal choice.

Journal of criminal justice, 10e jrg., nr. 6, 1982,
blz. 433-442 (USA).
De klassieke economie hanteert het postulaat van de
rationele keuze. Dit uitgangspunt is door vele wetenschappers w.o. economen nader uitgewerkt. Een individu wordt in dit kader opgevat als een nutsmaximalisator, die in keuzeprocessen een rationele kostenbaten afweging uitvoert. Elk individu wordt geconfronteerd met een aantal opties v.w.b. de benutting
van de tijd, waartussen gekozen moet worden. Deze
opties omvatten zowel legale als illegale activiteiten.

Volgens de theorie van de rationele keuze zal ieinand
een misdrijf of overtreding begaan als het verwachte
nut daarvan het nut van andere activiteiten overstijgt. De auteur vult de theorie van de individuele
rationele keuze aan met een aantal stochastische
waarschijnlijkheidsrekeningen m.b.t. de opties die
een individu ter beschikking staan. De auteur beperkt
zich tot vier eigendomsdelicten en baseerde zijn dp
Hawaii gehouden onderzoek op 1171 dossiers. D
centrale onderzoeksvraag luidde: welke factoren
beïnvloeden de keuze van het individu tussen d9e
vier soorten delicten, gegeven dat hij of zij besloten
heeft een eigendomsdelict te begaan? Het blijkt ozat
de keuze sterk afhankelijk is van sexe, leeftijd, aantal
eerdere contacten met justitie, etnische afkomst
en woonplaats; hetgeen de auteur onderbouwt met
een in hoge mate mathematisch en statistisch betoog.
27
Goodstein, L. and R. L. Shotland. The crime causi es
crime model: a critical review of the relationship fi
between fear of crime, bystander surveillance, and
changes in the crime rate.

Victimology, an international journal, 5e jrg., nr. 2/4
1980, blz. 133-151.

97

De hypothese van de auteurs is het model misda'ad
veroorzaakt misdaad'. Hierbij ontstaat de volgende
vicieuze cirkel: informatie over misdaad, hetzij vla de
media, hetzij van mond tot mond (in beide geval(rn
blijkt er een vertekend beeld te ontstaan) leidt t t
angst om zelf slachtoffer te worden. Hierdoor ontstaat
gedragsverandering: het mijden van gevaarlijke plaatsen. Daar is dan minder publiek aanwezig, de soyale
samenhang neemt af en er zijn minder potentiëI9
getuigen. De gelegenheid tot misdaad wordt beter en
de criminaliteit stijgt, etc., etc. D.m.v. litcratuur-1
onderzoek worden de afzonderlijke stappen van dit
model op hun waarde getoetst. Er komt uit het
bestaande onderzoek een duidelijke correlatie naar
voren, maar een causaal verband is nog nooit aargetoond. Tevens wordt aangegeven dat het modY
alleen geldt onder bepaalde omstandigheden (een
stedelijk' milieu, waar zowel een zekere mensenniassa
op straat als een potentieel van misdadigers aan ezig
is) en voor een bepaald type misdaad (beroving,
verkrachting; niet voor bijvoorbeeld inbraak). V rder
onderzoek is gewenst.
Met literatuuropgave.
28
Kappel, S. and E. Leuteritz. Wife battering in th
Federal Republic of Germany.

Victimology: an international journal, 5e jrg., n . 2/4,
1980, blz. 225-239.
In dit artikel geven de schrijfsters een samenvatting
van het wel en wee van de West-Duitse vrouwenbeweging en besteden zij m.n. aandacht aan de organisaties
die zich richten op de hulpverlening, zoals de vr,i,)u-

wenhulpgroepen en vrouwenhuizen die, aldus de
auteurs, ontstaan zijn door geweld in maatschappelijke verhoudingen. Er wordt ingegaan op het begrip
geweld en de juridische gevolgen van de diverse
(m.n. Duitse) betekenissen. Vervolgens wordt het
doel en de opzet van de eerste vrouwenhulpgroep —
een blijf-van-m'n-lijf-huis in Berlijn — besproken en
de problemen bij het opstarten en het formuleren
van de doelstellingen van hulporganisaties over heel
Duitsland. De auteurs benadrukken dat de vrouwenhuizen een onderdeel van de vrouwenbeweging moeten blijven en dat voorkomen moet worden dat de
vrouwenhulpbeweging geihstitutionaliseerd wordt.
Omdat vrouwen afhankelijk zullen blijven van de
bevindingen van doktoren, rechters, sociale organisaties, maatschappelijk werkers, e.d. zal een bewustwordingsproces t.a.v. de maatschappelijke aard van
geweld tegen vrouwen ontwikkeld moeten worden
bij juist die organisaties die de vrouw tot slachtoffer
stigmatiseren.
Met literatuuropgave.
29
Keupp, L. Zur Problematiek der weiblichen Delinquenz
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Monatsschrift fUr Kriminologie und Strafrechtsreform, 65e jrg., nr. 4, augustus 1982, blz. 219-229
(BRD).
In dit artikel gaat de auteur nader in op de door
vrouwen begane criminaliteit in het algemeen. Hij
zoekt naar oorzaken en verschillen in vergelijking met
de criminaliteit door mannen begaan. De auteur
beschrijft en analyseert de zgn. traditionele theorieën
van dit verschijnsel, in het bijzonder de emancipatoire
benadering. Hierna ontwerpt hij een eigen benadering
ter verklaring, waarbij hij ervan uitgaat dat deviantie
en conformiteit in beide sexen zijn geworteld doch
dat het afwijkend gedrag bij vrouwen voornamelijk
een gevolg is van het verschil in socialisatiepatroon
van mannen en vrouwen. Opvallend is dat deviant
gedrag van vrouwen zich veel minder vaak uit in
agressie en destructie dan bij mannen het geval is.
Daardoor wordt het afwijkend gedrag van vrouwen
ook meer geaccepteerd en getolereerd door de omgeving. Het grootste gedeelte van de criminaliteit door
vrouwen kan als een reactie op sociale of economische
behoeften beschouwd worden.
Met literatuuropgave.
30
Leur, A. J. van de. Werkgroep sexueel geweld: door
samenwerking betere hulpverlening.

Algemeen politieblad, 131e jrg., nr. 22, 30 oktober
1982, blz. 479-482 (N).
In de zomer van 1981 werd in Groningen de werkgroep Sexueel Geweld opgericht door het Hulpverleningsentrum voor slachtoffers van misdrijven, het
Academisch Ziekenhuis (afdeling gynaecologie) en
de afdeling zeden van de gemeentepolitie. De bedoe-

ling wa—s voorlichtingsmateriaal te ontwerpen voor
(toekomstige) slachtoffers en hulpverleners. Later
werd nog een aantal hulpverlenende instanties betrokken bij de activiteiten van de werkgroep. Het
begrip sexueel geweld werd door de werkgroep gedefinieerd als: iedere vorm van opgedrongen of afgedwongen sexueel contact die door de betrokkene als
niet plezierig wordt ervaren. De werkgroep heeft zich
in eerste instantie beziggehouden met de coördinatie
van de hulpverlening; er werd een 24-uurs bereikl:áarheid van een aantal deelnemende instellingen bewérkstelligd. Tegelijkertijd werd gezorgd voor voorlichtingsmateriaal en een affiche met alle hulpverleningsadressen. Over de effecten van deze nieuwe aanpak
is op deze korte termijn nog weinig te zeggen; wel is
de vraag naar hulpverlening enigszins gestegen na de
publikaties.
31
Mazelan, P. M. Stereotypes and perceptions of the

victims of rape.

Victimology, an international journal, 5e jrg., nr. 2/4,
1980, blz. 121-132.
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In dit artikel wordt verslag gedaan van het eerste
deel van een driejarig onderzoek naar de stereotypb
beelden en ideeën die bestaan over slachtoffers van.
verkrachting. Hiervoor werd aan 350 jong volwassénen
eerst een video-opname van een aantal vrouwen geltoond. Vervolgens werd gefingeerde schriftelijke informatie gegeven over hun situatie (o.m. verkrachting) en hun sexuele status. Daarna werd een vragenlijst ingevuld over deze vrouwen en verkrachtingsslachtoffers in het algemeen. Er blijken duidelijke
verschillen te bestaan in de beoordeling van vrouwen
die volgens de gegevens wél en geen verkrachting hebben meegemaakt. Blijkbaar beinvloedt deze wetenschap dus het beeld van de betreffende vrouw. 86 Procent van de ondervraagden vindt dat een bepaald
type vrouw een grotere kans loopt verkracht te worden; er zijn dan twee stereotype beelden: enerzijds
het type 'slet', met uitdagende kleding en gedrag,
anderzijds het jonge aantrekkelijke meisje, dat zich
niet bewust is van de invloed die zij op mannen ud
oefent. Het eerste beeld overheerst; dit wordt bevttigd in interviews met vrouwen die zelf verkracht
zijn. Deze negatieve beeldvorming speelt waarschijnlijk een rol bij het feit dat 60 tot 95 procent van dé
verkrachtingen wordt verzwegen.
Met literatuuropgave.
32
Sampson, R. J. and T. C. Castellano. Economie

inequality and personal victimisation. An areal
perspective.

British journal of criminology, 22e jrg., nr. 4,
oktober 1982, blz. 363-385.
In dit artikel willen de auteurs een bijdrage leveren
aan de al geruime tijd voortdurende discussie over de
vraag of criminaliteit samenhangt met economische

deprivatie. Met name de vraag of het begrip maatschappelijke klasse in verband kan worden gebracht
met criminaliteit, staat bij de presentatie van de gegevens centraal. Zij analyseren in dit verband een groot
aantal onderzoeken dat op dit gebied is gedaan. Vervolgens leveren zij zelf een bijdrage aan deze onderzoekgegevens vanuit de resultaten van slachtofferenquêtes. In een groot aantal tabellen worden deze
resultaten toegelicht en met elkaar in verband gebracht. Deze gegevens worden door hen in een ecologisch kader geihterpreteerd. Zij zijn van mening dat
deze ecologische studies ten onrechte worden veronachtzaamd bij dit soort onderzoek naar de relatie
tussen sociale klassen en criminaliteit. In hun slotconclusie merken zij op dat ook deze gegevens wijzen
in de richting dat slechte economische omstandigheden de vermogenscriminaliteit bevorderen.
Met literatuuropgave.
33
Schmidt, R. A. Crime victim compensation legisla-

tion: a comparative study.
Victimology: an international journal, Se jrg.,
nr. 2/4, 1980, blz. 401-420.
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De laatste jaren heeft de Amerikaanse wetgeving,
die erop gericht is om slachtoffers van delicten
financiële vergoeding toe te kennen voor het toegebrachte leed, een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. Opvallend is dat deze wetgeving er voornamelijk van uitgaat dat de financiële vergoeding van
staatswege wordt toegekend en niet uitsluitend opgebracht kan worden door de dader. De auteur vergelijkt in dit artikel de wetgeving op dit gebied van een
groot aantal deelstaten van de V.S., waarbij het
Nieuw-Zeelandse en het Engelse model als uitgangspunt worden genomen. Het valt op dat er in de
diverse wetgevingen binnen de V.S. nogal wat verschillen te constateren zijn. Sociologische en economische factoren hebben hierin een belangrijke rol
gespeeld. De auteur laat zien dat de verschillen niet
alleen zijn ontstaan op grond van andere beleidsbeslissingen en tracht aan te geven hoe er meer uniformiteit geschapen kan worden.
Met literatuuropgave.
34
Smith, S. J. Victimisation in the inner city. A

British case study.
British journal of criminology, 22e jrg., nr. 4,
oktober 1982, blz. 386-403.
In dit artikel geeft de auteur uitvoerig de resultaten
weer van een slachtofferonderzoek dat is gedaan
onder de multiraciale bevolking van het centrum
van een grote stad. Bij deze resultaten is gezocht
naar een samenhang tussen het slachtofferschap en
de levensstijl van deze verschillende type stadsbewoners. Niet alleen de leefgewoonten maar ook de
woonomgeving en gezinsgrootte zijn bij liet onder-

zoek betrokken. In verschillende tabellen zijn dei
resultaten weergegeven. Tot slot schenkt de auteur
aandacht aan het gemeentebeleid ten aanzien van het
stadscentrum. In de slotconclusie wijst de auteutop
het gegeven dat dit soort onderzoek voor de gem entelijke beleidsmakers twee aanknopingspunten biedt,
nl. enerzijds het feit dat een groei van het absolute
risico slachtoffer te worden van een delict samenr
hangt met de stadsontwikkeling terwijl een stijging
van de relatieve kans op slachtofferschap een veel
minder voorspelbaar karakter heeft.
Met literatuuropgave.
35
Weringh, .1. van. Over nut en onnut van de eigenrichting.

Trema, 5e jrg., nr. 9/10, november/december 19 2,
blz. 231-237.
In dit artikel signaleert de auteur een toenemende
belangstelling in de media voor het fenomeen van de
'eigenrichting'. Voortkomend uit een steeds geringer
vertrouwen in de justitie neigen steeds meer men fen
zelf te corrigeren wat zij als onrecht waarnemen. Hij
stelt vast dat het begrip 'eigenrichting' met zeer v ier101 schillende betekenissen wordt gehanteerd. Met de
vaststelling dat de politie onmogelijk alles kan aanpakken, stelt de auteur dat de mens in het algemeen
weerbaarder moet worden tegenover criminaliteit.
Naar zijn oordeel ligt op dit punt het nuttig aspet
van eigenrichting. Als voorbeeld vermeldt de autéur
een actie op het instituut waar hij werkt. Deze actie
achtte hij zinvol omdat zij de onjuistheden en onduidelijkheden in de wetgeving, het opsporings- en vervolgingsbeleid aan het licht bracht. Hij benadrukt
dat daarmee geen recept voor de reactie op criminaliteit is gegeven. Hij eindigt zijn artikel met de constatering dat in de sfeer van de eigenrichting op sociaalpolitiek gebied, de individuele deelnemers vaak tén
onrechte met hun gedrag de aandacht op zichzed
vestigen. 1

Gevangeniswezen
36
Goetting. A. Conjugal association in plison: a woirld
view.

Critninal justice abstracts, 14e jrg., september 1982,
blz. 406-416.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van dei
stand van zaken m.b.t. de mogelijkheden tot sexuele
omgang met de echtgenote die aan gedetineerden
geboden worden. Het overzicht heeft betrekking op
de beide Amerika's, Azië, Europa, het Midden-Oosten,
Oceanië, de Sovjet-Unie en Afrika. Het materiaal
werd verkregen door een literatuuronderzoek en een
schriftelijke enquête in de betrokken landen. Gebleken is dat het toestaan van echtelijke privacy in de

gevangenissen slechts hier en daar in de wereld voorkomt; met name in Zuid- en Midden-Amerika. In de
V.S. zijn de laatste 15 jaar onder druk van de beweging voor mensenrechten in vijf staten zulke programma's opgezet; in twee staten bestonden ze al langer.
Het ziet er echter niet naar uit dat, met de huidige
bezuinigingstendensen in het gevangeniswezen, buiten deze zeven staten nog dergelijke programma's
zullen worden gestart. Tot op heden is nog geen
onderzoek verricht naar de eventuele effecten van
deze bezoekprogramma's op de gedetineerde, zijn
gezin en het strafrechtelijke stysteem.
Met literatuuropgave.
37
Haberstroh, D. Die Mittwirkung des Gefangenen an

seiner Behandlung — San ktionierung und Belohnung.

Zeitschrift fiir Strafvollzug und StraffHigenhilfe,
31e jrg., nr. 5, oktober 1982, blz. 259-263 (BRD).
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De vraag in hoeverre de gevangenisautoriteiten de
bereidheid van een gedetineerde tot medewerking
aan zijn behandeling mogen beïnvloeden door middel
van sancties en beloningen, wordt in dit artikel aan
de orde gesteld. De maatregelen om de wil van de
gedetineerde te beïnvloeden zijn grofweg in drie
groepen onder te verdelen: 1) het scheppen van een
klimaat in de inrichtingen dat gericht is op het aanleren van sociale vaardigheden onder verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden; 2) het indirect
inwerken op de wil van degenen die niet tot medewerking bereid blijken door het onthouden van gebruikelijke gunsten; of juist het belonen van degenen
die wel meewerken: en 3) de directe psychotherapeutische beïnvloedingstechnieken. De menselijke
waardigheid en de gewetensvrijheid komen echter in
het gedrang wanneer de overheidsorganen, eventueel
onder zachte dwang, gaan ingrijpen in het innerlijke
leven van een individu, zelfs als er geen gevaar voor
recidive waarschijnlijk gemaakt kan worden. De
merites van een viertal sancties en beloningen die
binnen het gevangeniswezen mogelijk zijn, worden
ten slotte uitvoerig besproken.
38
Ziegert, U. Offener Jugendvollzug als Arbeitsplatz

des Aufsichtsdienstes.

Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 65e jrg., nr. 4, augustus 1982, blz. 230-245
(BRD).
In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de
veranderingen van het gevangeniswezen in het algemeen, waarbij de toename van zgn. open inrichtingen
opvallend is. Deze groei is nauw verbonden met de
ontwikkeling van de strafdoelen van vergelding en
leedtoevoeging naar resocialisatie. In de zgn. open
inrichtingen is de rol van de gevangenbewaarder een
andere geworden. De schrijver vergelijkt twee open
inrichtingen in Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen met twee Beierse gesloten inrichtingen en be-

schrijft de verschillende werkcondities van het
gevangenispersoneel. Hierbij valt op dat met nam9
t.a.v. het zgn. beveiligings- en bewakingsaspect grote
verschillen bestaan. In andere opzichten zijn er weinig
opvallende verschillen te constateren. De auteur
onderzoekt vervolgens de taakopvatting en werkervaring van het gevangenispersoneel in de beide soorten
van inrichtingen.
Met literatuuropgave.

Reclassering
39
Gibbs, J. J. Measuring the needs and satisfaction of
probationers.

Joumal of crirninal justice, 10e jrg., nr. 6, 1982,
blz. 469-480 (USA):

1 03

De auteur bespreekt zijn onderzoek over de cliënten
van de reclasseringsambtenaar. De eerste stap om de
behoeften van cliënten te bepalen was het identifii
ceren van enkele belangrijke dimensies in hun behoeftenpatroon. De auteur hanteerde de zgn. `Probationer Concern Inventory' (PCI), een meetinstrument met een zestal dimensies nl. de behoefte aan
duidelijkheid, flexibiliteit (bij het toepassen van
regels), bijstand, controle, morele steun en tot slot
de behoefte aan autonomie. Er werd een vragenlijst
gebruikt waarbij in elke vraag de respondent een
voorkeur kon uitspreken tussen steeds twee dimensies. Oe dimensie 'morele steun' scoorde het hoogt,
gevolgd door de dimensies duidelijkheid, controle,
autonomie, bijstand(hulp) en tot slot flexibiliteit.
De auteur gebruikte nog een tweede instrument in
zijn onderzoek om inzicht te verkrijgen in het
behoeftebevredigingsniveau van de cliënten. In een
tekening, die een trap voorstelde, waarvan elk van de
tien treden was voorzien van een cijfer (1 t/m 10),
werd van de respondenten verlangd die trede aan
geven, waarvan hij of zij dacht dat die het meest
karakteristiek was voor zijn of haar situatie. De
onderste trede (cijfer 1) verwees naar de slechtst
mogelijke situatie, de bovenste trede (cijfer 10) naar
de best mogelijke. De gemiddelde score van de 100
respondenten (cliënten) bleek 7,7 te zijn. In het
derde deel van de vragenlijst (die werd voorgelegd
aan 125 cliënten uit New Yersey), moesten de
respondenten een keuze maken uit een zestal omschrijvingen van de reclasseringsambtenaar. De
omschrijving 'eerlijk en vastberaden' bleek een omschrijving te zijn van de populaire reclasseringsambtenaar. Bovenden lieten de onderzoeksresultaten
zien dat het type reclasseringsambtenaar van grot
invloed is op de mate van tevredenheid van de cliënt
met zijn of haar levenssituatie. Tot slot gaat de
auteur in op een aantal voorwaarden die vervuld
moeten zijn, alvorens de PCI voor classificatiedoeleinden is te gebruiken.

Psychiatrische zorg
40
Blankstein, J. H. Een vertekend perspectief
Proces, 62e jrg., nr. 1, januari 1983, blz. 24-28 (N).
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De auteur (directeur van een TBR-instelling) geeft
een reactie op het artikel van D. Mulder (`De praktijk van nu, het uitzicht op morgen') in het voorgaande nummer van Proces en met name op diens
standpunt t.a.v. TBR (integratie van straf en behandeling, c.q. opheffen van het onderscheid tussen
gevangenis en TBR-instelling). De auteur bestrijdt
Mulders argumenten: de populaties van de twee
soorten instellingen verschillen wel degelijk, nl.
in de aanwezigheid van een geestesstoornis. Socioculturele verschillen lijken minder belangrijk. Het
kleine aantal onbehandelbare TBR-gestelden is het
meest gebaat bij een aangepaste behandeling, d.w.z.
zoals in een TBR-instelling. De rechter houdt bij
TBR-stelling wel degelijk invloed, nl. bij het bewaken van de duur ervan. De grote weerstand tegen
TBR berust niet op de onmenselijkheid van de
maatregel, maar op de onbepaalde duur, gekoppeld
aan de weerstand om het eigen falen onder ogen te
gaan zien. De onbepaalde duur van de TBR-maatregel heeft inderdaad een negatieve klank, maar
blijkt in de praktijk zelden langer dan zes jaar. De
duur van een behandeling is echter nooit te voorspellen; de mogelijkheden tot proefverlof vormen
een essentieel onderdeel van de TBR-behandeling.
Uit onderzoek blijkt het resultaat van TBR-stelling
veel minder somber dan Mulder suggereert.
41
Frid, A. Tweestromenland in vogelvlucht.
Proces, 62e jrg., nr. 1, januari 1983, blz. 2-12 (N).
In dit artikel wordt een verslag gegeven van het
congres over 'psychiatrie en strafrecht' op
12 november 1982. Vanuit de verschillende disciplines hebben diverse sprekers de problemen van de
huidige positie van de psychiatrie in het strafrechtproces geschetst en suggesties voor verbeteringen
gedaan, Er zijn duidelijke meningsverschillen; eenstemmigheid bestaat wel over het gevaar van de
huidige bezuinigingen (waardoor het justitiële kanaal
wordt overbelast ten koste van de psychiatrie). De
TBR-maatregel wordt kritisch bekeken. Een aantal
sprekers vinden deze maatregel oneigenlijk binnen
het strafrecht en/of verouderd. Er wordt gepleit
voor de terugkeer van het oude 'gekkenhuis' zonder
therapeutische doelstellingen en ook voor regionale,
kleinschalige voorzieningen, ook voor verdachten,
om zodoende orinodige `verpsychiatrisering' te
voorkomen. De organisatoren van het congres zijn
zeker geslaagd in hun opzet de aanzet te geven tot
verdere discussie.
42
Marie, H. J. C. van, en R. C. Hoekstra. De andere

kant van de TBR, een forensisch-psychiatrische
visie.
Proces, 62e jrg., nr. 1, januari 1983, blz. 13-23 (N
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Als reactie op de kritiek die t.a.v. de TBR werd geleverd op het congres 'psychiatrie en strafrecht' in
november 1982, pleiten de auteurs voor een veraJwoord gebruik van deze maatregel. Hun stellingen L
zijn de volgende: de indicatie tot TBR moet zijn d
delict-gevaarlijkheid, niet de behandelbaarheid vani_
betrokkene. De TBR-inrichting is gebaseerd op dri
pijlers: bewaking, opvang in een beperkt milieu en
therapie in engere zin. De eerste twee zijn gedwon ]
gen en vormen de externe prikkel tot gedragsverandering, voor de laatste mag de delinquent zelf kiezen'
dit hangt af van zijn interne motivatie. Bij 'onbehandelbaarheid' is voortgezette TBR-verpleging de
meest gewenste oplossing. De scheiding tussen
TBR-inrichtingen en het gevangeniswezen is zinvol,
omdat zij verschillende doelgroepen hebben: delinl
quenten mét resp. zonder geestesstoornis. Reeds
voor het proces moet dit onderscheid d.m.v. psychiatrisch onderzoek gemaakt worden. De verminderde rechtszekerheid waarmee TBR gepaard gaat,
moet hierbij afgewogen worden tegen de mogelijkheid om delictgevaarlijkheid effectief te behandelen.
Verschuiving van TBR-inrichting naar de algemeen
psychiatrische inrichtingen betekent slechts verschuiving van de kosten (en geen vermindering) en
verlies van specifieke benaderingswijzen, en is dus
ongewenst. Verder onderzoek naar de resultaten v
gevangenisstraf en TBR-stelling is onmisbaar voor he
verdere beleidsvorming.
Met literatuuropgave.

Kinderbescherming
43
Adams Tucker, C. Proximate effects of sexual abusi e
in childhood: a report on 28 children.
American journal of psychiatry, 139e jrg., nr. 10,
oktober 1982, blz. 1252-1256.
-

De auteur beschrijft 28 kinderen die sexueel misbriiikt
waren en vervolgens werden aangemeld voor psychiatrische hulp. Elf van hen kwamen vanwege het sexiiele
delict én symptomen, twaalf alleen vanwege het 1
sexuele delict en vijf vanwege hun gedragsveranderingen. Bij onderzoek bleken allen symptomatisch gedrag
te vertonen en d.m.v. tests bleken 27 van de 28 duidelijk te lijden onder het gebeurde (in de literatuu l
zijn over dit laatste de meningen verdeeld). De em tionele schade blijkt groter als 1) het kind een mei je
is; 2) steun van een vertrouwde volwassene ontbreekt;
3) er genitaal gerichte activiteiten plaatsvonden; 1
4) suicidaal, vermijdings-, agressief of sexueel afwijkend
gedrag optreedt. Als het sexuele misbruik op jonge:
leeftijd begint en langdurig is, of plaatsvindt als het
kind in de (pre-)puberteit komt, zijn de schadelijke
gevolgen ernstiger. Bij jonge kinderen bestaan de 1

symtomen vaker uit psycho-somatische klachten, bij
ouderen uit gedragsveranderingen. be auteur pleit
ervoor dat hulpverleners meer gespitst zijn op het
herkennen van kinderen die sexueel misbruikt zijn,
om zo adequaat te kunnen helpen, en dat anderzijds
de (niet delinquente) ouders hun kind actiever steunen
teneinde de schade te beperken.
Met literatuuropgave.
44
Cellini, H. R. and J. Snowman. Learning disabilities
and juvenile delinquents.

Federal probation, 46e jrg., nr. 3, september 1982,
blz. 26-32 (USA).
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De auteurs geven een overzicht van het onderzoek
naar de relatie tussen leerstoornissen bij kinderen en
het vóórkomen van delinquent gedrag. Er bestaan
twee modellen waardoor een eventuele relatie verklaard kan worden: 1) door falen ontwikkelt een
kind met leerstoornissen een negatief zelfconcept,
hetgeen het elders tracht te compenseren; 2) een kind
met leerstoornissen zou vaak ook andere gedragsafwijkingen hebben, waardoor het gevoeliger wordt voor
delinquentie. In 1976 heeft het American lnstitute
for Research (AIR) in opdracht van het Amerikaanse
ministerie van justitie een inventariserend onderzoek
gedaan naar deze relatie. De conclusie van het AIRonderzoek was dat het tot dan toe verrichte onderzoek niet wetenschappelijk verantwoord was, zodat
geen uitspraak kon worden gedaan over een mogelijke
relatie. In het AIR-rapport werden aanbevelingengedaan voor gestandaardiseerd onderzoek. In later
onderzoek is tot nu toe een duidelijke relatie nog
steeds niet aangetoond, er bestaan grote controversen
tussen de diverse onderzoeken. Wel blijkt bij jeugdige
delinquenten met leerstoornissen het recidive-percentage sterk af te nemen als zij een aan hun handicap
aangepast trainingsprogramma krijgen. De auteurs
besluiten met de conclusie dat het hier gaat om een
grote groep mensen met een normale intelligentie,
die echter niet geheel kunnen voldoen aan de normen
van onze maatschappij. Met een tijdige, speciale begeleiding wordt een normale ontwikkeling mogelijk en
delinquentie voorkomen.
Met literatuuropgave.
45
Elbow, M. Childeren of violent marriages: the forgotten victims.

Social casework, 63e jrg., nr. 8, oktober 1982,
blz. 465-472 (USA).
Het dysfunctioneren van de huwelijksrelaties waarin
vaak geweld gebruikt wordt is de oorzaak van het
tekort schieten van de ouders in het omgaan met de
emotionele behoeften van de kinderen. In het maatschappelijk werk is tot nu toe weinig aandacht geweest voor de kinderen die van deze situatie het
slachtoffer zijn, tenzij deze kinderen op hun beurt
het voorwerp van fysiek of sexueel geweld waren.
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Uit de literatuur is bekend dat de huwelijken waarin
geweld voorkomt worden gekarakteriseerd door rigide
rolverwachtingen, slechte communicatie, isolatie en
het onvermogen om verantwoordelijkheid te dragen
voor zijn eigen gedachten, gevoelens en daden. In deze
gezinnen bestaan verwrongen en conflictueuze denkbeelden over het gezinsleven. De kinderen wordeni
belast door stereotype rolverwachtingen en de behoefte hun ouders te helpen. Dikwijls voelen de kindei jen
zich verantwoordelijk voor het geweld in het gezin
omdat ze het niet hebben kunnen voorkomen. Belissingen om al dan niet tot een scheiding over te gaan
worden vaak ingegeven door het belang van de kin icleren; de moeder gebruikt de eventueel in haar eigen
opvattingen bestaande wensen van de kinderen omi
haar besluiten te rechtvaardigen. De vaders probeiln
vaak de kinderen te gebruiken om een verzoening tI e
forceren. De schrijfster besluit haar artikel met suggesties voor het maatschappelijk werk om het familieleven
weer gezond te maken ongeacht het feit of het htlijk intact blijft of niet. De ouders moeten bewust
gemaakt worden van de implicaties voor de kinderen
van hun gewelddadig gedrag en van hun gezagsfunctie.
Ze moeten nieuwe wegen zoeken om binnen het gezin
te communiceren en leren voor zichzelf verantwoc&delijk te zijn. Als aanvulling kan het nodig zijn voor
de kinderen groeps- of individuele therapie te bie4n.
46
Garfinkel, B. D., A. Froese and J. Hood. Suicide

attempts in children and adolescents.

American journal of psychiatry, 139e jrg., nr. 10,
oktober 1982, blz. 1257-1261.
De auteurs beschrijven een retrospectieve studie bij
505 kinderen, die i.v.m. een zelfmoordpoging op de
eerstehulpafdeling van het kinderziekenhuis in
Toronto werden opgenomen, in vergelijking met en
controlegroep die om andere redenen werd opgenomen. In de onderzoeksgroep kwamen drie keer
veel meisjes voor als jongens; de meisjes waren ouder.
In vergelijking met de controlegroep kwam meer
alcohol- en druggebruik voor, meer psychiatrische
behandeling in de voorgeschiedenis en meer lichamelijke of psychische afwijkingen. W.b. de gezinssituatie: de familie van de onderzoeksgroep kende een
hoger percentage alcohol- en drugmisbruik, zelfmoord, werkloosheid, onvolledige gezinsvormen. De
zelfmoordpogingen tonen een top in de winter en
's avonds. Ze vinden meestal dichtbij buis plaats. 1-let
gebruikte middel is meestal geneesmiddel-intoxicatie; bij jonge kinderen ziet men meer verhanging.
Op de `riskirescue'schaal scoort het merendeel laag
w.b. het risico van lethaliteit en hoog w.b. de kans]
op tijdige hulp. Tijdens de follow-up periode pleeg
den acht van de onderzochte kinderen alsnog zelfmoord (tegen vijf natuurlijke sterfgevallen in de
controlegroep). De begeleiding na opname was bij de
onderzoeksgroep veel intensiever. De auteurs pleitei
voor een goede voorlichting aan ouders, zodat (pre).

suicidaal gedrag sneller herkend wordt. Een prospectief gestandaardiseerd onderzoek is nodig om deze
gegevens te bevestigen.
Met literatuuropgave.

Politie
47
Butler, A. J. P. The exclusionary rule: a means of
influencing police attitudes?

Police studies, 5e jrg., nr. 3, 1982, blz. 31-37.

108

In een onderzoek onder 121 politiefunctionarissen
in twee politiekorpsen in Engeland en de V.S. probeerde de auteur te weten te komen welke van twee
strafrechtelijke filosofieën door de politie het meest
wordt aangehangen. Het ging hier om het 'crime control' model, dat ervan uitgaat dat het beteugelen van
crimineel gedrag de belangrijkste functie van het strafproces is, en het 'clue process' model, dat als uitgangspunt heeft dat iemand alleen schuldig wordt geacht
als het onomstotelijke bewijs dat hij een bepaald
strafbaar feit heeft gepleegd op een procedureel reguliere manier is verkregen. In de V.S. wordt onrechtmatig verkregen bewijs op deze wijze buitengesloten;
de `exclusionary tule'. Het doel van het onderzoek
was na te gaan of het bestaan van de `exclusionary
rule' in de V.S. ertoe leidt dat de Amerikaanse politiemensen zich in sterkere mate gebonden voelen aan
het 'line process' model dan hun Engelse collega's. Het
testinstrument bestond uit 56 beweringen verband
houdende met het politiewerk. De proefpersonen
moesten aangeven in welke mate zij het met deze opmerkingen eens waren. Zeven beweringen gaven een
'crime control' oriëntatie weer en zeven een `due
process' oriëntatie. De 'crime control' filosofie bleek
in beide korpsen de meeste aanhangers te hebben. De
`exclusionary tule' heeft dus niet tot gevolg dat in de
V.S. meer aanhang onder politiemensen wordt gevonden voor het 'clue process' model.
48
Christensen, J., J. Schmidt and J. Ilenderson. The
selling of the police: media, ideology, and crime
control.

Contemporary crises, 6e jrg., nr. 3, juli 1982,
blz. 227-239.
Er bestaat een enorme discrepantie tussen het beeld
dat het publiek van het werk van de politie heeft en
de realiteit zoals die door de politie-functionarissen
wordt ervaren. Administratieve bezigheden vormen
het grootste gedeelte van het werk terwijl de specifiek misdaadgerichte activiteiten zoals opsporing
hierbij vergeleken vrij gering zijn. Ook het beeld dat
de media geven van het werk van de politie en de
resultaten blijkt zeer sterk van de werkelijkheid te
verschillen. Ter illustratie onderzoeken de auteurs
hiertoe de activiteiten van de politie in San Diego en
de mededelingen in de media in San Diego betrekking

hebbende op het politie-apparaat en het functioneren
ervan gedurende een bepaalde periode. Uit het onderzoek blijkt dat de media nogal eens onzorgvuldig en
zelfs tendentieus hebben gerapporteerd. De auteurs
concluderen dat de activiteiten van de politie hoofdzakelijk van dienstverlenende aard zijn en niet zoals
wel verondersteld wordt, op misdaad gericht.
Met literatuuropgave.
49
Coleman, S. F. and H. Boulay. Police and the local
state: perspectives from an american field study.

Police studies, Se jrg., nr. 3, 1982, blz. 17-30.

1 9

De auteurs doen verslag van hun onderzoek naar Opvattingen van politiefunctionarissen over de relatib
tussen henzelf en de staat. Het onderzoek werd gehouden in een politiekorps in een stadje (40.000 inwJ)
dat nauw aansluit bij een grootstedelijk gebied in het
oosten van de V.S. De opzet was eerst te onderzoeken
in hoeverre de politie gevoelig is voor de invloed van
plaatselijke politieke en sociale groepen; later ver-1
schoof dit naar welke invloed de plaatselijke overheid
heeft op het gedrag van de politie. Het onderzoek
werd gehouden onder 85 full-time politiefunctionarisen ca. 40 leden van de reservepolitie. Het maeriaal
werd verzameld door een van de onderzoekers die
meeging met de patrouillewagens en tijdens de rit open
interviews hield met de politie, en opmerkingen noteerde van de politie over hun werk, hun rol in de gemeenschap en hun houding tegenover plaatselijke
bestuurders en politici. Daarnaast deed deze onderzoeker een observatie-onderzoek naar de handelingen
van de politie in een groot aantal verschillende situaties. Ongeveer 70 % van het politiekorps werd in het
onderzoek betrokken. Uit de resultaten bleek dat bij
de politie een vermenging van klasse- en groepszienswijzen bestond t.a.v. de plaatselijke overheid en haar
relatie tot de politie. Het optreden van de politielop
patrouille kenmerkt zich door een grote verscheidenheid in aanpak van diverse situaties. In deze aanpak is
een structuur en een systeem te ontdekken die verband houden met de sociaal-economische gelaagdheid
van de gemeenschap. De activiteiten van politieke
groepen worden door de politie gezien als het domein
van de middenklasse; de laagste klasse heeft een (astomlijnde positie in de maatschappelijke hiërarchie en
de hoogste klasse is immuun voor maatschappelijke
groepsinvloeden. Door deze maatschappij-opvattingen
bestaan een aantal spanningen binnen het politieWerk
die door de onderzoekers nader worden toegelicht.
Met literatuuropgave.
50
Fijnaut, C. The limits of district police co-operation
in Western Europe.
Police studies, 5e jrg., nr. 3, 1982, blz. 52-57.

In een analyse van de geschiedenis en de status ván
samenwerking tussen de politiemachten in WestEuropa, merkt de schrijver op dat deze samenwerking
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grotendeels informeel is en door de politie zelf tot
stand is gebracht. Deze informele relaties hebben geen
juridische status, met het gevolg dat bij de uitvoering
van afspraken principiële en praktische problemen
kunnen ontstaan. Sinds de tweede wereldoorlog
heeft Interpol zich ontwikkeld tot een organisatie
waarin 130 landen samenwerken. Deze samenwerking
is in werkelijkheid beperkt o.a. omdat alleen in WestEuropa de technisch geavanceerde communicatiemiddelen van Interpol beschikbaar zijn en 70% van de Interpol-activiteiten in en tussen West-Europa en de V.S.
plaatsvinden. De belangrijkste problemen voor de
internationale politiebetrekkingen liggen echter in het
vlak van de souvercine rechten van de betrokken staten
en het machtsmonopolie binnen het eigen territorium.
De rol van Interpol bij de bestrijding van de internationale criminaliteit en de drugshandel is vrij bescheiden; voor een groot deel wordt de politieberichtgeving
tussen West-Europa en de V.S. verzorgd door de FBI
of de DEA (Drug Enforcement Administration). Een
voorstel dat vooral vanuit Duitse politiekringen wordt
gesteund, behelst de oprichting van EUROPOL; een
supranationaal politieorgaan voor de EEG-landen met
ver strekkende bevoegdheden. Een belangrijke beslissing van de Raad van Europa was de oprichting in
1976 van een aantal officiële werkgroepen (onder de
naam TREVI), die onder toezicht van de Raad van
Europa samenwerking op politioneel gebied moeten
bevorderen. Volgens de auteur is er tot op heden nog
weinig bereikt op het gebied van de Europese politiesamenwerking. Wellicht kan een betere organisatie
van deze coöperatie bewerkstelligd worden door
bilaterale verdragen (zoals in 1978 tussen Duitsland
en Frankrijk).
51
Improving the linkages between domestic violence
referral agencies and the police: a research note;
by W. B. Hanewicz, C. C. Riske, L. M. Fransway
et al.

Journal of criminal justice, 10e jrg., nr. 6, 1982,
blz. 493-503 (USA).
Wanneer politieagenten moeten ingrijpen in huiselijke twisten of burenruzies, is dit vaak niet van gevaren ontbloot. Bij de oplossing van dit soort conflicten
spelen bepaalde dienstverlenende sociale instanties
waarnaar de betrokken burgers worden verwezen, een
belangrijke rol. De samenwerking tussen deze instanties en de politie laat nog vaak te wensen over. Zo is
het aantal doorverwijzingen zeer laag te noemen. Dit
artikel beschrijft de uitvoering van een experiment
in de staat Michigan, dat gericht was op verbetering
van de hulpverlening aan de betrokken burgers door
hen gemakkelijker in contact te laten komen met de
dienstverlende sociale instanties. Zo werd in het kader
van de hulpverlening nieuwe stijl overgegaan tot
zgn. 'follow-up' activiteiten. Deze hielden in dat de
politie van tijd tot tijd bij de de betreffende gezinnen
informeerde naar de gang van zaken en eventueel
aandrong nogmaals contact op te nemen met een

sociale instantie. Nadat het programma zes maanden
had gedraaid konden de auteurs de balans op maken.
Het bleek dat aanzienlijk meer gebruik werd gemaakt
van de diensten van de hulpverlenende instantiesi
Ook is er een survey (N = 50) uitgevoerd om iets Ite
weten te komen over de effecten die het programma
in de ogen van de betrokken burgers had. Hieruiti
bleek dat geen van de respondenten ontevreden was
over de politie of de instantie in kwestie. Tot slot
wordt in het artikel ingegaan op enkele probleHn
die tijdens dit experiment optraden, zoals de inadequate verslaglegging door de politie.
Met literatuuropgave.
52
Oosten, A. van. Autonomie en beroepsretoriek
de politie.

Beleid en maatschappij, 9e jrg., nr. 11, november
1982, blz. 319-326 en 332 (N).
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Andere auteurs hebben gewezen op het feit dat in
de loop der jaren de politie zich een zelfstandigel
machtsbasis heeft verworven. De auteur meent juist
dat er aanwijzingen zijn voor het tegendeel. Het
Amsterdamse bouwvakkersoproer bleef immers iliet
zonder gevolgen voor de organisatie van de politié.
Drastische ingrepen in de autonomie van de politie
vonden ook plaats bij de gijzelingen. Hieruit concludeert de auteur dat de autonomie van de politie
juist onder druk staat. Daarna volgt een beschrijv iing
van wat de auteur noemt 'beroepsretoriek' en volgens
hem is op te vatten als een reactie op het verlies van
maatschappelijke steun voor de politie. Deze retoriek
die
bestaat zoals hij schrijft: 'uit woorden
machteloze symptomen zijn van de benarde positie
waarin de politie steeds meer terecht komt'. In h'et
tweede deel van het artikel wordt een relatie gelegd
met het politievraagstuk (d.i. de strijd om de zeggenschap over de politie) en wordt een vergelijking e.trokken met een vroegere episode uit de strijd om
de macht over de politie. Langs deze weg probeert
de auteur aan te tonen dat de politie toen veel e4licieter haar autonomie verdedigde, en dat de bercjepsretoriek een reactie is op de maatschappelijke p4itie
waarin de politie verkeert. De auteur gaat uitvoerig
in op de standpunten van de toenmalige Groning'se
hoofdcommissaris S. W. Molenaar en vergelijkt deze
met de nieuwe 'beroepsretoriek'.
Met literatuuropgave.
53
Stratton, J. G., B. Tracy-Stratton and G. Alldredgi e.
The effects of a spouses' training program: a Ion itudinal study.

Journal of police science and administration, 10e jrg.,
nr. 3, september 1982, blz. 297-301.
Omdat de ervaring was dat huwelijken van politiemensen door de aard van het werk vaak zwaar onder
druk kwamen te staan is men in 1975 in Los Angeles
gestart met een trainingsprogramma voor echtge-,

notes. Meer dan 700 personen hebben aan dit programma deelgenomen. In dit artikel wordt een onderzoek naar de effecten van het programma besproken.
Eerst werd een pilotstudie gehouden onder twee
groepen politiefunctionarissen waarvan de echtgenotes van de eerste groep wel en van de tweede groep
niet aan het programma hadden deelgenomen. De
resultaten van deze studie waren bemoedigend. Later
werd een uitgebreider onderzoek gehouden onder
98 personen die tussen 1975 en 1981 aan het programma hadden deelgenomen en een controlegroep
van 91 personen die niet hadden meegedaan. Ze
werden allen telefonisch geinterviewd. Uit de resultaten bleek dat het aantal echtscheidingen weliswaar
niet was afgenomen, maar dat het programma tot
meer begrip voor de moeilijkheden in het politiewerk
had geleid.
Met literatuuropgave.

Drugs
54
Heffernan, R., J. M. Martin

and A. T. Romano.

Homicides related to drug trafficking.
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Federal probation, 46e jrg., nr. 3, september 1982,
blz. 3-7 (USA).
De auteurs poneren de hypothese dat de explosieve
groei van het aantal moordzaken gedurende de laatste
jaren samenhangt met de ontwikkeling van de drughandel. In een verkennend onderzoek bestudeerden
zij vijftig moorden, gepleegd in een New-Yorkse wijk
met een veelal gekleurde bevolking uit de lagere sociale
klassen en een levendige drug-handel. Aan de hand
van een in de praktijk ontwikkelde check-list bleek
het mogelijk deze moorden te verdelen in 'gewone'
moorden (n = 29) en moorden die een direct gevolg
waren van activiteiten op het gebied van de drughandel (n = 21). De laatste groep onderscheidde zich
doordat daarbij uitsluitend gebruik was gemaakt van
vuurwapens en wel van goede kwaliteit, terwijl onder
de slachtoffers meer jonge mannen waren. Het is
waarschijnlijk dat deze soort moord veel overeenkomst
vertoont met moord bij georganiseerde misdaad. Hoewel er een overvloed aan literatuur over moord bestaat, is de samenhang met de handel in drugs nauwelijks onderzocht. De auteurs menen dat hier een belangrijk onderzoeksterrein ligt vanwege de omvang van
het probleem en de consequenties voor de aanpak ervan. Tevens zal inzicht in deze relatie (en het gegeven
dat de slachtoffers zelf betrokken zijn bij de drughandel) de vrees voor moord bij de burgers verminderen
en het vertrouwen in de politie vergroten.
Met literatuuropgave.
55
Koning, S. J. De ontwikkeling van het overheidsbeleid inzake de opvang van drugverslaafde gedetineerden: een groeiend probleem.

Balans, 13e jrg., nr. 9, 1982, blz. 6-12 (N).

In dit artikel geeft de auteur inzicht in hoe en wanneer binnen de inrichtingen het probleem van drugverslaafden ontstond en de primaire reactie van de
overheid op deze problematiek. Door onder meer de
wijziging van de Opiumwet in 1976 raakten meer Verslaafden in de gevangenis. Het beleid van de overheid
veranderde en het accent kwam meer te liggen opl
hulpverlening en zorgvuldige begeleiding van drugverslaafden. De auteur geeft een beschrijving van het
experiment met drugverslaafde gedetineerden in
Huizen van Bewaring te Amsterdam en Rotterdam en
geeft de resultaten weer van een evaluatie-onderzo ei k
naar deze experimenten. Vervolgens gaat hij in opLhet
eindverslag van de projectgroep experimenten opv ng
drugverslaafden, die o.a. concludeert dat de proj4en
in beide Huizen van Bewaring niet langer de status
van experiment behoeven. De auteur verwoordt di
kritiek die er geweest is op de experimenten en ge ft
aan dat hij het niet eens is met de definitieve status
van de experimenten. De auteur concludeert o.a. dat
een goede opvang van drugverslaafden niet mogelijk
is binnen het gevangeniswezen en dat opvang buiten
het gevangeniswezen een verlichting kan geven vocir de
capaciteitsproblematiek.
Met literatuuropgave.
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Schffer, H. Die Rauschgiftkriminalitdt als epocha
typisches Phánomen.

Blutalkohol, 19e jrg., nr. 6, november 1982,
blz. 497-538 (BRD).
In een grondig artikel beschrijft de auteur het ontl
staan van het drugprobleem in West-Duitsland, vanuit
het gezichtspunt van de politie. Hij geeft aan hoe
bepaalde maatschappelijke veranderingen (met name
een ver doorgevoerd liberalisme en individualisme de
gelegenheid schiepen voor druggebruik, West-Eurcipa
volgde hierbij het voorbeeld van de V.S., waar dezelfde ontwikkeling ± tien jaar eerder plaatsvond. Dor de
grote permissiviteit kon in de zestiger jaren de flashscene zich enorm uitbreiden. Later volgden de haddrugs met de bijbehorende criminaliteit. De auteur
legt een direct verband tussen hash en andere drugs
en vindt beide even gevaarlijk. De getallen die bekend
zijn geven waarschijnlijk maar een fractie weer van de
werkelijke omvang van de drughandel en het aanthl
slachtoffers. Bij de preventie komt de politie pas p
de derde plaats, na gezin en secundair milieu (sch ol).
Een experiment van de politie in Bremen wordt
beschreven, waarbij door agressieve campagnes
('dealers zijn moordenaars') getracht werd bij potentiële slachtoffers (schooljeugd) aversie te wekken
tegen de drugscene. Het project moest gestaakt worden vanwege kritiek van diverse zijden; de auteur!
benadrukt echter hoe waar de gebruikte slogans toch
zijn. De beste preventie is een opvoeding, waarbijkan
liet kind verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn eigen
leven en een zeker optimisme over zijn toekomsti

(i.p.v. het huidige cultuurpessimisme) wordt overgedragen.
Met literatuuropgave.
57
Patterns of reasons for drug use among detained and
adjudicated juveniles; by B. Segal, F. Cromer,

S. S. Hobfoll, et al.

International journal of the addictions, 17e jrg.,
nr. 7, 1982, blz. 1117-1130.
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In dit artikel onderzoeken de auteurs wat de motieven zijn tot druggebruik bij een aantal jeugdige gedetineerden. Er waren 92 jongens, variërend van 12 tot
18 jaar bij het onderzoek, dat in Alaska plaatsvond,
betrokken. De delicten waarvoor zij veroordeeld
waren varieerden van winkeldiefstal tot aanranding
en moord. Het lag ook in de bedoeling van de auteurs
om enig licht te werpen op de relatie tussen druggebruik en delinquent gedrag. De antwoorden van de
respondenten op de vragenlijst werden onderworpen
aan een factoranalyse. Het bleek dat de meest voorkomende reden voor druggebruik was 'om iets nieuws
en opwindends te proberen' en ook 'om een kick te
krijgen' en 'uit nieuwsgierigheid'. Het minst gerapporteerde motief was 'om jezelf beter te leren kennen' en
'om de dingen beter te kunnen begrijpen'. Concluderend stellen de auteurs dat er een drietal basismotieven zijn. Ten eerste de behoefte een beter inzicht
in zichzelf en in de omgeving te krijgen. Ten tweede
vanwege de lichamelijke effecten en ten derde om het
beleven van nieuwe en opwindende ervaringen. De
auteurs erkennen dat zij niet in staat waren een relatie aan te tonen tussen druggebruik en soort delict
van de ondervraagden. Tot slot geven de auteurs een
overzicht van enkele alternatieve wegen om aan
bovengenoemde drie basismotieven tegemoet te
komen.
Met literatuuropgave.
58
Vries, D. de. Eerste lijn en drugsverslaving; hulp aan

aan heroine verslaafde jongeren in de Amsterdamse
Spaarndammerbuurt.

Medisch contact, 37e jrg., nr. 41, 15 oktober 1982,
blz. 1307-1310 (N).
De auteur in zijn kwaliteit van huisarts doet verslag
van zijn ervaringen in het samenwerkingsproject
Spaarndammerbuurt en pleit in het artikel voor hulpverlening aan verslaafden in de eerstelijnsgezondheidszorg. De centrale vraag is hoe dit aan te pakken. Na
eerst te zijn ingegaan op de aanleiding van de hulpverlening, bespreekt de auteur enkele in het team gemaakte afspraken rondom opzet, taakverdeling en
overleg. Deze behelzen het volgende. De huisartsen
nemen in het plan liet medische deel van het programma op zich. Zij schrijven methadon voor ter bestrijding van en verlichting van onthoudingsverschijnselen. Het merendeel van de begeleiding valt toe aan
liet straathoekwerk en het maatschappelijk werk. De

huisarts ziet de patiënt één keer per week, bij voorkeur samen met de betrokken maatschappelijk werker en de straathoekwerker. Vervolgens besteedt de
auteur enige aandacht aan een viertal patiëntenpr6blemen nl. op het somatische, het medicamente+,
het psychische en het sociale vlak. De auteur presenteert globaal de ervaringen met een zestigtal verslaafde jongeren en gaat in op het reilen en zeilen van de
hulpverlener zelf. Hij concludeert dat de hulpverlening aan aan drugs verslaafde jongeren in de
eerstelijnsgezondheidszorg nodig en ook mogelijk is.
Met literatuuropgave.
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