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Voorwoord 

Nauwelijks meer dan een jaar na het thema-
nummer over 'De positie van het slachtoffer 
in het strafproces' (JV6, 1982) is opnieuw een 
nummer van Justitiële Verkenningen gewijd 
aan slachtoffers van delicten. Ter rechtvaardi-
ging hiervan kan worden aangevoerd dat het 
slachtoffer lange tijd door de strafrechtsweten-
schappen is genegeerd en dus een achterstand 
heeft in te halen. Een meer praktische over-
weging voor deze keuze is dat het slachtoffer 
steeds meer in de belangstelling komt te staan 
en daardoor volop stof voor discussie biedt. 
In een inleidend artikel van dr. J. J. M. van 
Dijk, hoofd WODC, wordt een analyse ge- 

3 	maakt van de verschillende ideologische be- 
weegredenen die functionarissen, politici en 
particulieren ertoe brengen om iets voor slacht-
offers te doen. Op grond van deze uiteenlo-
pende beweegredenen worden verschillende 
typen van voorzieningen voor slachtoffers 
bepleit. Deze onderlinge tegenstrijdige plei-
dooien worden in het artikel getoetst aan de 
oorspronkelijke noties van de victimologie en 
tevens aan hetgeen bekend is over de behoef-
ten van de slachtoffers zelf. 
Drs. Carl H. D. Steinmetz, medewerker op het 
WODC, geeft in aansluiting hierop een over-
zicht van de problemen van slachtoffers zoals 
die uit de onderzoeksliteratuur naar voren 
komen. Hij benadrukt in zijn conclusies het 
belang van de zelfredzaamheid van het slacht-
offer en zijn/haar directe omgeving en van een 
adequate reactie van de Politie en Justitie op 
de victimisatie. 

Het themanummer bevat naast deze twee 
artikelen, een drietal bewerkingen van buiten-
landse publikaties. 
Verin beschrijft de Franse wetgeving die be-
trekking heeft op slachtoffers van delicten 
alsmede de aanbevelingen van de commissie 
Milliez (1982) om de rechten en belangen van 
het slachtoffer nog beter te waarborgen. In 



4 

een paper van Thorvaldson worden vragen 
m.b.t. schadeloosstelling door delinquenten 
beantwoord vanuit diverse gezichtspunten. 
Tenslotte is een verkorte weergave opgenomen 
van een rapport van Yantzi en Brown, waarin 
verslag gedaan wordt van de resultaten van een 
onderzoek onder slachtoffers in een kleine 
stad in Canada. De doelstelling was de behoef-
ten van de slachtoffers van delicten en de 
reacties daarop, te analyseren. 



Victimologie in theorie en 
praktijk; 

een kritische reflectie op de bestaande en nog te 
creëren voorzieningen voor slachtoffers van 
delicten 

door dr. J. J. M. van Dijk* 

1. Inleiding 
De slachtoffers van delicten mogen zich sinds 
kort in een ongekende belangstelling verheu-
gen van de overheid. Vrijwel alle westerse 
landen hebben fondsen ingesteld van waaruit 
slachtoffers van zware geweldsmisdrijven een 
uitkering kunnen krijgen ter vergoeding van 
de door hen opgelopen schade. In zulke uit- 

5 	eenlopende landen als de Verenigde Staten, 
Canada, Engeland en Frankrijk is recent door 
de wetgever de schadeloosstelling van het 
slachtoffer door de dader tot een nieuwe 
(sub)doelstelling van de strafrechtspleging 
verheven. Ook de psychische of sociale hulp-
verlening van slachtoffers begint sinds kort in 
Noord-Amerika en West-Europa alom van de 
grond te komen. 
Volgens een recente opiniepeiling van het 
CBS/WODC vindt 84% van de Nederlanders 
dat de overheid meer geld zou moeten beste-
den aan de hulp voor slachtoffers. 
Kortom, omstreeks 1980 is de praktische 
victimologie in een stroomversnelling geraakt. 
In beginsel is dit een uiterst verheugende 
ontwikkeling. Men kan slechts hopen dat ook 
Nederland, waar de rechtspositie van het 
slachtoffer nog aanzienlijk zwakker is dan in 
de meeste andere landen, de aansluiting bij 
deze internationale hervormingsbeweging zal 
weten te vinden. Aan de snelheid waarmee 
thans allerlei voorzieningen voor slachtoffers 
worden gecreëerd, zitten echter ook zorg-
wekkende kanten. Het risico lijkt aanwezig 
dat de victimologie zichzelf als het ware voor- 

* De auteur is hoofd van het WODC. 



bij holt. Juist het politieke succes van de 
victimologie maakt een kritische bezinning op 
de theoretische en empirische uitgangspunten 
ervan gewenst. 
De afgelopen tien jaar is in talloze geschriften 
gepleit voor een betere behandeling van het 
slachtoffer door de overheid. Hoewel veel van 
deze geschriften afkomstig waren van crimino-
logische onderzoekers — bijv. van Schneider 
(1975) in Duitsland, Viano (1976) en 
Dussisch (1982) in de Verenigde Staten en 
Waller (1982) in Canada — hebben zij vaak een 
sterk handelingsgerichte inslag. Het doel ervan 
lijkt niet zozeer om meer over de slachtoffers 
te weten te komen als wel om meer voor ze 
te doen. Men zou deze publikaties daarom 
victimogogisch kunnen noemen ter onder-
scheiding van de primair op kennisverwerving 
gerichte victimologische literatuur. Veel van de 
bijdragen op symposia, congressen e.d. over 
victimologie dienen naar mijn mening eveneens 
tot de victimogogie te worden gerekend. 
In dit artikel zal een poging worden gedaan om 
de verschillende argumenten die worden aan-
gevoerd voor de ontwikkeling van bijzondere 
voorzieningen voor slachtoffers te inventari-
seren en te ordenen. Hiertoe zullen vier victi-
mogogische ideologieën worden onderscheiden, 
te weten de verzorgingsideologie, de resociali-
satie of reclasseringsideologie, de vergeldings-
of strafrechtelijke ideologie en de radicale of 
anti-strafrechtelijke ideologie. Nagegaan zal 
tevens worden welke typen van voorzieningen 
vanwege elk van deze ideologieën in het bij 
zonder worden bepleit. 
Vervolgens zal worden bezien hoe deze vier 
ideologieën zich verhouden tot de oorspronke-
lijke theoretische noties van schrijvers als 
Von Hentig, Mendelsohn, Schafer en Nagel, 
die als de grondleggers van de victimologie 
kunnen worden beschouwd. Daarna zullen 
tegenover de vier victimogogische ideologieën 
en de oorspronkelijke, victimologische noties, 
de uitkomsten worden geplaatst van een aan-
tal recente studies naar de gedragingen, erva-
ringen en wensen van slachtoffers van delicten. 
Het artikel wordt besloten met enkele opini-
erende opmerkingen over de richting waarin de 
victimogogische praktijk verder zou kunnen 
worden ontwikkeld. 



2. Victimogogische ideologieën 

a. de verzorgingsideologie 
Een veelgenoemde doelstelling van de verzor-
gingsstaat is om ernstige materiële tegenslagen 
van individuele burgers ten gevolge van ziekte, 
ongevallen, werkloosheid e.d. zoveel mogelijk 
door de gemeenschap te laten opvangen. 
Naast enkele bodemvoorzieningen zoals de 
Algemene Bijstandwet en de AOW zijn er tal-
loze bijzondere voorzieningen waarop de indi-
viduele burger die in moeilijkheden is geraakt, 
een beroep kan doen. Geheel in de lijn van 
deze ideologie kennen de meeste Westerse 
landen aparte fondsen voor slachtoffers van 
verkeersongelukken (incl. -misdrijven) en van 
oorlogs- of bezettingshandelingen. Ten be-
hoeve van oorlogsslachtoffers is in Nederland 
tevens een bijzondere psychiatrische voorzie-
ning gecreëerd. In Nederland bestaat verder 
een unieke organisatie van zgn. vertrouwens-
artsen voor kindermishandeling en sinds 1976, 
de Centrale Beleids- en Ondersteuningsgroep 
nazorg ex-gegijzelden (CBOG). De laatstge-
noemde voorzieningen behoren primair tot de 
verantwoordelijkheid van de Minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en 
kunnen als zuivere toepassingen van de verzor-
gingsideologie in het victimogogische vlak 
worden beschouwd. 
Eén van de belangrijkste, victimogogische ont-
wikkelingen in de jaren zeventig is ongetwij-
feld de oprichting geweest van talloze opvang-
tehuizen, crisiscentra e.d. voor vrouwelijke 
slachtoffers van mishandeling en sexuele 
geweldsmisdrijven. In Nederland bestaan mo-
menteel ± 20 zgn. 'Blijf van mijn lijf-huizen 
(van der Minne-Frank, 1982) en ± 10 hulp-
projecten voor slachtoffers van verkrachting 
(Santing, 1983). Het voornaamste doel van deze 
programma's is het geven van hulp en steun 
van morele en praktische aard aan de slacht-
offers. Een belangrijk deel van de subsidies 
voor dit goeddeels door vrijwilligsters uitge-
voerde werk is afkomstig van het Ministerie 
van WVC en van de Directie coördinatie eman-
cipatiebeleid van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
Ook de niet-categorale voorzieningen, zoals 
schadevergoedingsfondsen voor slachtoffers 



van geweldsmisdrijven en algemene hulpver-
leningsprojecten voor slachtoffers worden 
doorgaans gerechtvaardigd met een beroep 
op de zorgplicht van de overheid en/of de 
solidariteit met gedupeerden. Hoewel de 
schadefondsen bijna altijd worden ingesteld en 
gefinancierd door de ministeries van justitie, 
overheerst in de memories van toelichting, 
preambules e.d. steeds het verzorgingsmotief, 
terwijl meer principiële, strafrechtstheoretische 
argumenten op de achtergrond blijven (Burns, 
1980; Compensation, 1978). 
Kenmerkend voor de verzorgingsvisie is de 
herleiding van de slachtofferproblematiek tot 
meer algemene probleemdefinities, zoals 
stress, psychotrauma of economische behoeftig-
heid. De criminele oorzaak van de problema-
tiek verdwijnt hierbij naar de achtergrond. In 
het onder supervisie van de CBOG uitgevoerde 
onderzoek onder ex-gegijzelden wordt aan de 
criminele aspecten van de gijzelingen nagenoeg 

8 	geheel voorbijgegaan (Bastiaans e.a., 1979). 
De meeste schadefondsen stellen als voorwaar-
de voor een uitkering dat het slachtoffer in 
behoeftige omstandigheden verkeert. Vermo-
gende personen die het slachtoffer zijn ge-
worden van een gruwelijk delict komen dus 
niet in aanmerking voor een uitkering. De 
morele schade die dergelijke slachtoffers aan 
hun victimisatie kunnen hebben overgehouden 
wordt in de context van de meeste schade-
fondsen kennelijk als irrelevant beschouwd. 

Bij de meeste voorzieningen lijken overigens 
naast het verzorgingsmotief ook juridische 
overwegingen een rol te spelen. De beperking 
van een schadevergoedingsfonds tot de slacht-
offers van zware geweldsmisdrijven is bijvoor-
beeld binnen de verzorgingsideologie weinig 
logisch: de slachtoffers van andere categorieën 
misdrijven kunnen immers evenzeer zijn ge-
dupeerd. De keuze voor de slachtoffers van 
ernstige geweldplegingen lijkt mede te zijn 
ingegeven door de extreme verwijtbaarheid van 
dat type delict en niet louter door de ernst van 
de gevolgen voor het slachtoffer (Miers, 1982). 
Ook de instelling van veel hulpverlenings-
projecten lijkt vaak mede te zijn ingegeven 
door argumenten die buiten de verzorgings-
ideologie vallen. Hulpcentra voor slachtoffers 



van verkrachting worden bv. vaak uitdrukke-
lijk gezien als een onderdeel van de strijd voor 
de emancipatie van de vrouw en zijn daarmee 
vaak impliciet een aanklacht tegen de 'mannen-
maatschappij' (Amir und Amir, 1979). Som-
mige particuliere hulpprojecten voor slacht-
offers in Duitsland en Engeland komen duide-
lijk voort uit onvrede met de als te slap be-
schouwde strafrechtspleging. Bij zowel de 
schadefondsen als veel hulpprojecten lijkt de 
naar het slachtoffer uitgestoken hand dus 
tegelijkertijd een terechtwijzing van de dader 
in te houden. Het verzorgingsmotief speelt 
kortom in de victimogogie een belangrijke 
rol maar heeft op dit gebied vaak een morali-
serend accent. 

b. de resocialisatie- of reclasseringsideologie 
In de wereld van de reclassering en de psycho-
patenzorg viel in de jaren '60 een toenemende 
aandacht te bespeuren voor de slachtoffers 

9 	van delicten. Deze aandacht was echter niet 
altijd in de eerste plaats gericht op de noden 
van het slachtoffer. De dader-slachtoffer-con-
frontatie werd bijvoorbeeld door sommige 
psychiaters vooral gezien als een nuttig onder-
deel van de therapie van de dader. LeRoy 
Schultz (1968) wijst in een artikel op het 
belang van informatie over het gedrag van 
het slachtoffer in voorlichtingsrapporten: door 
dergelijke informatie zou de dader in een min-
der kwaad daglicht kunnen komen te staan. 
Typerend voor de reclasseringsoptiek in deze 
tijd is een opmerking in een themanummer 
over slachtoffers van het reclasseringsblad 
KRI uit 1971: reclasseringsambtenaren zouden 
op huisbezoek moeten gaan bij het slacht-
offer 'om begrip te kweken voor de situatie 
van de cliënt' (d.w.z. de verdachte, vD.). 
In het begin van de jaren zeventig werd in 
enkele publikaties — o.a. in een interimrapport 
van de Commissie Vermogensstraffen (1972) 
— de conflictoplossing tussen dader en slacht-
offer naar voren geschoven als een humane, 
alternatieve reactie op criminaliteit. Naast of 
in de plaats van de resocialiserende taak kreeg 
de strafrechtspleging hiermee een nieuwe 
social-engineering-taak toegemeten: het op-
lossen van het dader-slachtofferconflict, res-
pectievelijk het opheffen van 'de situatie-van- 



benadeelde'. Als ideaal middel om deze taak 
te volbrengen werd de totstandbrenging van 
een schadevergoedingsregeling tussen dader en 
slachtoffer gezien. Aan het opleggen van een 
schadeloosstellingplicht aan de dader bij wijze 
van alternatief voor de vrijheidsstraf lijken 
uit een oogpunt van resocialisatie grote voor-
delen verbonden te zitten. Door de verplich-
ting de schade te vergoeden, wordt de (jeug-
dige) dader geconfronteerd met de gevolgen 
van zijn gedrag. Hij wordt tevens, evenals bij 
de dienstverlening, opgewekt om een construc-
tieve daad te stellen, waardoor bij volbrenging 
zijn gevoel van eigenwaarde kan worden ver-
sterkt. Om deze zelfde reden is een schade-
vergoedingsbevel minder stigmatiserend dan 
een traditionele straf. 
In de Verenigde Staten zijn op enkele plaatsen 
vanuit de reclassering restitution centres 
opgericht. Dit zijn open inrichtingen van 
waaruit de gedetineerden betaald werk ver- 
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	richten. Met een deel van de inkomsten worden 
de schadevergoedingsregelingen nagekomen 
die vanuit het centrum met de slachtoffers 
zijn gemaakt (Galaway, 1977). Hoewel de 
restitution-gedachte vooral in Noord-Amerika 
de laatste jaren enorm is aangeslagen worden 
de baten voor het slachtoffer door Harland 
(1982) in twijfel getrokken. De restitutie is 
veelal een voorwaarde voor parole e.d. Bij de 
uitvoering van dergelijke restitutie-afspraken 
zou aan de belangen van de daders door de 
reclassering vaak voorrang gegeven worden 
boven de belangen van het slachtoffer. 
Ook in een meer algemene zin wordt de ont-
wikkeling van victimogogische voorzieningen 
vaak bepleit met het oog op de belangen van 
de daders. In officiële regeringsrapporten over 
schadefondsen en hulpverleningsprogramma's 
voor slachtoffers wordt vaak gesteld dat door 
middel van dergelijke voorzieningen het 
maatschappelijk draagvlak voor de humani-
sering van de strafrechtspleging kan worden 
versterkt (Policy brief, 1980; Min. de la 
Justice, 1982). 
In zijn inleiding op de vorig jaar gehouden 
WODC-studiedag over het slachtoffer-in-het-
strafproces merkte de toenmalige staatssecre-
taris van justitie op, dat bij de tegenwoordige 
scepsis over de resocialisatiegedachte veel 



voorzieningen voor delinquenten mede geba-
seerd zijn op humanitaire overwegingen. In 
deze situatie valt steeds moeilijker te verdedi-
gen dat de justitie zich aan de problemen van 
de slachtoffers weinig gelegen laat liggen 
(Scheltema, 1982). 'En wat gebeurt er voor 
de slachtoffers?' vraagt menige burger, die in 
de krant leest over alternatieve sancties, afkick-
programma's voor verslaafde gedetineerden 
e.d. De justitie kan het zich volgens velen niet 
langer permitteren om op deze steeds luider 
klinkende vraag het antwoord schuldig te 
blijven. Slachtofferhulp heeft een 'public 
relations'-functie voor een humane, al dan 
niet op resocialisatie gerichte, criminele 
politiek. 

c. de vergeldings- of strafrechtelijke ideologie 
De teleurstelling over de positieve, sociale 
functies van de strafrechtspleging (resociali- 
satie en generale preventie) heeft in veel 

11 	westerse landen geleid tot een hernieuwde 
belangstelling voor de vergeldingsleer (Von 
Hirsch, 1976). De inhoud van dit new retri-
butivism soms als justice model aangeduid, is 
allerminst eenvormig. De kernidee is dat de 
straf steeds evenredig dient te zijn aan de door 
de dader aan het slachtoffer en/of de gemeen-
schap toegebrachte schade. Wolfgang (1982) 
heeft ten behoeve van deze nieuwe strafrech-
telijke richting aan een steekproef van slacht-
offers van delicten de vraag voorgelegd hoe 
ernstig zij het tegen hen gepleegde delict 
hadden gevonden. De uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen worden gebruikt bij de 
opstelling van wetten en straftoemetingsricht-
lijnen. Het is ook binnen de nieuwe vergeldings-
leer mogelijk om aan de situatie van het reële 
slachtoffer voorbij te gaan en de strafmaat af 
te stemmen op de ernst van het delict in 
abstracto. 
Het ligt echter binnen deze ideologie voor de 
hand om in individuele strafzaken ruime 
aandacht te besteden aan de door het slacht-
offer in concreto opgelopen materiële en 
morele schade en om deze in de straf te ver-
disconteren. Binnen deze sterk opkomende 
strafrechtsleer past daarom zowel de idee om 
het slachtoffer een sterkere positie te geven 
in het strafproces als om schadeloosstelling 



van het slachtoffer tot een essentieel onder- 
deel te maken van de op te leggen straf 
(Sebba, 1982). 
In de Verenigde Staten wordt het slachtoffer 
tegenwoordig in enkele steden uitgenodigd 
om, eventueel vergezeld door een advocaat, 
deel te nemen aan de onderhandelingen tussen 
de verdachte en de officier van justitie over 
de vervolging (Mc Donald, 1982). In het recente 
rapport van de Franse regering over het beleid 
t.a.v. slachtoffers van misdrijven wordt bena-
drukt dat het slachtoffer zich binnen het 
kader van een civiele voeging ook of zelfs uit-
sluitend kan uitlaten over de aan de verdachte 
op te leggen straf (Verin, 1983)*. In de fase 
van de tenuitvoerlegging zou het slachtoffer 
bovendien over alle cruciale beslissingen, zoals 
voorwaardelijke invrijheidstelling e.d. dienen 
te worden geconsulteerd. 
In Nederland heeft De Beaufort (1982) op de 
eerdergenoemde studiedag de opvatting ver- 

12 	dedigd dat de strafrechtspleging mede dient 
ter bevrediging van de vergeldingsbehoefte van 
het slachtoffer en dat deze dus bij ernstige 
zaken door de officier zou moeten worden ge-
hoord. In dit verband attendeerde hij op de in 
Duitsland bij enkele misdrijven bestaande 
mogelijkheid voor het slachtoffer om als een 
soort hulpaanklager op te treden (de figuur 
van de Nebenklage). 
De schadevergoeding aan het slachtoffer is 
vooral een aantrekkelijke gedachte binnen de 
reclasseringsideologie wanneer deze in de 
plaats komt van een vrijheidsstraf en de reso-
cialisatie van de dader niet bemoeilijkt. Binnen 
de vergeldingsideologie staat het financiële 

• belang en de morele satisfactie van het slacht-
offer voorop. In deze laatste visie is het straf-
karakter van het schadevergoedingsbevel van 
essentiële betekenis. Wanneer het schadever-
goedingsbevel zoals in Engeland en Schotland 
het karakter heeft van een door de staat aan 
het slachtoffer af te dragen boete, is de uit-
voering ervan zekerder dan wanneer het om 
een maatregel gaat in het kader van bv. een 
voorwaardelijke veroordeling. Het slachtoffer 

* Van het hier geciteerde paper van Verin, is op 
blz. 69 e.v. van dit themanummer een verkorte 
weergave te vinden. - 



kan aan een dergelijk bevel bovendien de bevre-
diging ontlenen dat de rechter zich in zijn 
situatie heeft verdiept en mede ter vereffening 
daarvan de dader heeft bestraft. Tegen een 
combinatie van een schadevergoedingsbevel 
met een geldboete of vrijheidsstraf bestaan in 
dit model geen bezwaren van principiële aard. 

d. de anti-strafrechtelijke of conflictbemidde-
lingsideologie 
Het strikte onderscheid tussen het burgerlijke 
proces en het strafproces is historisch bezien 
van betrekkelijk recente datum. In Engeland 
heeft het strafproces tot op de huidige dag 
zijn civielrechtelijke vorm behouden. De 
politie geeft aan een advocaat (sollicitor) op-
dracht een geding tegen de verdachte aan te 
spannen. In theorie zou ook het slachtoffer dit 
kunnen doen. 
In onze streken heeft in de Middeleeuwen de 
openbare aanklager gaandeweg de rol om de 

13 	dader voor de rechter te dagen van het slacht- 
offer overgenomen (Schafer, 1968). Daarvoor 
beheerste het slachtoffer het strafrechtelijke 
geding. De belangrijkste sanctie was het aan 
het slachtoffer of diens familie te betalen 
zoengeld. De vergeldingsideologie kan worden 
gezien als een poging om het slachtoffer weer 
enigermate in zijn oude positie van autonome 
procespartij te herstellen. Sommige theoretici 
gaat dit niet ver genoeg. Zij zijn van mening 
dat de bemoeieni% van de overheid met de 
vervolging van wetsovertreders leidt tot een 
onevenredig harde aanpak van bepaalde, kwets-
bare bevolkingsgroepen en overigens nauwe-
lijks positieve, sociale effecten heeft. Zij be-
pleiten om deze reden een radicale terugkeer 
naar het Middeleeuwse procesmodel. Huisman 
(1977) en Christie (1981) spreken in dit ver-
band van de civilisering van de strafrechts-
pleging. Voor de overheid zou hoogstens nog 
een assisterende.rol in de opsporingsfase zijn 
weggelegd. Moerland e.a. (1982) menen dat 
door middel van een soort laagdrempelige 
kantongerechtprocedure naar analogie van 
de Noord-Amerikaanse small claims courts, 
conflictregelingen tussen daders en slachtoffers 
tot stand gebracht zouden kunnen worden en 
dat het strafproces dus geheel kan worden 
gemist. 



Als concrete toepassingen van deze anti-straf-
rechtelijke ideologie kunnen de Noord-Ameri-
kaanse experimenten met extra-judiciële 
bemiddelaars worden gezien. In verschillende 
steden in de Verenigde Staten en Canada lopen 
projecten die er op gericht zijn conflicten van 
zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke aard 
buiten de rechter om tot een oplossing te 
brengen (Zehr, Umbreit, 1982). In Duitsland 
kent men van oudsher het instituut van de 
plaatselijke vertrouwensman — de Scheidsmann 
of Vergleichsbeheirde — dat als voorportaal 
van de lokale gerechten fungeert. Voor deze 
conflictregulerende figuur bestaat sinds kort 
een hernieuwde belangstelling (Weigend, 1981). 
Mede op grond van een door hem uitgevoerde 
evaluatiestudie naar schadefondsen en victiml 
witness assistance programs in de Verenigde 
Staten komt de politicoloog Elias (1983) tot 
de opvatting dat de reactie op criminaliteit 
volledig zou moeten worden geprivatiseerd. 

14 	Conflictbemiddeling, slachtofferhulp en 
misdaadpreventie zouden volgens hem op het 
niveau van de buurtgemeenschappen moeten 
worden aangepakt. De slachtofferbeweging zou 
een onderdeel van de citizens movement 
moeten zijn. De officiële overheid zou zich 
volgens Elias zo min mogelijk met de crimina-
liteit moeten bemoeien. 
Uit de bovenstaande globale analyse blijkt dat 
de victimogogie een in ideologisch opzicht 
zeer gevarieerde en ten dele innerlijke tegen-
strijdige beweging is. In het verzorgingsmodel 
gaat het er om van overheidswege financiële, 
sociale, psyschische en medische hulp te ver-
lenen aan een groep gedupeerden. De crimi-
nele achtergrond van de problematiek doet 
hierbij nauwelijks terzake. In het reclasserings-
model staat de slachtofferhulp in het teken 
van de resocialiserende taak van de justitie. 
Volgens de vergeldingsideologie moet de 
strafrechtspleging ten dienste staan van het 
slachtoffer. Het anti-strafrechtelijke model 
tenslotte ziet voor de justitie juist slechts een 
marginale taak en meent dat dader en slacht-
offer zelf tot een oplossing van hun conflicten 
moeten zien te komen. 
Binnen de victimogogie kunnen volgens deze 
analyse twee hoofddimensies worden onder-
scheiden. De eerste dimensie betreft de mate 



waarin de slachtofferproblematiek wordt 
gejuridificeerd of juist gepsychologiseerd of 
gemedicaliseerd. Het vergeldingsmodel is het 
meest juridificerend. Met het conflictbemidde-
lingsmodel is dit in mindere mate het geval. 
Informele conflictregelingen hebben hierin de 
voorkeur. In het reclasseringsmodel is de pro-
blematiek een object voor social-engineering 
binnen een overigens strafrechtelijke d.w.z. 
juridische context. In het verzorgingsmodel 
wordt de slachtofferproblematiek nagenoeg 
geheel — maar overigens zelden volledig — 
getransformeerd tot een economische, psychi-
sche of medische kwestie. 
De tweede dimensie betreft de mate waarin 
de bemoeienis met het slachtoffer een zelf-
standige doelstelling is of een afgeleide van de 
bemoeienis met de dader. In het verzorgings-
model en in mindere mate in het vergeldings-
model is de aandacht voor het slachtoffer een 
doel op zichzelf. Het reclasseringsmodel is 

15 	primair op de belangen van de dader georiën- 
teerd. Het conflictbemiddelingsmodel is in dit 
opzicht op het eerste gezicht neutraal. Bij 
nadere beschouwing werkt dit model echter 
hoogstwaarschijnlijk sterk ten voordele van de 
daders. Deze vinden immers geen officiële 
vervolgingsinstantie meer tegenover zich maar 
een individuele burger zonder bijzondere be-
voegdheden en juridische vaardigheid. Om deze 
reden zal in de praktijk waarschijnlijk blijken 
dat bij dit model meer nog dan bij het reclas-
seringsmodel het belang van de daders domi-
neert. 

De vier onderscheiden victimogogische ideolo-
gieën of modellen zijn in figuur 1 weergegeven 
op de plaatsen die zij op de twee genoemde 
dimensies innemen. (zie hierna) 

3. Toetsing van de victimogogische ideologieën 
Voor de ontwikkeling van victimogogische 
voorzieningen kan thans in de meeste landen 
ruime steun worden gevonden bij de represen-
tanten van zeer uiteenlopende ideologieën. 
Uitgesproken linkse (Frankrijk) en rechtse 
(V.S., Engeland) regeringen hebben de victi-
mogogie tot politieke prioriteit gemaakt. Maat-
schappelijk werkers, reclasseringsambtenaren, 
officieren van justitie en kritische strafrecht- 



Figuur 1. Situering van de vier te onderscheiden 
victimogogische modellen op de kenmerken 'oriëntatie 
op belang slachtoffer, resp. dader' en 'mate van juri-
dificering resp. psychologisering van slachtoffer-
problematiek'. 

oriëntatie op belang dader 

verzorgingsmodel 

vergeldingsmodel 

reclasseringsmodel 

conflictbemiddelings• 
model 

oriëntatie op belang slachtoffer 

theoretici verlenen eendrachtig hun steun aan 
de victimogogische beweging. 
Veel victimologen vertonen de alleszins te 
begrijpen neiging om zich in ideologisch op-
zicht enigszins eclectisch of opportunistisch 
op te stellen. Elke ideële of politieke steun voor 
de eigen plannen wordt in dank aanvaard. 
Zonder deze opstelling te willen kritiseren, is 
het mijns inziens voor de toekomst van de 
victimogogische beweging van het grootste 
belang dat in deze succesperiode de eigen 
doelstellingen helder voor ogen worden ge-
houden. Het ligt voor de hand om daartoe 
allereerst te rade te gaan bij de geschriften van 
de eerste victimologen. Hieronder zal worden 
bezien in hoeverre de vier onderscheiden vic-
timogogische ideologieën in overeenstemming 
zijn met de oorspronkelijke, victimologische 
noties van Von Hentig e.a. Een nog belang-
rijker oriëntatiepunt achten wij de uitkomsten 
van het empirische onderzoek onder slacht-
offers van delicten. Daaraan zullen wij ver-
volgens dan ook ruime aandacht besteden. 



a. Toetsing aan de victimologische noties van 
weleer 
De eerste victimologen waren, in overeenstem-
ming met de toenmalige criminologische agen-
da, in hoofdzaak geihteresseerd in de achter-
gronden en berechting van zware misdrijven. 
Binnen dit aandachtsgebied werden door hen 
twee vernieuwende noties geintroduceerd. De 
eerste notie is dat veel misdrijven slechts 
begrepen kunnen worden wanneer de rol van 
het slachtoffer bij de totstandkoming ervan 
mede in beschouwing wordt genomen. 
Mendelsohn (1963) en Von Hentig (1948) 
ontwikkelden uitvoerige typologieën van slacht-
offers (het typische slachtoffer van oplichting, 
het typische slachtoffer van roofmoord etc.). 
Vooral bij Mendelsohn, die praktiserend 
strafpleiter was, vindt men de gedachte dat het 
misdrijf moreel soms meer aan hetslachtoffer 
toegerekend moet worden dan aan de dader. 
Schafer (1968) en Nagel (1963) gaan niet 

17 meer uit van 'typische' slachtoffers. Zij bena-
drukken de relationele achtergrond van het 
delict: een delict zou vaak voortkomen uit 
emotionele, verstandelijke en morele wissel-
werkingen tussen twee personen. 
Als tweede victimologische notie zien wij de 
gedachte dat ook na het delict dader en slacht-
offer in een bijzondere relatie tot elkaar staan 
en dat de strafrechtspleging erop moet zijn 
gericht deze relatie in goede banen te leiden. 
Het strafproces moet het slachtoffer als het 
ware helpen zijn blinde wraakgevoelens te 
sublimeren tot een meer gematigde op ver-
zoening gerichte strafbehoefte (Nagel, 1963). 
Bij de dader dient de op afweermechanismen 
berustende ontkenning van het slachtoffer 
als mens te worden omgevormd tot een even-
eens op verzoening gerichte behoefte boete te 
doen (Fattah, 1979). Schadevergoedingsrege-
lingen tussen dader en slachtoffer ziet Schafer 
(1968) als een bij uitstek geschikt middel om 
bij beide partijen een meer positieve houding 
op te wekken. 
Hoe verhouden deze twee victimologische 
noties zich tot de vier hierboven onderscheiden 
victimogogische ideologieën? 
De verzorgingsideologie in zijn zuivere vorm 
staat naar onze mening het verste af van de 
oorspronkelijke, victimologische noties. De 



verzorgingsideologie tendeert er immers naar 
om de problematiek van het slachtoffer los te 
zien van zijn criminele en relationele achter-
grond. Dit heeft als consequentie dat de vraag 
naar de eigen rol van het slachtoffer bij de 
totstandkoming van het delict niet terzake 
doende is: deze informatie verandert immers 
niets aan de financiële of psychische nood 
van de betrokkene. De problemen van het 
slachtoffer worden bovendien in principe 
opgelost buiten de dader om. Het slachtoffer 
wordt zo goed mogelijk geholpen. Met de 
dader occuperen zich andere instanties. 
Schafer (1968) heeft er geen twijfel over 
laten bestaan dat schadevergoedingsregelingen 
tussen de dader en slachtoffer uit victimolo-
gisch oogpunt veruit te prefereren zijn boven 
uitkeringen aan het slachtoffer uit een over-
heidsfonds. Nagel (1971) heeft zich destijds 
sceptisch uitgelaten over de waarde van victi-
mogogische hulpverleningsprojecten: het 

18 	slachtoffer zou met zulke projecten 'op een 
vriendelijk zijspoor worden gereden'. 
De vergeldingsideologie vertoont naar onze 
mening het meeste verwantschap met de 
ideeën van de eerste victimologen, althans met 
die van Schafer en Nagel. Deze beide theore-
tische pioniers bepleitten immers een her-
oriëntatie van het strafproces op het dader-
slachtoffer-complex. Beiden benadrukten de 
positieve psychohygiënische functies die de 
straf voor beide bij het misdrijf betrokken par-
tijen kan hebben. Hieraan moet echter wel on-
middellijk worden toegevoegd dat zij de 
eventuele 'medeschuld' van het slachtoffer als 
een belangrijke straftoemetingsfactor be-
schouwden. De bij veel victimogogen thans 
bestaande neiging om elke suggestie dat het 
slachtoffer het delict wellicht mede aan zich-
zelf te wijten heeft, als scandaleus te beschou- 
wen, staat haaks op de oorspronkelijke victimo-
logische noties. Een grote misvatting zou het 
ook zijn om in de eerste victimologische publi-
katies een aansporing te lezen voor een hardere 
strafrechtelijke aanpak van de delinquent. Het 
doel van de straf is in de victimologische visie 
de vermenselijking van de betrekkingen tussen 
dader en slachtoffer. Dit doel is uiteraard met 
een de persoonlijkheid van de dader vernieti-
gende, langdurige vrijheidsstraf niet gediend. 



In dit opzicht bestaat er ook met de reclasse-
ringsideologie een grote mate van affiniteit. 
De conflictbemiddelingsideologie is op het 
eerste gezicht geheel in overeenstemming met 
de victimologische noties. De bij deze ideolo-
gie in zijn meer extreme versies behorende 
idee dat de meeste misdrijven zich in moreel 
opzicht niet wezenlijk onderscheiden van de 
talloze andere interpersoonlijke conflicten in 
de woon-werk- en familiesfeer staat evenwel 
zeer ver van de victimologische basisteksten af. 
Nagel (1971) heeft in een reactie op de aboli-
tionistische ideeën van Hulsman nog eens dui-
delijk onderstreept dat wat hem betreft 'het 
misdadige gebeuren tenslotte strafrechtelijk 
moet worden berecht'. 

b. De resultaten van het empirische, victimolo-
gische onderzoek 
De hier gesignaleerde onduidelijkheid over het 
victimogogische programma en over de relatie 

19 	ervan met de oorspronkelijke, victimologische 
noties lijkt ten dele een gevolg te zijn van het 
ontbreken van voldoende empirische kennis 
over de behoeften en verwachtingen van de 
slachtoffers van ernstige delicten zelf. Het 
empirische onderzoek naar slachtoffers was 
tot voor kort in hoofdzaak gericht op de slacht-
offers van zg. kleine criminaliteit. Dit onderzoek 
heeft voor de onderhavige problematiek weinig 
rechtstreekse relevantie (Kaiser, 1979). 
Dominerend zijn geweest in de jaren zeventig 
de slachtofferenquêtes (victimization surveys), 
dat wil zeggen onderzoek waarbij aan een steek-
proef uit de bevolking wordt gevraagd of men 
het afgelopen jaar slachtoffer van een delict is 
geweest. Deze enquêtes hadden primair ten 
doel om niet ter kennis van de politie komende 
criminaliteit in kaart te brengen. Het grootste 
deel van de middels deze enquêtes geregistreer-
de delicten bestaat uit vernielingen aan auto's, 
diefstallen, bedreigingen e.d. (Sample surveys, 
1976; Van Dijk, Steinmetz, 1979; Hough, 
Mayhew, 1983). 
De oorspronkelijke, victimologische noties 
zijn niet rechtstreeks toepasbaar op dit type 
delicten. Bij delicten als fietsendiefstal of 
vandalisme is de hypothese van een fatale 
wisselwerking tussen dader en slachtoffer niet 
relevant. Op basis van de uitkomsten van de 



slachtofferenquétes zijn echter wel nieuwe 
theoretische inzichten ontwikkeld die verwant 
zijn aan sommige oudere noties. Uit statistische 
analyses is gebleken dat de waarschijnlijkheid 
dat iemand slachtoffer wordt van (kleine) 
criminaliteit sterk samenhangt met bepaalde 
sociale kenmerken. Jonge mannen in de grote 
steden met een uithuizige levensstijl blijken de 
typische recidiverende slachtoffers van crimina-
liteit te zijn (Hindelang e.a., 1978; Van Dijk, 
Steinmetz, 1982). Belangrijk is ook de hiermee 
samenhangende bevinding dat een niet gering 
deel van de slachtoffers van kleine delicten 
zelf dader van een soortgelijk delict is geweest 
of zal worden (Villmow, 1979; Van Dijk, 1982). 
De voornaamste conclusie van deze analyses is 
dat het slachtofferschap en daderschap van 
criminaliteit onderling nauw verbonden ele-
menten zijn van een uithuizige, grootsteedse 
levensstijl. 
De victimogogische consequenties van deze 

20 	nieuwe inzichten zijn niet eenvoudig aan te 
geven. De meeste hierboven genoemde victi-
mogogische voorzieningen zijn immers bestemd 
voor slachtoffers van zware misdrijven. Duide-
lijk is dat de notie dat veel slachtoffers aan hun 
eigen victimisatie bijdragen ook voor kleine 
criminaliteit opgaat, maar in dat verband een 
andere inhoud heeft. De relevantie ervan ligt 
niet meer zozeer in de sfeer van de rechtsple-
ging juist dit soort delicten leidt slechts 
zelden tot een rechtszaak — maar meer in de 
sfeer van de preventie. Met behulp van victi-
mologische risico-analyses kunnen potentiële 
slachtoffers worden geidentificeerd. Aan deze 
risicogroepen kunnen vervolgens praktische 
adviezen worden gegeven hoe het eigen victi-
misatie-risico kan worden verkleind. Voor de 
politie is het verder van belang om te onder-
kennen dat niet weinig jeugdige slachtoffers 
de neiging vertonen om de geleden verliezen 
door middel van diefstal te compenseren (het 
terugstelen van een fiets). Door een ongeinte-
resseerde reactie op de aangiftes van dergelijke 
delicten zullen dit soort tendenties worden 
versterkt. 
Naast de algemene slachtofferenquétes is 
meer recent een aantal gerichte studies ver-
richt naar de ervaringen van slachtoffers van 
relatief ernstige delicten met het strafrecht e- 



lijke systeem en/of bijzondere victimogogische 
voorzieningen. Voor de toekomst van zowel de 
victimologie als de victimogogie zijn dit soort 
studies van het allergrootste belang. 
De resultaten van deze studies uit Nederland 
(Dmig, Van Dijk, 1975; Smale, 1980), 
Engeland (Shapland, 1981,1982), Canada 
(Yantzi, 1980)* en de Verenigde Staten 
(Elias, 1983) vertonen een opmerkelijke 
uniformiteit. Ook uit de specifieke literatuur 
over slachtoffers van verkrachting komen de-
zelfde knelpunten naar voren (Holmstrom, 
Burgess, 1978; Vorrink, 1981). De voornaamste 
klachten van slachtoffers van zowel de meer 
ernstige vermogens- als geweldsdelicten betref-
fen de vaak weinig vriendelijke wijze waarop de 
politie hun aangifte heeft opgenomen en de 
veronachtzaming van hun belangen door de 
officieren van justitie en rechters. Dezelfde 
klacht klinkt op uit interviews met vrouwen 
die aangifte van een verkrachting hebben 

21 	gedaan. 
Welhaast universeel is de ergernis onder de 
slachtoffers over het feit dat zij, anders dan in 
de hoedanigheid van getuige, van de Politie en 
Justitie nimmer enige informatie over hun zaak 
ontvangen. De justitiële traditie om het slacht-
offer nagenoeg te negeren, sluit totaal niet aan 
op het verwachtingspatroon van de burgers. 
Men verwacht in deze tijd van toegenomen 
democratisering en rechtbescherming op zijn 
minst over de verdere gang van zaken te worden 
geïnformeerd (Polak, 1980). De in sommige 
delen van de Verenigde Staten door het open- 
baar ministerie opgezette victimlwitness 
assistance programs die erop zijn gericht het 
slachtoffer in zijn contacten met de politie en 
justitie terzijde te staan, blijken overigens geen 
onverdeeld succes (Elias, 1983). Deze program-
ma's schieten in de ogen van de slachtoffers 
waarschijnlijk nog steeds te kort, omdat het 
belang van de officier bij een coöperatieve 
getuige al te duidelijk voorop staat. 
Uit de bovenvermelde studies blijkt verder dat 
een vrij groot deel van de slachtoffers ten gevolge 
van het delict emotionele problemen heeft onder 

* Een samenvatting van het in 1980 uitgebrachte 
rapport van M. Yantzi en S. D. Brown, is te vinden 
op blz. 86 e.v. 



vonden (slapeloosheid, angstgevoelens e.d.). 
Hoewel dergelijke effecten wijd zijn verbreid, 
concludeert Yantzi (1980) dat slechts bij een 
kleine minderheid professionele hulp is geïn-
diceerd. Ook de praktische ervaringen met 
hulpverleningsprojecten wijzen dit mijns inziens 
uit. 
Een pilot-project in Engeland dat was opgezet 
vanuit de (professionele) reclassering leidde tot 
de conclusie dat de problematiek van de slacht-
offers in de meeste gevallen geen zaak was 
voor professionele hulp. Ook het vrij geringe 
aantal slachtoffers dat zich meldt bij de be-
staande Nederlandse hulpverleningsprojecten 
die buiten de politie zijn gesitueerd lijkt in deze 
richting te wijzen. De meeste slachtoffers 
beschouwen zich zelf kennelijk niet in die mate 
als hulpbehoevend dat ze zich hiervoor bij een 
hulpverleningsinstantie willen vervoegen. Hier-
aan mag echter niet de conclusie worden ver-
bonden dat de meeste slachtoffers in het geheel 

22 	geen behoefte zouden hebben aan enigerlei 
vorm van hulp. Integendeel, zowel de genoemde 
onderzoeken als ook de -± 100 huidige projec-
ten in Engeland, waarbij de slachtoffers door 
de politie actief in contact worden gebracht 
met vrijwilligers, maken duidelijk dat er de 
eerste dagen na het delict een grote behoefte 
bestaat onder slachtoffers aan zowel praktische 
als morele steun. 
Uit onderzoek in Engeland en de Verenigde 
Staten blijkt verder dat van de groep slacht-
offers van geweldsmisdrijven die met een 
schadepost blijven zitten slechts een minder-
heid met succes een beroep op een schadefonds 
voor slachtoffers doet. Het bestaan van het 
fonds is in de regel geheel onbekend. Elias 
(1983) en Shapland (1982) hebben bovendien 
geconstateerd dat de weinige slachtoffers die we 
een uitkering van een schadefonds hebben ont-
vangen lang niet altijd positief over het fonds 
oordelen. De bureaucratische aanpak wordt 
vaak als ergerlijk ervaren. 
Slachtoffers aan wie wegens hun eigen rol bij 
het delict een gereduceerde uitkering is gege-
ven, voelen zich hierdoor niet zelden gegriefd. 
De verwachting van de wetgever dat uitkeringen 
uit een schadefonds de slachtoffers positiever 
zou doen oordelen over de werking van het 
strafrechtelijke systeem is geenszins bewaar- 



heid (Doerner, 1980). Elias heeft zelfs aanwij-
zingen voor het tegendeel gevonden. Samenge-
vat blijkt dat de contacten met een schadefonds 
beperkt zijn en bovendien soms zelfs op een 
morele kater uitlopen. De sombere verwachting-
en die de civilist Bloembergen (1973) destijds 
mede op grond van zijn studie naar ervaringen 
van verkeersslachtoffers met WAM-uitkeringen 
heeft geuit over het financiële en morele rende-
ment van het fonds, lijken te zijn bewaarheid. 
Aanzienlijk positiever is het oordeel van de 
slachtoffers die van de dader een door de 
rechter opgelegde schadevergoeding hebben 
gekregen (Vennard, 1978; Smandych, 1981; 
Shapland, 1982). Het gemiddelde oordeel over 
de justitie is onder de slachtoffers die aldus 
een (gedeeltelijke) schadevergoeding hebben 
ontvangen, significant gunstiger. De waardering 
van de slachtoffers voor een schadevergoedings-
bevel lijkt niet in de eerste plaats het geldbe-
drag zelf te betreffen. Het gaat hierbij door- 

23 	gaans om geringe bedragen. Voor het slacht- 
offer lijkt vooral zwaar te wegen dat op deze 
wijze door de justitie expliciet tot uitdrukking 
wordt gebracht dat aan hem of haar door de 
dader te vergelden onrecht is aangedaan. 
Deze laatste interpretatie doet tenslotte de 
vraag rijzen naar de strafbehoefte van de 
slachtoffers. Hoewel een dergelijke behoefte 
uiteraard niet exact is te meten, komt uit de 
beschikbare onderzoekgegevens hierover toch 
een vrij duidelijk en consistent beeld naar 
voren. De meeste slachtoffers van ernstige 
delicten hechten grote waarde aan de vervol-
ging en berechting van de dader. Zij laten zich 
hierbij, behalve door rationele overwegingen van 
speciale preventie of beveiliging, vaak mede 
leiden door morele en emotionele argumenten. 
Over de zwaarte van de aan de dader op te 
leggen sancties blijkt het merendeel van de 
slachtoffers echter vrij gematigde ideeën te 
hebben. (Damig, Van Dijk, 1975; Smale, 
1979; Bondeson, 1982; Villmow, 1979; 
Shapland, 1982; Maguire, 1982; Vorrink, 
1981; Mc Donald, 1982.) De bij veel straf-
rechtsfunctionarissen levende overtuiging dat 
het slachtoffer wat de strafmaat betreft door-
gaans het onderste uit de kan wil hebben, 
vindt in de internationale victirnologische 
literatuur geen ondersteuning. 



c. Samenvatting 
Samenvattend komt uit het meer recente 
victimologische onderzoek het volgende beeld 
naar voren van de behoeften en verwachtingen 
van de slachtoffers. Gedupeerden van kleine 
vermogensdelicten hebben het meeste belang 
bij en zijn ook primair geïnteresseerd in prak-
tische adviezen over het voorkomen van mis-
drijven. Bij een aanzienlijk deel van de slacht-
offers van meer ernstige gewelds- en vermogens. 
delicten bestaat behoefte aan contact met 
iemand die praktische en morele steun kan ver-
lenen in de eerste periode na het delict. Het 
ligt voor de hand dat deze behoefte het sterk-
ste is bij al dan niet bejaarde, alleenstaanden. 
Voor een veel kleinere groep slachtoffers is 
professionele, psychiatrische of maatschappe-
lijke hulp vereist. Evident is verder dat veel 
slachtoffers op een meer begripvolle en zorg-
vuldige wijze door de Politie en Justitie zouden 
willen worden behandeld. Het bestaan van een 

24 	schadefonds is hiervoor geen adequaat alter- 
natief. Slechts een fractie van de slachtoffers 
ontvangt een uitkering uit deze fondsen. Deze 
begunstigden blijken hun ervaringen met het 
fonds bovendien niet altijd gunstig te beoor-
delen. Een door de rechter aan de dader opge-
legde plicht het slachtoffer een gedeeltelijke 
schadevergoeding te betalen, wordt daarentegen 
hogelijk gewaardeerd. Bij de slachtoffers van 
meer ernstige delicten bestaat tenslotte vaak 
een onmiskenbare strafbehoefte, die ten dele 
emotioneel is gekleurd. In het algemeen lijken 
de slachtoffers echter, in strijd met het stereo-
type verwachtingsbeeld, niet uit te zijn op een 
bijzonder strenge bestraffing van de dader. 
De bovenstaande, empirische conclusies vormen 
mijns inziens op veel punten een ondersteuning 
van de oorspronkelijke, victimologische noties. 
De bijdrage die de slachtoffers zelf leveren aan 
hun eigen victimisatie blijkt ook op het thans 
sterk in de belangstelling staande gebied van de 
kleine criminaliteit een zeer relevante onder-
zoeksvraag, zij het dat deze nu eerder zal worden 
gesteld in sociologische dan in psychologische 
termen. Wat de reactie op meer ernstige delic-
ten betreft, bevestigen de nieuwe gegevens de 
hypothese dat het slachtoffer zich zelf in hoge 
mate als belanghebbende beschouwd bij een 



strafrechtelijke, mede op schadevergoeding 
gerichte afdoening. 
Deze conclusies houden tevens in dat van de 
vier onderscheiden victimogogische ideolo-
gieën de vergeldingsideologie het beste aansluit 
op de wensen en verwachtingen van de slacht-
offers zelf. De door sommige victimogogen 
gepropageerde doorverwijzing van het slacht-
offer naar het hulpverleningscircuit, of naar 
een niet-justitiële conflictbemiddelaar zal bij 
veel slachtoffers waarschijnlijk niet in goede 
aarde vallen. Aan de andere kant lijkt de bij 
sommige justitiefunctionarissen bestaande nei-
ging om uit naam van het slachtoffer een extra 
zware straf te eisen of op te leggen op een mis- 
vatting te berusten. Zeker wanneer, bij voorkeur 
in de vorm van een schadevergoedingsbevel, 
door de justitie serieus aandacht wordt besteed 
aan de door het slachtoffer opgelopen materiële 
en immateriële schade, zal bij deze vaak begrip 
kunnen worden gevonden voor een gematigde 

25 strafrechtelijke reactie. Wat dit laatste betreft 
bieden dus ook de nieuwere, victimologische 
inzichten goede aanknopingspunten voor de 
voortzetting of ontwikkeling van een humane, 
criminele politiek. 

4. Enkele beleidsmatige overwegingen 
De hier besproken materie is momenteel op 
enkele belangrijke onderdelen onderwerp van 
een lopend WODC-onderzoek onder slacht-
offers. Aangezien echter de beleidsontwikkeling 
dienaangaande, o.a. in de door de vergadering 
van procureurs-generaal ingestelde commissie 
'justitieel beleid en slachtoffer', doorgaat, lijkt 
het van belang enkele mogelijke beleidsmatige 
gevolgtrekkingen uit het hier gestelde aan te 
geven. (Korthals-Altes, 1983) 
De conclusie dringt zich op dat de lacunes in 
de officiële reactie op de problematiek van de 
slachtoffers primair liggen binnen het straf-
rechtelijke systeem zelf. De vroegere gedachte 
dat de instelling van een schadefonds en/of 
enige externe hulpprojecten hiervoor wellicht 
voldoende soelaas zou bieden, is een illusie 
gebleken. Gezocht zal moeten worden naar 
wegen om, binnen de vanwege de reeds zeer 
zware werkbelasting beperkte mogelijkheden, 
de dienstverlening aan het slachtoffer door 
Politie en Justitie te verbeteren. 



Slachtoffers die desgevraagd te kennen hebben 
gegeven hierin te zijn geïnteresseerd, zouden 
geïnformeerd moeten worden over belangrijke 
ontwikkelingen in de opsporing, vervolging en 
berechting van hun zaak. Deze verwittiging 
lijkt in eerste instantie een taak voor de (justi-
tiële diensten van de) politie. Eveneens vanuit 
de politie zou tegemoet moeten worden geko-
men aan de bij veel slachtoffers bestaande, 
acute behoefte aan crime prevention-adviezen 
en aan adviezen over het indienen van een claim 
bij de verzekering. Deze adviserende taak ligt 
op de weg van de zg. functionarissen Voor-
koming Misdrijven. 
Een vrij groot deel van de slachtoffers die 
aangifte bij de politie hebben gedaan, zou 
verder in contact moeten worden gebracht met 
personen die op zeer korte termijn praktische 

• en morele steun kunnen geven. Dit vereist een 
nauwe samenwerking tussen de politie en 
vrijwilligersorganisaties. De praktijk heeft 

26 	inmiddels uitgewezen dat een dergelijke samen- 
werking ook in Nederland tot de mogelijkheden 
behoort. O.a. in Den Haag, Rotterdam, Utrecht 
en Alkmaar (district Korps Rijkspolitie) is een 
dergelijke samenwerking tot stand gebracht. 
Aangezien vanuit de politie ook informerende 
en adviserende activiteiten m.b.t. het slachtoffer 
moeten worden ontplooid, lijkt het eerdere 
voorstel in een rapport van een werkgroep van 
de Vereniging Humanitas om de contactlegging 
met vrijwilligers vanuit de politie te coördineren, 
het meest praktisch (Sleutelvoorziening, 1979). 
Een klein deel van de slachtoffers zal moeten 
worden doorverwezen naar categorale en/of 

• professionele hulpverleningsinstanties. De 
hiervoor benodigde voorzieningen zouden naar 
mijn mening bij voorkeur moeten worden 
ondergebracht in het takenpakket van organi-
saties met een meer algemene hulpverlenende 
functie. De aparte organisaties voor de opvang 
van mishandelde vrouwen lijken in de huidige 
situatie niet te kunnen worden gemist. Wat de 
eigenlijke strafrechtelijke reactie op het delict 
betreft zou de officier de slachtoffers die 
daartoe aan de politie desgevraagd de wens te 
kennen hebben gegeven, dienen te verwittigen 
over de afdoening resp. berechting van de 
zaak. Bij ernstige misdrijven zou de officier 



het slachtoffer of de nabestaanden kunnen uit-
nodigen op het parket voor een bespreking 
van de strafrechtelijke reactie. Verder zouden 
naar mijn mening de bestaande mogelijkheden 
om een schadevergoedingsregeling tussen 
dader en slachtoffer te arrangeren, op een meer 
systematische wijze moeten worden benut. 
Reeds op het niveau van de politie zouden de 
mogelijkheden om een informele schadevergoe-
dingsregeling tot stand te laten komen, zoveel 
mogelijk moeten worden benut. In Haarlem 
wordt sinds kort de schadevergoeding regel-
matig gehanteerd als voorwaarde bij het politie-
sepot. Wellicht kan hierbij ook een taak zijn 
weggelegd voor de reclassering bijv. in het 
kader van de verleende vroeghulp aan inverzeke-
ringgestelden. Op het niveau van het openbaar 
ministerie bestaat er sinds 1 mei 1983 de moge-
lijkheid om voor misdrijven een transactie-aan-
bod te doen onder de voorwaarde van het beta-
len van een schadevergoeding aan de benadeel- 

27 	de. Eenzelfde voorwaarde kan ook verbonden 
worden aan een sepot. De aanwending van deze 
mogelijkheden zou middels een afzonderlijke 
richtlijn kunnen worden bevorderd. Met de 
praktische uitvoerbaarheid van een en ander 
wordt thans een door het WODC begeleide 
proef genomen door het arrondissementsparket 
te Alkmaar en het district van het Korps Rijks-
politie aldaar. Op het arrondissementsparket 
te Zutphen, wordt thans reeds als regel gehan-
teerd dat in gevallen van sepot, transactie of 
dienstverlening, altijd wordt getracht een schade- 
vergoedingsregeling tot stand te brengen. 
Vervolgens kent het Nederlandse wettelijke 
systeem nog de figuren van de civiele voeging 
en van de voorwaarde van schadevergoeding bij 
een voorwaardelijke veroordeling. De civiele 
voeging is omslachtig en ontmoet velerlei 
bezwaren van principiële aard vanwege de ver-
menging van twee sterk uit elkaar gegroeide 
rechtsgebieden (Schalken, 1980; 't Hart, 
de Vries-Leemans, 1981). Het stellen van de 
voorwaarde van schadevergoeding bij het voor-
waardelijke deel van de straf of een geheel voor-
waardelijke straf lijkt een meer geëigende weg. 
Ook aan deze constructie kleven echter nadelen. 
De nakoming van deze voorwaarde is bv. niet 
eenvoudig af te dwingen. Met Campbell (1982) 



en Thorvaldson (1983)* kan men zich afvragen 
wat de wetgever er van weerhoudt om het 
schadevergoedingsbevel als een hoofdstraf of 
bijkomende straf te introduceren. Het bevel 
impliceert een zekere mate van leedtoevoeging. 
De opdracht aan de dader om de schade naar 
vermogen goed te maken, sluit bovendien nauw 
aan bij de reacties op wandaden die buiten de 
sfeer van de strafrechtspleging gebruikelijk zijn. 
Deze strafmodaliteit bevredigt daardoor in 
sterke mate het rechtsgevoel van slachtoffer en 
publiek en vervult daarmee bij uitstek de 
essentiële strafrechtelijke functie van appaise-
ring. Van de schadevergoedingsplicht mogen 
bovendien vooral bij jeugdige verdachten, meer 
educatieve of resocialiserende effecten worden 
verwacht dan van de geldboete of de korte 
vrijheidsstraf. Van het systematisch opleggen 
van een schadevergoedingsplicht zal mogelijker-
wijs tevens een generaal preventieve werking 
uitgaan met betrekking tot een delicttype als 

28 vandalisme. Deze strafrechtelijke visie op de 
schadevergoeding door de dader mondt logi-
scherwijze uit in de aanbeveling het schade-
vergoedingsbevel, in navolging van o.a. Enge-
land en Schotland, naast de dienstverlening te 
erkennen als een alternatieve sanctie. 
,Evenals bij het opleggen van geldboetes zal de 
rechter rekening moeten houden met de inko-
menspositie van de dader teneinde de resocia-
lisatie-kansen niet onevenredig in gevaar te 
brengen. De invordering zou net als in genoemde 
landen op dezelfde wijze dienen te geschieden 
als bij een geldboete (inclusief vervangende 
hechtenis). Hier lijkt kortom een mooie taak 
voor de wetgever te liggen. In een eventueel 
wetsontwerp betreffende de dienstverlening 
zou ook het schadevergoedingsbevel een plaats 
kunnen krijgen. 
Nader bezien zal tenslotte moeten worden hoe 
het schadefonds voor de slachtoffers van 
geweldsmisdrijven meer kan worden geïnte-
greerd binnen het politiële en justitiële beleid 
t.a.v. slachtoffers. Een ideale opzet, geïnspi-
reerd op de onlangs in Schotland ingevoerde 
praktijk lijkt de volgende. Door de politie 

* Voor een verkorte weergave van de inhoud van deze 
publikatie moge verwezen worden naar blz. 76 e.v. 
van dit themanummer. 



wordt aan het slachtoffer een formulier uitge-
reikt waarop deze zijn eventuele schadeclaim • 
kan aangeven. Door de Politie en Justitie wordt 
allereerst geprobeerd deze claim gehonoreerd 
te krijgen door de dader. In de gevallen waarin 
dit niet is gelukt, kan vervolgens worden bezien 
of het zinvol is de claim vervolgens in te dienen 
bij het schadefonds. Op deze wijze wordt de 
indiening van een claim door het slachtoffer 
aanzienlijk vergemakkelijkt en wordt deze in-
diening tevens een onderdeel van de justitiële 
reactie op het delict, hetgeen door het slacht- 
offer vermoedelijk zeer zal worden gewaardeerd. 
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door drs. Carl H. D. Steinmetz* 

I. Inleiding 
Velen zijn het eens met de stelling dat de be-
nadeelde van een misdrijf recht heeft op 
genoegdoening, zowel in materiële als in 
psychosociale zin. Om te kunnen voorzien in 
een buitenstrafrechtelijke genoegdoening werd 
in 1974 het Schadefonds voor Slachtoffers 
van Geweldsmisdrijven ingesteld. Ook het par-
ticulier initiatief laat van zich horen. De 
Stichting Medeleven Gedupeerde Slachtoffers 
is hiervan een voorbeeld. 
Uiteindelijk neemt de Nederlandse Vereniging 
Humanitas het voortouw bij het aanzwenge-
len van hulpverleningsprojecten voor benadeel-
den van misdrijven. 
Verschillende van deze projecten zijn inmid-
dels in Nederland gerealiseerd. Een beschei-
den aantal van hen ontvangt subsidie van het 
Ministerie van Justitie, een en ander onder de 
voorwaarde dat zij meewerken aan een evalua-
tie van slachtofferhulp. 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan de teams 
Wetgeving en Criminaliteitsontwikkeling van het 
WODC. 

Dank gaat uit naar drs. A. Slothouwer, drs. A. Klijn 
en H. van Andel voor hun waardevolle kritiek op dit 
stuk en Monique Overwater voor haar eindeloze 
geduld bij het verzorgen van het typoscript. 



Uit het onderzoek van Smale (1980) in 
Amsterdam is intussen gebleken dat er goede 
gronden bestaan voor het verlenen van hulp 
aan benadeelden') van ernstige misdrijven. 
Vooral deze groep is nauwelijks op de hoogte 
van haar rechten en heeft een enorme behoefte 
aan hulp of steun. 
Ook gegevens uit de nationale slachtoffer-
enquête over 1981 ondersteunen de noodzaak 
om hulp aan benadeelden van misdrijven te 
verlenen. Over het uitgeven van overheids-
geld aan hulpverlening voor benadeelden blijkt 
nl. bij de Nederlandse bevolking in het geheel 
geen verschil van mening te bestaan. De meer-
derheid, ruim viervijfde, vindt dat de overheid 
eigenlijk meer geld zou moeten uitgeven aan 
hulp voor benadeelden. Een deel van de bevol-
king (17%) is zelfs bereid om daar meer belas-
ting voor te betalen. Zij denken dat zo hulp 
aan benadeelden van misdrijven gerealiseerd 
kan worden. Maar dit is niet het enige, waar- 
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	uit de noodzaak blijkt om hulp te verlenen 
aan benadeelden van misdrijven. 
Ook uit andere gegevens blijkt een overwel-
digende aandacht voor dit onderwerp. Uit de 
slachtofferenquête blijkt dat 56% van de 
Nederlanders niet erg gelukkig is met de strikte 
criteria die het Schadefonds voor Slachtoffers 
van Geweldsmisdrijven hanteert, om in aan-
merking te kunnen komen voor een uitkering. 
Een groot deel van hen (46%) is — wat als 
evidentie voor de overweldigende aandacht 
kan worden opgevat — bereid om een even- 
tuele verruiming van de criteria mede te 
financieren via een bijdrage aan een verzekering 
voor benadeelden van misdrijven. Ia ) 

Nederlanders geven dus een hoge prioriteit 
aan hulp voor benadeelden. Maar waar denkt 
men dan in het bijzonder aan? En welke 
problemen van benadeelden zouden volgens her[ -  
wel en welke zouden niet in aanmerking moeten 
komen voor hulpverlening? En in hoeverre is 
hier een taak voor de overheid weggelegd? 

I ) Zie voor een verklaring van dit begrip blz. 68. 

la ) Deze slachtofferenquête (Steinmetz, Cozijn 
en Van Andel, 1983) wordt uitgevoerd door het 
CBS in samenwerking met het WODC. 



Ook hierover werd via deze slachtofferenquête 
informatie verzameld. In de vraagstelling werd 
voor dit doel een onderscheid gemaakt tussen 
de volgende problemen voor benadeelden 
van misdrijven, nl.: schade, smartegeld, emo-
tionele of geestelijke problemen en verzeke-
rings- of andere juridische problemen. Op elk 
van deze problemen is doorgevraagd. In de 
eerste plaats is gevraagd of hulp wel nodig is 
en in de tweede plaats of men soms vindt dat 
het geven van hulp een taak voor officiële 
instanties zou moeten zijn, zoals het maat-
schappelijk werk of de overheid. 
Uit de antwoorden op deze vragen blijkt dat 
driekwart of meer van de Nederlandse bevol-
king vindt dat bij al deze problemen van bena-
deelden hulp verleend zou moeten worden. 
Ongeveer viervijfde van hen vindt dit een 
overheidstaak. Opvallend hierbij zijn de oor-
delen over emotionele of geestelijke proble-
men. Bij emotionele problemen vindt vrijwel 
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	iedereen (93%) dat hulp verleend zou moeten 
worden. 
Daarbij moeten we niet vergeten dat benadeel-
den een ernstig delict tegen hen als een zware 
inbreuk op hun bestaan ervaren en daardoor 
volgens Halpern (1978) in een staat van 
tijdelijke ontreddering raken. 
Adequate begeleiding op medisch, psychisch, 
relationeel en sociaal gebied kan het geschon-
den vertrouwen van de benadeelde in de maat-
schappij herstellen. Ook op het functioneren 
van hen zal dit een positieve uitwerking heb-
ben. 
In Nederland moet met de hulp aan slacht-
offers van ernstige misdrijven nog veel ervaring 
worden opgedaan. Enige scepsis ten aanzien 
van de tot nu toe genomen initiatieven op dit 
gebied van hulpverlening, in de meest alge-
mene zin van het woord, zou in dit verband 
op zijn plaats zijn. Vrijwel geen enkele Neder-
lander (0,5%) kent volgens deze slachtoffer-
enquête, het Schadefonds voor Slachtoffers 
van Geweldsmisdrijven. Nog minder Neder-
landers kennen de psychosociale hulpprojecten 
voor benadeelden. Initiatieven op dit gebied 
voor benadeelden van sexueel geweld en mis-
handelde vrouwen komen er wat beter van af. 



Het WODC probeert in de eerste plaats via 
meer gedetailleerd onderzoek de Nederlandse 
ontwikkeling op dit terrein in kaart te brengen. 
Verder zal via dit onderzoek het effect van een 
aantal projecten op hun ware merites beoor-
deeld worden. 
Deze projecten zijn het Schadefonds voor 
Slachtoffers van Geweldsmisdrijven en de prak-
tisch gerichte psychosociale hulpverlenings-
projecten te Rotterdam en Alkmaar. Enkele 
ideeën die daarbij een rol spelen, worden in dit 
artikel weergegeven. 
In dit artikel zullen we eerst, voordat deze 
ideeën worden uitgewerkt, nagaan wat bena-
deelden van een misdrijf meemaken. Hoe dit 
door hen verwerkt wordt, zal ook nagegaan 
worden. Het accent ligt daarbij op de eigen 
verwerking van problemen door het misdrijf 
en niet op de hulp van anderen daarbij. 
Bepaalde benadeelden zullen het zonder hulp 
van anderen niet redden. Hun problemen zijn 

39 	te ernstig! Hulp van anderen kan in dit verband 
al dan niet professioneel van aard zijn. In dit 
artikel gaan we tevens na hoe hulpverleners de 
benadeelde kunnen helpen bij het verwerken 
van hun problemen ten gevolge van het mis-
drijf. En met name hoe zij de benadeelde 
kunnen bijstaan bij het oplossen van hun pro-
blemen zonder dat de hulpverlening daarbij 
een doel op zich wordt. Het doel van deze 
hulpverlening zou in feite activeren van het 
probleem-oplossend vermogen van de bena-
deelde moeten zijn. 
Ook de rol van Politie en Justitie zal hierbij 
uit de doeken worden gedaan. 

Het doel van de hulpverlening in ruime zin 
— wat niet uit het oog verloren mag worden — 
is tenslotte het voorkomen van langdurige 
naweeën. Politie, Justitie en de overheid, in 
algemene zin, kunnen daartoe bijdragen door 
secundaire victimisatie 2) van benadeelden te 
voorkomen. 

2) Onder secundaire victimisatie verstaan we het 
nodeloos bemoeilijken van het oplossen van proble-
men die de benadeelde ten gevolge van het misdrijf 
(primaire victimisatie) zal moeten aanpakken. 



2. Overwinnen van problemen na ernstige 
misdrijven: 
het verwerkingsproces en de eigen verwerking 

'Above and beyond the immediate pro-
blems posed by physical injury, loss of 
valued próperty, and demanding inter-
actions with the criminal justice system, 
the victim is at risk for delayed psychologi-
cal reactions with unexplained 'flashbacks' 
of the event (Symonds, 1980; Ochberg, 
1977; Figley, 1978), continuing fear and a 
sence of loss with depression and physical 
disabilities not necessarily related to injuries 
that occurred_at the time of victimization, 
together with a much greater probability 
of prematuring death and aging'. 
(Bron: Salasin, 1981). 

Bard en Sangrey (1979) hebben het effect van 
de victimisatie-ervaring kernachtig onder woor-
den gebracht. Zij stellen dat alle benadeelden, 

40 	naast fysiek letsel en/of materiële schade, 
een gemeenschappelijke vorm van leed opdoen 
nl. de overrompeling van het 'self. 3) Bard en 
Sangrey (1979) stellen letterlijk: 

`They are wounded in the very essence of 
themselves, the centre from which every 
person integrates life'. 

Op grond van het onderzoek van Bard maken 
zij duidelijk waar daarbij aan gedacht moet 
worden. In tabel 1 zijn de verschillende ver-
schijningsvormen van het `self weergegeven. 
Wij hebben bij de presentatie een schaal gehan-
teerd, die oploopt in ernst: van links, de mate-
riële aantasting via de fysieke en immateriële 
aantasting naar rechts, de uiteindelijke vernieti-
ging van het zelf. In deze presentatie zijn alleen 
de ernstige delicten weergegeven. De meeste 
van deze misdrijven zijn ernstige agressieve 
misdrijven. Daarbij is de confrontatie met de 

3) Het individuele zelf wordt gevormd door groei, 
verandering en aanpassing. Het zelf is op zijn beurt 
op een tamelijk complexe wijze het resultaat van een 
continue evaluatie van eigen handelen. Bij de evalua-
tie van eigen handelen worden type ervaringen, ver-
wachtingen, kennis, vrees, hoop en dromen betrok-
ken. Zij spelen allen een rol en worden door een 
victimisatie-ervaring, die op zich weinig tijd in beslag 
hoeft te nemen in vergelijking met de benodigde 
tijd voor de opbouw van het zelf, geschonden: de 
individuele autonomie wordt aangetast. 
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tastingen door schade of letsel, en immateriële 
aantastingen, zoals het verlies van de eigen 
autonomie enz. 

Benadeling door een ernstig delict kan, als men 
alleen al afgaat op de aantastingstypologie in 
tabel 1, voor het individu een zeer intense en 
aangrijpende ervaring zijn. 
Zo'n intense en aangrijpende ervaring veroor-
zaakt vaak crisisreacties. De plotselinge arbi-
traire en niet voorziene schending van het zelf 
is een schok voor de benadeelden en wel zo'n 
schok, dat zij direct daarna in allerhande situa-
ties problemen hebben met zich aanpassen. 
De controle over het eigen bestaan ontglipt hun 
en benadeelden kunnen volgens Bard en 
Sangrey (1979) meestal direct daarna eenvou-
dige problemen niet zelf oplossen. Deze ver-
schijnselen worden in de psychologie het resul-
taat van stress genoemd. Stress wordt ook wel 
omschreven als het gevolg van de discrepantie 

42 	tussen eisen uit de omgeving (bijv. overrompe- 
ling of het effect daarvan) en de capaciteit van 
de persoon (eventueel met ondersteuning van 
de supportgroep) om deze eisen in zijn eigen 
bestaan te verwerken of te integreren. 
Stress zou dan de intermediërende, innerlijke 
toestand zijn, die door deze problematiek wordt 
veroorzaakt (Kleber, 1977). Cofer en Appley 
(1964) komen tot een voor de problematiek 
van benadeelden van misdrijven, relevante 
definitie: 

'Stress is the state of organism where one 
perceives that his wellbeing (or integrity) 
is endangered and that he must devote all 
of his energies to its protection'. 

Op basis van het werk van Cofer en Appley 
(1964) en Bard (1979) kan een algemeen model 
opgesteld worden over het effect van bedrei-
ging en de wijze waarop een individu daarop 
reageert. Met dit model wordt het verwerkings-
proces van het individu beschreven. Er wordt 
in dit model nog geen rekening gehouden met 
de mogelijkheid dat men ondersteuning krijgt 
bij het verwerken van de problemen, die het 
gevolg zijn van de bedreiging. Hier zullen we 
later op ingaan. Nu leggen we eerst de nadruk 
op het verwerkingsproces van het individu zelf 
om vervolgens te kunnen nagaan wat verwer-
king zelf inhoudt en waar het van afhankelijk 



is. Cofer en Appley (1964) onderscheiden in 
hun model vier fasen. Zij hanteren daarbij de 
volgend redenering: wanneer een persoon te 
maken krijgt met bedreigende eisen uit de om-
geving, kan hij of zij proberen deze aan te pak-
ken door aangeboren of aangeleerd `coping 
behavior' toe te passen. `Coping behavior' is 
gedrag gericht op het oplossen van problemen. 
Het falen van de oplossingsstrategie zal tot de 
activeringsdrempel leiden. Wanneer de oplos-
sing daarentegen succesvol blijkt te zijn, is het 
effect daarvan een reductie van de bedreiging. 
Dit heeft tot gevolg dat de verwerking 
beëindigd is. Het individu zal echter na het 
falen van de strategie ter vermindering van de 
bedreiging naar een nieuwe oplossing (via leer-
gedrag) moeten zoeken. Ook de nieuwe oplos-
sing hoeft niet effectief te zijn. De ernst van 
de problemen kan daarvoor verantwoordelijk 
zijn. Wanneer het nieuwe gedrag echter wederom 
niet effectief blijkt te zijn, wordt de tweede 

43 	drempel bereikt: de frustratiedrempel. De 
situatie is het individu (benadeelde) boven het 
hoofd gegroeid en kan als bedreigend aange-
merkt worden. Angst kan een van de gevolgen 
zijn. Na de frustratiedrempel komen tevens 
andere gedragingen naar boven, zoals ego-ver-
sterkende en/of integriteit ondersteunende 
gedragingen. Wanneer beide typen gedragingen 
nl, aanpassing via nieuwe oplossingen en ego-
versterking, volledig zijn uitgeprobeerd zonder 
het gewenste effect, dan zal het individu 
(benadeelde) de stressdrempel bereiken. 
In deze fase houden alle probleemgerichte 
activiteiten op en probeert men voornamelijk 
het ego te beschermen. De benadeelde gaat er 
in deze fase van uit dat geen enkele reactie 
van haar of zijn kant effectief kan zijn. De 
situatie is nu voor de benadeelde eerder gevaar-
lijk dan bedreigend. Het falen van ego-bescher-
mende gedragingen of de verwachting dat uit-
putting zal volgen, leidt tenslotte tot de vierde 
drempel: de uitputtingsdrempel. 
In deze fase ervaart men hopeloosheid en hul-
peloosheid en de probleemoplossende activi-
teiten nemen drastisch af (Kleber, 1977). 
Stress is dus volgens deze opvatting hetzelfde 
als het falen van de tot onze beschikking staan-
de copingstrategieën. Dit is niet de enige opvat-
ting. In andere opvattingen wordt stress b.v. 



gehanteerd om verschillen in reacties op 
stressoren weer te geven. In ieder geval houdt 
de bovenstaande opvatting, waarbij de nadruk 
op het proces ligt, zich daar niet mee bezig. 
Wij zelf maken juist van deze opvatting gebruik 
om in tweede instantie na te kunnen gaan of 
er soms langdurige naweeën optreden. 
Benadeelden van ernstige misdrijven lopen een 
vrij grote kans om in de laatste twee fasen 
van dit viertrapsmodel van Cofer en Appley 
terecht te komen. Hierbij kunnen we aan twee 
groepen benadeelden denken. In de eerste 
plaats kunnen we denken aan personen die met 
een zeer onverwachte aanval te maken hebben 
gehad. Zij zijn op zo'n aanval niet voorbereid. 
De onvoorspelbaarheid ervan sluit bijna elke 
reactie uit. Dit heeft tot gevolg dat zij geen 
mogelijkheid hebben om de aanval zelf te 
weerstaan met bestaande of nog aan te leren 
copingstrategieën. Hun kans om in de laatste 
twee fasen terecht te komen is daarom veel 

44 	groter dan bij degenen die de aanval wel zien 
aankomen. In de tweede plaats kunnen bena-
deelden die regelmatig de eerste twee fasen 
meemaken, gemakkelijk na enige tijd in de 
laatste twee fasen terecht komen. Vrouwen die 
regelmatig door hun echtgenoot mishandeld 
worden, zijn daarvan een voorbeeld. Na een 
aantal malen door dezelfde persoon mishandeld 
te zijn, komen zij tot de conclusie dat hun 
oplossing niet tot een vermindering van de 
aanvallen leidt. Op de lange duur kan dit ertoe 
leiden dat zij vanwege deze reden in de laatste 
twee fasen van het model belanden. 
Dit viertrapsmodel kunnen we dus toepassen 
op twee groepen benadeelden: in de eerste 
plaats op benadeelden die éénmaal onver-
wacht in aanraking zijn gekomen met een 
zwaar misdrijf, zoals een beroving of zwaar 
sexueel geweld en in de tweede plaats op 
benadeelden die vaak met een minder zwaar 
misdrijf te maken hebben gehad, zoals vrou-
wen die regelmatig door de (ex-)partner mis-
handeld worden. 
Kahn (1970) en Lazarus (1966) verschaffen 
ons verder een denkschema (zie blz. 46) waar-
mee het verwerken zelf en dus niet, zoals in 
het voorgaande, het proces van verwerking 
beter begrepen kan worden. In elk van de 
fasen van Cofer en Appley (1964) worden 



namelijk verschillende problemen op een 
of andere manier verwerkt. Men probeert zich 
daarbij aan te passen aan nieuwe of getransfor-
meerde bedreigende eisen uit de omgeving. 
Dit denkschema kan grofweg toegepast wor-
den op het verwerken van zowel directe als 
indirecte gevolgen van het misdrijf. Ook kan 
het denkschema gebruikt worden bij reacties 
op de leedveroorzaker en als dat bij voorbaat 
uitgesloten is, bij het verwerken van het onmid-
dellijke leed door het misdrijf. Schade, letsel en 
heftige emoties zijn van het laatste een voor-
beeld. In het tweede geval gaat het om het 
verwerken van de aantasting van de persoon-
lijke integriteit. In dit verband denkt men 
meestal aan benadeelden van sexueel geweld. 
Dit zijn echter niet de enigen die zo iets mee-
maken. Maguire (1982) geeft een voorbeeld, 
dat in de literatuur minder bekend is. Hij laat 
zien dat ook bij benadeelden van een inbraak 
de persoonlijke integriteit kan zijn aangetast. 
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	In het volgende citaat zijn de letterlijke be- 
woordingen van zo iemand terug te vinden: 

'I shall never forget it because my privacy 
has been invaded. I have worked hard all 
my life and had my nose to the grindstone 
ever since and this happens. Now we can't 
live in peace. I have a feeling of `mental 
rape'. I feel a dislocation and disruption 
of private concerns. I have destroyed every- 
thing they touched. I feel so extreme about 
it.' 

Tenslotte moeten we bij de persoonlijke ver-
werking bedenken dat de wijze waarop de 
directe gevolgen verwerkt worden een nadelige 
invloed kunnen hebben op de verwerking van 
de indirecte gevolgen. Als de benadeelde nl. 
direct na het misdrijf in de grootst mogelijke 
problemen terecht komt, zal in tweede instan-
tie de verwerking en reparatie van de aangetaste 
persoonlijke integriteit niet eenvoudig verlopen. 



Schema 1: Psychologische verwerking van 
(onprettige) ervaringen 

omgeving (tegenstrijdige motieven) 

daadwerkelijke consequentie 
(reactie A) 

A 

inschatten potentiële eigen 
reacties en potentiële 
consequenties (reactie A) 

beslissing 2 
B 

daadwerkelijke eigen 
reactie 



Tijdens de verwerking van waargenomen infor-
matie bij een aanval, zoals een mishandeling 
of een beroving, wordt een aantal beslissingen 
genomen. Twee centrale momenten waarop dit 
gedaan wordt, zijn in het denkschema terug 
te vinden. Deze beslissingen bepalen voor een 
belangrijk deel het verdere verloop van de 
aanval. Voordat de eigenlijke reacties op gang 
komen, gaat men eerst na wat er aan gedaan 
kan worden. Ook deze momenten in de ver-
werking van de waargenomen informatie zijn 
in het schema verwerkt. 
De constatering dat men bedreigd wordt, zou 
een mogelijke uitkomst van de eerste van de 
twee belangrijke beslissingen kunnen zijn. Niet 
in iedere situatie zal het overigens zo uitpakken, 
maar naarmate de motieven (doelen) van beide 
partijen verder uiteen liggen, zal deze consta-
ring meer voor de hand liggen. 
Als men dit eenmaal heeft vastgesteld, zal ver-
volgens een plan gemaakt worden. Via zo'n 

47 	plan gaat men bij zichzelf na hoe op de bedrei- 
ging gereageerd zou kunnen worden. Een onder-
deel daarvan is dat men probeert na te gaan 
welke reacties op de bedreiging mogelijk zijn 
en welke consequenties daaraan verbonden kun-
nen zijn. Al deze elementen zullen uiteindelijk 
tot een vastomlijnd idee gaan leiden. Dit idee 
op zich, hoe men denkt te gaan reageren, is de 
tweede belangrijke beslissing in het verwer-
kingsproces van de bedreiging of aanval. In 
beide gevallen waar deze beslissingen genomen 
moeten worden, is sprake van cognitieve 
activiteiten. 

Men kan zich verder afvragen hoe zulke beslis-
singen worden genomen en welke factoren 
daar een rol bij spelen. 
Voordat men zich bedreigd weet, vinden aller-
lei activiteiten plaats. In de eerste plaats kan er 
een zichtbare tegenstander zijn die iets wil wat 
niet overeen komt met de eigen belangen. Een 
situatie waarin dus sprake is van tegenstrijdige 
motieven of doelen. In zo'n situatie moet men 
bepalen of de eigen belangen — met het risico 
van een ernstig conflict — doorgezet moeten 
worden, alhoewel de keuze in de praktijk niet 
altijd zo eenvoudig is. In ieder geval moet men 
kiezen. Toegeven of de eigen belangen door-
zetten, zijn dan de alternatieven, tenzij men 



beschikt over andere 'resources' waarmee het 
mogelijke leed kan worden tegengegaan. In de 
tweede plaats wordt de bedreiging mede 
bepaald door de verwachting, dat de confron-
tatie nabij is. En tenslotte kunnen bepaalde 
situatiegebonden kenmerken een rol spelen. 
Niet iedere situatie is namelijk even duidelijk. 
Het is bijv. niet altijd zeker of men bedreigd 
wordt. Al deze elementen bij elkaar gaan in 
meer of mindere mate uit van de veronderstel-
ling dat er een leedveroorzaker is. Daarnaast 
zijn er ook psyschologische kenmerken die 
bepalen of men bedreigd wordt. Men weet bijv. 
nooit zeker of de leedveroorzaker zijn zin zal 
doordrijven. Dit probeert men in te schatten 
en de uitkomst daarvan is zo'n psychologisch 
kenmerk dat mede de constatering dat men 
bedreigd wordt, bepaalt. Een ander kenmerk 
dat meespeelt, is de mate waarin men denkt 
ondersteuning te kunnen krijgen uit de om-
geving. Anders geformuleerd, men zal zich af- 

48 	vragen of de omgeving vijandig gestemd is. Bij 
zulke inschattingen spelen intellectuele 
'resources' en opvoeding een centrale rol. In 
bepaalde situaties zal een gebrek hieraan 
sneller leiden tot de vaststelling dat de omge-
ving vijandig gestemd is en dat er geen enkele 
steun te verwachten is. 
Nadat de mate van bedreiging is vastgesteld, 
doen affecten hun intrede. Zij treden op als 
intermediair tussen de constatering dat men 
bedreigd wordt en de vraag hoe daarop gerea-
geerd moet worden. Affecten zijn bijv. woede, 
angst, vrees, depressie of schuld. 

Hoe men zou kunnen reageren is net als het 
inschatten van de mate van bedreiging afhanke-
lijk van een aantal factoren. De ernst van de 
bedreiging is dan een van de belangrijkste fac-
toren. De mogelijke reacties op de bedreiging 
worden door het waargenomen gevaar aan 
banden gelegd: als het werkelijk om de keuze 
le geld of je leven' gaat is er maar één alterna-
tief nl, het geld afgeven in de hoop dat je 
leven wordt gespaard. In minder gevaarlijke 
situaties zijn er veel meer reacties mogelijk. 
Op de vraag of die mogelijkheden om te reage-
ren dan benut kunnen worden, is geen een-
duidig antwoord te geven. In ieder geval 
probeert men te zoeken naar de beste reactie 



op de bedreiging. De aanwezige kennis over de 
leedveroorzaker zal hierbij zeker benut worden. 
Als men de leedveroorzalcer echter in het 
geheel niet kent, zullen oppervlakkige kenmer-
ken zoals postuur of dronkenschap, de beslis-
sing, om op een bepaalde manier te reageren, 
beïnvloeden. Men blijft dus naar die reactie 	, 
streven waarmee het leed maximaal kan wor-
den gereduceerd. Bij dat streven kunnen ook 
situationele factoren een rol spelen. Vluchten 
kan bijv. in bepaalde omstandigheden de meest 
relevante reactie zijn. In een doodlopende 
straat is dat echter uitgesloten. Vandaar dat de 
intentie om te vluchten niet in daden omgezet 
zal worden, maar wel kan resulteren in het ver-
kennen van mogelijke andere reacties. De mo-
gelijke consequenties van de reactie op de be-
dreiging, kunnen bij al deze overwegingen een 
belangrijke rol spelen. Een consequentie zou 
bv. een nieuwe bedreiging kunnen zijn. Iets 
wat men op de koop toeneemt of waar men 

49 	voor terugschrikt. 
Ook kunnen meer persoonlijk getinte factoren 
een rol spelen, zoals bv. impulsiviteit. Impulsi-
viteit heeft vaak tot gevolg dat men al deze 
eerder genoemde overwegingen overslaat en 
dat men zo snel mogelijk op de bedreiging pro-
beert te reageren. Er zal dan niet snel naar een 
nieuwe oplossing gezocht worden omdat de 
beproefde reacties meer voor de hand liggen. 
Weer anderen bv. zullen een sterke neiging 
hebben om alles op zichzelf te betrekken. Zij 
zullen proberen de bedreiging te verdringen of 
geven zichzelf daar de schuld van. Tenslotte 
kan bij de beslissing wat de beste reactie is, 
iemands mening over wat moreel wel of niet 
aanvaardbaar is, een rol spelen. 
Naast deze twee beslissingsmomenten in het 
denkschema zijn er nog andere factoren die 
invloed hebben op de verwerking van informa-
tie bij een bedreiging. We zullen bij het bespre-
ken daarvan niet uitputtend te werk gaan. Al-
leen de allerbelangrijkste factoren zullen nog 
aan bod komen. 

Op het moment van de aanval of even erna 
moet het effect van de beeldvorming door de 
media op het zelf van de benadeelde niet 
onderschat worden. 
De media dringen ons vaak een zeer specifiek 



beeld van daders en benadeelden op. Daarin 
staat de dader centraal en wordt vaak ook nog 
als held afgeschilderd, terwijl de benadeelde 
in de rol van 'underdog' terecht komt. 
Een benadeelde is kortom een verliezer en is 
bovendien zielig. Uit het onderzoek van Bard 
en Sangrey (1979) blijkt deze rol van de media 
uit de volgende uitspraak van benadeelden 
van misdrijven: 
'I never thought it could happen to me' 
Door de afwezigheid van objectieve voorlich-
ting door de media, met uitzondering van de 
Voorkomen Misdrijven reclame, kan bij het 
brede publiek geen aanzet verwacht worden 
tot een cognitieve voorbereiding op een 
ernstige slachtofferervaring. 

Voorlichting is de ene kant van de medaille, 
daadwerkelijke ervaringen de andere kant. 
Haggard (1949) suggereert dat eerdere ervarin-
gen met minder ernstige vormen van criminali- 

50 teit, als benadeelde en/of als initiatiefnemer (?) 
kunnen leiden tot een maximale bescherming 
van het individu tegen de onmogelijkheid om 
een ernstige ervaring te kunnen verwerken. 
Uit de WODC-slachtofferenquêtes (Van Dijk 
en Steinmetz, 1979) is bekend, dat een kwart 
van de Nederlandse bevolking elk jaar te ma-
ken krijgt met een of meer delicten, die in dit 
verband aangeduid worden met de term kleine 
criminaliteit. Op dit moment gaat het al om 
eenderde van de bevolking. Of de meeste van 
deze ervaringen (fietsendiefstal, vernieling) 
opgevat kunnen worden als bouwstenen voor 
een maximale voorbereiding op ernstige delic-
ten is niet bij voorbaat even duidelijk. Het lijkt 
in ieder geval aannemelijk dat individuen die 
vaker benadeelde of initiatiefnemer in gevallen 
van kleine criminaliteit zijn geweest, enigszins 
voorbereid zijn op het verwerken van ernstige 
ervaringen. 
In het denkschema is tenslotte aan het eind van 
de verwerking van een bedreiging een toets 
ingebouwd. Met deze toets stelt een individu 
vast of de reactie op de bedreiging het gewenste 
resultaat heeft opgeleverd. Een individu doet 
in de loop van zijn of haar leven ervaringen met 
aanpassingen aan nieuwe situaties ('coping') op. 
Coping zelf is gebaseerd op ervaringen met 
succes en falen. Succes impliceert in deze con- 



text copinggedrag dat voor het individu in 
kwestie tot een daadwerkelijke aanpassing aan 
de nieuwe situatie heeft geleid, terwijl falen 
betekent dat de beschikbare copingstrate-
gieën niet afdoende waren om zich aan te 
passen. In het laatste geval is het wenselijk dat 
zo iemand overgaat tot het aanleren van 
nieuwe strategieën. 
Of dat in de praktijk ook zal gebeuren is ten 
dele afhankelijk van de persoonlijkheidstrek-
ken: het zelf en het vertrouwen in eigen kun-
nen; kernachtig samengevat in een concept 
uit de humanistische psychologie, `selfesteem'. 
Sociaal-psychologen zoals Festinger (1954) 
en Homans (1974) zijn de mening toegedaan, 
dat ieder individu een dispositie bezit om eigen 
gedrag te kunnen evalueren. Beide psycholo-
gen zeggen dat selfesteem de weerslag in de 
persoonlijkheidsstructuur is van het evalueren 
van eigen falen en succes met aanpassingen. 
Een zwak zelf en een gebrek aan vertrouwen in 

51 	eigen kunnen blijken niet bevorderlijk te zijn 
voor het verwerken en omgaan met een ernstige 
slachtofferervaring (Defares, 1976 en Van 
Beers, 1977). 
Een indicator die wij hiervoor zullen hanteren 
is o.a. de `stressfull life event'. Van deze 
gebeurtenissen, zoals een echtscheiding of het 
verlies van een dierbaar persoon, is bekend dat 
zij het zelf en het vertrouwen in eigen kunnen 
nadelig beinvloeden. 

Door uitvoerig in te gaan op het verwerken van 
onprettige (agressieve) ervaringen en factoren 
die daarbij een rol spelen, hebben we gepro-
beerd aan te geven dat het individu zelf de 
sleutel is tot een positieve verwerking van de 
directe en indirecte gevolgen van het misdrijf. 
Alleen in gevallen van een positieve individuele 
verwerking kunnen langdurige naweeën uit-
blijven. In het volgende deel zullen we proberen 
uit te leggen hoe ondersteuning van anderen 
daarbij mede de positieve uitwerking in de 
hand kan werken. 

3. Overwinnen van problemen na ernstige 
misdrijven: 
Ondersteuning door anderen 
Sommige benadeelden verkeren direct na de 
ontdekking van het delict of na de confronta- 



tie met de initiatiefnemer in een crisis, omdat 
zij daar totaal niet op voorbereid zijn of om-
dat zij voor de zoveelste maal in dezelfde hope-
loze omstandigheden terecht zijn gekomen. 
De reacties bij zo'n crisis zijn door Bard en 
Sangrey (1979) gerubriceerd analoog aan het 
onderscheid dat door Lazarus (1971) en 
Horowitz (1976) 4) werd gehanteerd. Bard en 
Sangrey onderscheiden een drietal fasen in de 
crisisreacties van het slachtoffer nl. de 'im-
pact', `recoir en `reorganization' fase. Deze 
fasen overlappen ten dele de laatste twee 
fasen uit het viertrapsmodel van Cofer en 
Appley (1964). We presenteren juist dit model 
naast dat van Cofer en Appley omdat de 
aangrijpingspunten voor hulp aan benadeelden 
van een ernstig misdrijf met dit model beter 
uitgelegd kunnen worden. In het model van 
Cofer en Appley ligt de nadruk op het ver-
werkingsproces van het individu, waarmee de 
mogelijkheid dat anderen daarbij ondersteu- 

52 	ning verlenen, wordt verwaarloosd. Bij Lazarus 
en Horowitz ligt echter de nadruk, in tegen-
stelling tot Cofer en Appley, meer op onder-
steuning. 
In de eerste fase van dit model valt de integri-
teit van de benadeelde in scherven uiteen, wat 
gepaard kan gaan met desoriëntatie en verdo-
ving. Verstoringen in het fysiologische systeem 
wat zich kan uiten in het niet meer kunnen 
eten of slapen zijn in de eerste fase 'niet onge-
woon. In de impact fase voelt de benadeelde 
zich kwetsbaar en hulpeloos. Bovendien voelen 
zij zich eenzaam en in de steek gelaten. Deze 
fase kan enkele uren maar ook enkele dagen 
aanhouden. Juist in deze fase is troost van 
belang. Verschillende problemen komen dan 
op. hen af. Zij zoeken daarom steun en prak-
tische hulp. Samen met anderen kunnen zulke 
materiële (verzekering invullen) en immate-
riële problemen gemakkelijker worden opge-
lost. Benadeelden zijn in deze impact fase 
minder weerbaar dan anders en kunnen daar-
om eenvoudige problemen niet altijd even 
gemakkelijk oplossen. 
In de tweede fase, het `recoil' stadium van de 
crisisreactie, beginnen benadeelden met hun 
moeizame aanpassing aan de nieuwe situatie 
4) Het model van Horowitz wordt meestal voor 
benadeelden van sexueel geweld gehanteerd. 



die is ontstaan door het delict. Ook zijn zij 
aangevangen met het herstel van het zelf. In 
deze herstelfase moeten benadeelden tege-
lijkertijd leren omgaan met zeer onplezierige 
emoties zoals angst, woede of schuldgevoelens, 
wat hun reïntegratie proces er niet eenvoudiger 
op maakt. Dat proces wordt door Bard en 
Sangrey (1979) ook wel omschreven als 
`waxing and waning of the tension'. In deze 
fase kunnen familieleden en vrienden zeer be-
hulpzaam zijn door ondersteuning, verzorging 
en troost te bieden. Door ondersteuning of 
troost krijgt de benadeelde het gevoel dat hij 
of zij gemakkelijker over deze ervaring kan 
gaan praten. Het gaat hier dus niet om de eer-
der beschreven vorm van praktische hulpver-
lening, maar meer om daadwerkelijke onder-
steuning. Hierdoor komt de eigen verwerking 
sneller op gang. Uiteindelijk zullen benadeel-
den deze ervaring toch zelf moeten verwerken. 

53 	Lazarus (1971) onderscheidt twee vormen van 
eigen verwerking nl. passieve en actieve coping 
strategieën. Dit onderscheid is binnen deze 
context juist zo belangrijk, omdat men bij de 
wijze waarop men behulpzaam is, rekening 
moet houden met de coping strategie van de 
benadeelde. Om dit duidelijk te kunnen ma-
ken, zullen we beide vormen van eigen verwer-
king bespreken. Passieve coping strategieën 
zijn niet op de gebeurtenis zelf gericht. Ontken-
nen wat gebeurd is, is hiervan een voorbeeld. 
De nieuwe situatie die door het delict is ont-
staan, wordt eenvoudigweg ontkent. Passieve 
coping strategieën worden ook wel `defense' 
strategieën genoemd. Actieve verwerking 
(coping) van het gebeuren is daarentegen wel 
gericht op de nieuwe situatie die bedreigend 
is. Lazarus (1971) deelt de actieve coping-
processen in twee hoofdcategorieën in: de 
directe acties') en palliation (verlichting). 
Onder directe acties verstaat Lazarus (1971) 
handelingen die gericht zijn op het wegnemen 
van de bedreiging door de verstoorde relatie 

5) Directe actie kan volgens Lazarus (1971) zowel 
preventief als reactief zijn. In het eerste geval houdt 
men rekening met een dergelijke ervaring door zich 
erop voor te bereiden. De agressor met gelijke 
munt terug betalen is meer een reactieve actie 
(dader/slachtoffergroep). 



met de omgeving te veranderen. Onder pallia-
tion (verlichting) verstaat Lazarus (1971) het 
verminderen, elimineren of tolereren van 
onprettige, lichamelijke en affectieve aspecten 
van de bedreiging. Lazarus spreekt in dit ver- 
band kortweg over het zoeken van troost 
(Kleber, 1977). 
Lazarus beschrijft twee manieren om troost te 
zoeken (zie ook bijlage op blz. 64). In de 
eerste plaats beschrijft hij bet gebruik van 
symptoom gerichte middelen om de nood te 
verlichten, zoals alcohol, sport, handwerken en 
relaxatie technieken. Ook wordt in dit ver-
band op intrapsychische middelen gewezen 
zoals `defense' strategieën die gericht zijn op 
het wegnemen van de beleving van de dreiging. 
Dromen over het nemen van wraak op de 
agressor of in plaats daarvan op een ander, is 
een voorbeeld van `defense'-strategieën. 
Bij het geven van troost is het van belang dat men 
de verschillende manieren van reageren kent. 

54 Als men dit niet weet of niet in de gaten heeft, 
kan de ondersteuning averechts op de verwer-
king van het individu inwerken. 

Bij een normaal verloop van het verwerkings-
proces van de crisis geeft de tweede fase toe- 
gang tot de derde fase van de crisisreactie. 
Bard en Sangrey (1979) noemen deze derde 
en laatste fase reorganisatie. 
De verscheurde integriteit van de benadeelde 
herstelt zich weer. Naarmate het slachtoffer 
in de eerdere fasen beter heeft leren omgaan 
met de aangedane overweldiging in zowel 
materiële (goederen en letsel) als immateriële 
zin, kan in deze fase het herstel van het zelf 
voorspoediger verlopen. De gevoelens van angst 
en woede nemen langzamerhand qua intensi-
teit af, terwijl bij een goed verloop weer tijd 
en energie over is voor nieuwe ervaringen. Het 
misdrijf en alles wat ermee samenhangt staat 
minder centraal en de reacties zijn ook niet 
meer zo emotioneel als het weer ter sprake 
komt. In deze fase kunnen negatieve invloeden 
uit de omgeving die betrekking hebben op het 
misdrijf de benadeelde echter nog steeds ervan 
doordringen dat de ander of de maatschappij 
niet te vertrouwen is. Dergelijke invloeden 
zijn niet bevorderlijk voor een definitief 
herstel. 



Volgens Bard en Sangrey (1979) is een posi-
tief verloop van de reintegratie van de bena-
deelde sterk afhankelijk van de wijze waarop 
hulp gegeven wordt. De hulpverlening zou in 
feite als tegenwicht moeten fungeren voor 
het ontstane wantrouwen in de ander. Dit 
wantrouwen kan opgevat worden als een sym-
bolische representatie van de opgedane erva-
ring. Lazarus (1971) wijst er bovendien op 
dat een slecht verloop van het verwerken van 
de crisis nogal ernstige gevolgen (lange termijn 
reacties) voor de persoon in kwestie kan 
hebben. 
Lange termijn reacties kunnen zich zowel op 
een psychologisch als een fysiologisch niveau 
uiten. Psychologische reacties zijn bv. neuroses 
en verstoorde aanpassingen (Irving, 1982), ter-
wijl fysiologische reacties zich op allerlei 
manieren kunnen uiten bijv. via ziekte, maag-
zweren, hoge bloeddruk enz. Wederzijdse 
beinvloeding van psychologische en fysiolo- 
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	gische reacties is daarbij overigens niet uitge- 
sloten. 
Op welk moment in de tijd dergelijke lang-
durige reacties verwacht kunnen worden, is 
niet duidelijk. Een aanduiding van de tijdspan-
ne waarop dergelijke fenomenen zich voordoen 
vindt men bij Bard en Sangrey (1979), die 
stellen dat de reorganisatie fase als onderdeel 
van de crisis bij een verkrachting ruim een 
jaar in beslag kan nemen. 
Op deze plaats in het betoog moet de vraag 
gesteld worden of de kans dat een benadeelde 
een ernstig misdrijf goed verwerkt (geen lang-
durige effecten) een kwestie van aanleg en 
geluk is of dat de reintegratie van het slacht-
offer in het maatschappelijk bestel bevorderd 
wordt door een adequate opvang en onder-
steuning. 
De praktijk van elke dag en het kennisniveau 
van de verschillende professionele en niet 
professionele hulpverleners over de coping-
strategieën van een benadeelde bij een misdrijf 
wijzen, zoals later waarschijnlijk zal blijken, 
in de richting van eigen aanleg en geluk. 
Of een benadeelde een misdrijf adequaat 
verwerkt en tevens integreert in zijn/haar leven 
zal vermoedelijk meer van de eigen verwer-
kingscapaciteiten afhangen dan van de onder-
steuning — in ruime zin — door anderen. 



Zelfs zullen we rekening moeten houden met 
het tegenovergestelde effect, dat wil zeggen 
met de hypothese, dat de `supporting agents' 
de benadeelde meer tegenwerken dan onder-
steunen. Via het WODC-onderzoek naar het 
functioneren van hulpverlening — in ruime 
zin — zullen we deze hypothesen proberen te 
toetsen. 
Eerst zal echter moeten worden vastgesteld 
met welke `supporting agents' de benadeelde 
in aanraking kan komen. Ieder van deze 
`supporting agents' kan namelijk in positieve 
of negatieve zin bijdragen tot het activeren 
van de geneigdheid om zelf het misdrijf te gaan 
verwerken. Ondersteuning kan de benadeelde 
verwachten van vrienden en familieleden, van 
politie en justitie en van de sociaal/medische 
gezondheidsdiensten. 
Uit een recent onderzoek (Stein, 1977) onder 
slachtoffers van (ernstige) misdrijven blijkt 
dat minstens 30% van de benadeelden een of 
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de lijdensweg. Deze intimi ondergaan door de 
ervaring van de ander, zelf een aantal ernstige 
mentale of emotionele problemen. Sommige 
vrienden of familieleden blijken daardoor zo 
aangeslagen te zijn dat men zou kunnen spreken 
van mede-benadeelden. Van zulke kennissen of 
familieleden kunnen benadeelden vermoede-
lijk weinig ondersteuning verwachten. De onder-
steuning die zij kunnen verstrekken zal ten dele 
ingegeven zijn door de eigen worsteling met 
de problemen, die zij zelf hebben ondervonden 
door betrokken te raken bij de ervaring van de 
ander. Schuldgevoelens en verwijten, over en 
weer, kunnen hier een belangrijke rol spelen. 

Politie en Justitie komen beroepshalve met 
benadeelden van misdrijven in aanraking. Zij 
kunnen bij de politie aangifte doen van een 
misdrijf. De politie beschouwt hen als aange-
vers. Aangevers die de politie komen informe-
ren over het delict en soms ook over de initia-
tiefnemer. Door de aangifte op te nemen werkt 
de politie mee aan de strafrechtspleging. Door 
zo te handelen ondersteunt zij de doelstellingen 
van de strafrechtspleging. 
Deze doelstellingen zijn: het afschrikken van 
potentiële en bekende daders (generale en 
speciale preventie) en het vergelden van schuld. 



Tot de doelstellingen rekent men ook sociale 
doelen zoals het verbeteren van daders (van der 
Werff, 1979). 
In al deze doelstellingen en met name bij het 
resocialiseren wordt alleen aandacht geschonken 
aan de dader van het misdrijf. Het ontbreken 
van enige aandacht voor de benadeelde van 
het delict is schokkend. 
Binnen de context van de sociale doelen zou 
men ook de positie van de benadeelde kunnen 
effectueren. Dit betekent dat men sociale of 
ook wel humane doelen bereid is toe te passen 
op benadeelden van misdrijven en niet alleen 
op daders. In, een mogelijke nieuwe doelstel-
ling van de strafrechtspleging zou daarom 
meer aandacht geschonken moeten worden 
aan het erkennen en realiseren van rechten en 
belangen van benadeelden van misdrijven. 
Bij het realiseren van de geaccepteerde doel-
stellingen van de strafrechtspleging is o.a. 
sprake van een nauwe samenwerking tussen 
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	Politie en Justitie. In een aantal gevallen gaat 
de ijver om dit te realiseren zo ver dat men 
benadeelden samen met de dader en zijn familie 
laat opdraven als getuigen. 
Het zal duidelijk zijn dat deze handelswijze 
van Politie en Justitie, hen door veel bena-
deelden niet in dank wordt afgenomen. Bena-
deelden van misdrijven begrijpen niet wat hen 
nu weer overkomt. Politie en Justitie zijn er 
toch voor, zo denken zij, om orde en rust te 
bewaren, of indien nodig te herstellen. Ook 
denken zij daarbij aan het garanderen van de 
veiligheid (Suttles, 1972). In het algemeen zal 
iedere burger het garanderen van veiligheid 
ogenblikkelijk vertalen in de opsporingstaak 
van de politie of ook wel in het zich bezig-
houden met criminaliteit. Een benadeelde 
daarentegen interpreteert' de daadwerkelijke 
bemoeienissen van de politie met misdrijven 
vanuit zijn of haar eigen ervaringen. De bena-
deelde verwacht dat de politie hem als mens 
behandelt en verwacht niet dat de politie hem 
primair als informant gebruikt.' 
Omdat de belangen en rechten van het slacht-
offer tot nu toe niet daadwerkelijk erkend 
worden door Politie en Justitie is het aanneme-
lijk dat beide instellingen, naast alle andere 
vormen van verontachtzaming, geen aandacht 
zullen besteden aan het ondersteunen van de 



benadeelde. Het zoeken naar wegen om de 
schade hersteld te krijgen en benadeelden te 
informeren over de (straf)zaak en de dader 

. kunnen tot de ondersteuning gerekend worden. 
Medezeggenschap bij het proces van strafrechts-
pleging is in dit verband helemaal uit den boze. 
Deze veronachtzaming doet vermoeden dat 
eventuele langdurige naweeën bij benadeelden, 
veroorzaakt door secundaire victimisatie, mede 
het gevolg zijn van het optreden van Politie en 
Justitie. In ieder geval lijkt het aannemelijk dat 
de meeste benadeelden op z'n minst geïrriteerd 
zullen zijn over de wijze waarop zij door Politie 
en Justitie behandeld worden. 
Over de rol van de traditionele sociaal/medische 
gezondheidsinstellingen in het hulpverlenings-
proces aan benadeelden van misdrijven kunnen 
we kort zijn. Benadeelden van misdrijven 
bestaan volgens dergelijke instellingen niet, 
althans komen als onderdeel van hun rubri-
cering op het 'intake' formulier niet voor. 

58 Een uitzondering op deze regel zijn de slacht-
offers van sexueel geweld, oorlogsslachtoffers 
en slachtoffers van gijzelingen. Nadelige effec-
ten van de traditionele instellingen zijn niet te 
verwachten, omdat zij geen gerichte hulp aan 
benadeelden verschaffen. 

4. Een voorstel tot integratie van beide perspec-
tieven: 
Persoonlijke verwerking en ondersteuning 
door anderen 
Het eerste waar men aan denkt bij benadeelden 
van delicten is schade of letsel. Dat dit aan-
zienlijk kan zijn, is bekend uit het Nederlandse 
onderzoek van Smale (1977, 1980). In een 
aantal gevallen was daar zelfs sprake van blijvend 
letsel of schade. 
Blijvend letsel of schade is niet het enige wat 
een benadeelde voor de rest van het leven kan 
tekenen. Niet iedere benadeelde verwerkt een 
delict even goed. Sommigen houden aan zo'n 
ervaring ernstige vormen van onaangepastheid 
over of zelfs een blijvende neurose. Of onaan-
gepastheid voor de benadeelde het uiteinde-
lijke gevolg van een misdrijf zal worden, is 
afhankelijk van de eigen verwerkingscapaciteiten 
en in sommige gevallen ook van de hulpverle-
ning, die door anderen wordt geboden. Het kan 
ook het gevolg van secundaire victimisatie zijn. 



Dit moet voorkomen worden. Het erkennen 
van rechten van benadeelden zou een stap in 
de goede richting zijn. 

Niet ieder individu beschikt over een even 
groot en rijk geschakeerd reservoir aan ver-
werkingscapaciteiten ('coping' strategieën). Die 
strategieën leert men in de praktijk door bv. 
ervaringen op te doen in het omgaan met 
anderen, zowel met bekenden als met onbe-
kenden. 
Zowel succes als falen tijdens activiteiten met 
hen zal `coping' tot gevolg hebben, alhoewel 
de inhoud van het `copen' bij bijv. succesvolle 
individuen nogal kan verschillen van hen, die 
het in het leven niet gemakkelijk hebben. Het 
coping potentieel van een individu wordt 
ook door begaafdheden bepaald (disposities). 
Intelligente individuen kunnen bv. gemakke-
lijker succesvol `copen' dan minder intelligente 
personen. Verder moet men zich blijven afvra- 

59 	gen of succesvol copen met een ernstig delict 
in alle gevallen wel tot de reële mogelijkheden 
gerekend moet worden, gezien het onver- 
wachte karakter van een misdrijf. Door de hulp-
verleners wordt dit bevestigd. Sommige slacht-
offers van ernstige misdrijven zijn de eerste 
tijd (enkele uren tot enkele dagen) ontred-
derd en kunnen zelfs eenvoudige problemen 
niet oplossen (Bard en Sangrey, 1979). 
Kortom niet alleen de eigen verwerkingscapa-
citeiten van het individu maar ook de daad-
werkelijke hulpverlening door anderen is een 
noodzakelijke voorwaarde om een positievere 
integratie van het delict in het dagelijkse 
levenspatroon te kunnen bewerkstelligen. 
De eersten die voor deze hulpverschaffing in 
aanmerking komen, zijn de partner, vrienden 
en familieleden. De politie kan hier ook toe 
gerekend worden, omdat zij meestal als eerste 
met de benadeelde in aanraking komen. Bij de 
eerste hulp aan benadeelden moet men ervan 
uitgaan dat zij met name behoefte hebben aan 
een praatpaal. Anders geformuleerd: zij hebben 
behoefte aan iemand met een open oog voor 
hun problemen. 
De politie kan zich bij het geven van hulp 
beroepen op de Politiewet, die met enige goe-
de wil uitgelegd kan worden als een onderbou-
wing van de noodzaak om schadeherstellend 



(appaiserend) naar de benadeelde toe op te 
treden. Herstel van schade is helaas een verwaar-
loosde doelstelling van de strafrechtspleging. 
De laatste decennia is meer aandacht besteed 
aan de realisatie van de overige doelstellingen 
van de strafrechtspleging, het opsporen en 
resocialiseren van daders. 
Hulpverlening aan benadeelden door de politie 
houdt in de eerste plaats het willen aanhoren 
van het slachtoffer in zonder daarbij enige 
nadruk te leggen op de informatie, die nood-
zakelijk is voor het opsporen van de dader. Bij 
het verkrijgen van informatie over het delict 
en de dader zal de politie zich overigens moeten 
afvragen of alle informatie, die gebruikelijk 
verzameld wordt, wel nuttig of noodzakelijk 
is. Bepaalde vragen kunnen namelijk zeer kwet-
send voor de benadeelde zijn. Ook kan de 
politie overwegen om samen met de benadeelde 
vast te stellen of zij achter de dader aan moe-
ten en of de zaak vervolgd zou moeten worden. 

60 	De politie kan daarnaast het slachtoffer be- 
hulpzaam zijn bij het oplossen van de verschil-
lende praktische problemen, die het gevolg 
zijn van het misdrijf. Het invullen van verzeke-
ringspapieren en de verwijzing naar het schade-
fonds 'slachtoffers van misdrijven' kunnen 
hiertoe gerekend worden. Ruch en Hennessy 
(1983) stellen in dit verband op basis van hun 
onderzoek bij benadeelden van sexueel geweld 
vast dat crisis-interventiehulp zich zou moeten 
concentreren op de directe behoefte van 
benadeelden en wel door informatie te geven, 
oplossingen voor problemen te suggereren en 
ondersteuning te verlenen. In voorkomende 
gevallen kan de politie daarbij terugvallen op 
vrijwilligers en met name als de politie op 
korte termijn zelf geen mogelijkheden ziet om 
deze zaken aan te pakken. In vrij veel hulp-
projecten is dit zo langzamerhand een goed 
gebruik geworden. Reeves (1982) stelt in dit 
verband zelfs dat in Engeland de politie om 
deze reden `victim support schemes' verwel-
komt. 
Centrale overheden (Justitie) kunnen vervol-
gens de politie bij het uitoefenen van deze 
taak behulp zijn door zowel eenvoudig 
in te vullen formulieren als snelle procedures 
te ontwikkelen. Tenslotte kan de politie de 
benadeelde informeren over het verloop van de 



zaak, indien natuurlijk bekend is, wie de 
dader is. Bij een zaak met een bekende dader 
kan de politie het slachtoffer ook informeren 
over de mogelijkheid om de schade direct op 
de dader te verhalen. 

De bereidheid van de politie om jegens de 
benadeelde appaiserend op te treden kan als 
gunstig bij-effect, het opwaarderen van het 
slachtoffer in de media tot gevolg hebben. De 
media, in het bijzonder de sensatiepers, schil-
deren slachtoffers over het algemeen af als 
verliezers, terwijl daders een heldenrol toege-
dicht wordt. De traditionele slachtofferkarika-
tuur, die door de media geproduceerd wordt, 
brengt zowel de benadeelde als zijn of haar 
familie en vrienden in moeilijkheden. De familie 
en vrienden kunnen zich in de praktijk daar- 
om moeilijk als ideale hulpverlener gedragen. 
Het beeld van de verliezer in de concrete 
situatie zal namelijk snel leiden tot het stellen 

61 	van de schuldvraag. Iets waar de benadeelde 
allerminst behoefte aan heeft (het lijkt ons dat 
hier een duidelijke taak voor Justitie ligt om de 
bevolking van objectieve informatie over crimi-
naliteit te voorzien). 
Het komt bovendien ook voor dat de familie 
of vrienden zelf het gevoel hebben slachtoffer 
te zijn van de situatie, wat hen niet tot 
geschikte hulpverleners maakt. De derde groep 
bestaat uit professionele hulpverleners waar-
toe de benadeelde zich in de tweede of derde 
instantie (bijv. bij een grote kans op langdurige 
effecten) kan wenden. Professionele hulpver-
leners moeten zich dan wel openstellen voor 
deze problematiek (bijv. als complement van 
de reclassering). 

Waarschijnlijk zal een meer op de benadeelde 
gerichte hulpverlening door Politie en Justitie, 
familie of vrienden en de professionele hulp-
verleners heel wat benadeelden van ernstige 
misdrijven, langdurige naweeën kunnen bespa-
ren. Door de juiste hulpverlening kan het 
coping-potentieel van de benadeelde gestimu-
leerd worden. Zelf zal de benadeelde dan 
moeten werken aan de positieve integratie van 
de gevolgen van het misdrijf in haar of zijn 
leven (zie verder onderaan blz. 62). 



Schema 2: Verwerking van een misdrijf door benadeelden 
en hulpverlening (incl. ondersteuning) 

ondersteunende activiteiten bij coping met hulp van anderen 

media 
opwaardering slachtoffers 
objectieve voorlichting 

Justitie 
realisatie schadeherstel 
voor slachtoffer door: 
a. verhaal schade bij dader 
b. financiële voorzieningen 

zoals schadefondsen 
c. algemene voorzieningen 

verzekeringswezen 
a. eenvoudige formulieren 
b. snelle uitkerings-

procedure voor 
slachtoffers van 
misdrijven 

Als de persoon in kwestie dat om voorkomende 
redenen, zoals een probleemachtergrond, niet 
kan, zal met hulpverlening ook weinig bereikt 
worden. 
In bovenstaand schema is de genoemde 
discussie nog eens kort samengevat. 



bekeken vanuit de eigen verwerkingscapaciteiten 

Verwerking van een misdrijf door benadeelden bekeken vanuit dreigen verwerkings 
capaciteiten en hulpverlening 

A 

Individuele coping door de 
benadeelde (aanpassing) 

lukt 

geen blijvende 
onaangepastheid of neurose 

B' 

'leerprocessen' van nieuwe 
aanpassingsmechanismen 

lukt niet 

blijvende onaangepastheid 
of neurose 

copitig met hulp van anderen 
(hulpverlening) 

vrienden/familie 
praatpaal 

politie 
praatpaal 
hulp bij problemen 
vervolgen: ja'of nee 	' 
informatie over de dader 
schadefonds 
schadevergoeding 

professionele hulpverleners 
medische hulp/therapie, enz. 

lukt niet / 	\ 	lukt / ■.•,.\ lukt niet 



Bijlage 1 

Factoranalyses van copinggedrag 

Bron: Robbins, P. R. and R. H. Tanck. 
A factor analysis of coping behaviors. 
Journal of clinical psychology, 34e jrg., 
nr. 2, april 1978. 

Werkwijze: factoranalyses op de data van 
vragenlijsten die betrekking hadden op 
verschillende wijzen van stresshantering. 

Type: exploratief. 

Populatie: 132 studenten. 

Methode: vragenlijsten werden voorgelegd en 
op de data van de vragenlijsten werden factor-
analyses verricht. 

64 	Resultaten: zeven factoren werden geëxtra- 
heerd; deze verklaarden 65% van de variantie. 

• Factor I beschrijft een reactie op spanningen 
in de vorm van het zoeken naar sociale 
steun. De voornaamste items waren: (.81) 
zoeken naar gezelschap: (.67) het doorpra-
ten van problemen met vrienden en familie-
leden en (—.70) het zoeken naar totale iso-
latie. 

• Factor II beschrijft een patroon van dis-
functioneel gedrag. De belangrijkste items 
waren: (.72) ineffectief zijn — stoppen met 
goed functioneren, (.68) voortdurend eten, 
(.66) dagdromen of fantaseren, (.65) zeer 
veel uren besteden aan denken over dingen, 
(.54) snel prikkelbaar en boos worden. 

• Factor III schijnt identiek te zijn met 
Horney's concept van `narcotiseringsangse. 
De belangrijkste items zijn: (.81) drinken 
van alcohol, (.75) gebruik van marihuana 
en (.49) zoeken naar sexueel genot. 



• Factor IV beschrijft het oplossen van pro-
blemen als reactievorm op spanningen. De 
belangrijkste items waren: (.81) proberen 
om het probleem te analyseren, (.74) 
directe actie om de oorzaak van een pro-
bleem te bestrijden en op te lossen. 

• Factor V heeft betrekking op de aanspraak 
die gemaakt wordt op het professionele 
gezondheidszorgsysteem. De belangrijkste 
items waren: (.72) professionele hulp 
zoeken, (.63) het gebruik van tranquilizers. 

• Factor VI heeft betrekking op de accep-
tatie en volharding tot de spanning voorbij 
is. De belangrijkste items waren: (.61) het 
verdragen van onbehaaglijkheid tot het 
voorbij is, (.60) bidden, maken van lange 
wandelingen (—.68). 

• Factor VII heeft betrekking op ontspan- 
65 ning (aan spanningen). De belangrijkste 

items waren: (.68) TV kijken of naar de 
bioscoop gaan, (.60) op vakantie gaan of 
uitstapje maken. 
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') De term benadeelde zal gehanteerd worden in plaats 
van slachtoffer. Aan deze term geven wij de voorkeur 
omdat deze in verschillende situaties duidelijker is. 
Daarbij hebben we een tweetal situaties voor ogen. In 
de eerste plaats gaat het om een situatie waarin een 
getuige zich met het misdrijf bemoeit en daardoor 
schade of letsel oploopt en in de tweede plaats om 
een situatie waarin men 'zelf begint' en vervolgens 
letsel of schade oploopt. Het begrip slachtoffer wordt 
eigenlijk alleen gebruikt in situaties waarin men 
'zomaar' overvallen wordt door de initiatiefnemer. 



Het slachtoffer en de Franse 
strafrechtspleging* 

door J. Verin 

In de nieuwe Franse wetgeving wordt veel 
aandacht besteed aan allerlei soorten slacht-
offers, en vooral ook aan slachtoffers van 
delicten. In de nieuwe strafrechtspolitiek van 
de minister van justitie neemt dan ook de 
schadevergoeding aan het slachtoffer een voor-
name positie in. 
Het slachtoffer had in het Franse strafproces-
recht altijd al belangrijke rechten: dat van het 
aanspannen van een proces en dat van het 
vragen van een vergoeding van de door het 
delict veroorzaakte schade. Het eerstgenoemde 

69 	recht vormt het noodzakelijk tegenwicht tegen 
het opportuniteitsbeginsel dat aan het beleid 
van het O.M. ten grondslag ligt. Indien het 
O.M. van vervolging afziet of zelfs weigert te 
vervolgen, kan het slachtoffer daartoe zelf de 
aanzet geven, hetzij via de weg van het civiele 
recht, hetzij door de verdachte direct voor de 
correctionele rechtbank te dagen. Een tweede 
recht is hem toegekend: het eisen van schade-
vergoeding zowel voor de strafrechter als voor 
de civiele rechter, in beide gevallen met alle 
voordelen die het strafproces te bieden heeft 
op het punt van de bewijsvinding, de onkosten 
(een advocaat is niet verplicht), en de snelheid 
van procederen. 
Zo kan het slachtoffer altijd partij zijn in het 
strafproces, zonder dat het civiele karakter van 
zijn eis hem ervan hoeft te weerhouden zijn 
gevoelens uit te spreken over de schuld van de 
verdachte en over de straf die deze verdient. 
Zelfs als het slachtoffer geen schadevergoeding 
eist, kan hij zich in het kader van een civiele 

* Dit is een verkorte weergave van: La victime et la 
justice criminelle frangaise. 
Lezing gehouden in het kader van de 33ème Cours 
International de Criminologie. Société Internationale 
de Criminologie et Université Simon Fraser, 
Vancouver, 6-11 maart, 1983. 



voeging uitlaten over de aan de verdachte op 
te leggen straf. 
Bij het bepalen van de straf die aan de dader 
wordt opgelegd en de wijzen van tenuitvoer-
legging van die straf zou op alle mogelijke 
manieren rekening moeten worden gehouden 
met de geldelijke belangen van het slachtoffer, 
en in dit kader is het goed om nog eens te 
herinneren aan de wettelijke regels (op het 
gebied van het strafprocesrecht) ingevoerd in 
1958; daarbij diende de zorg om het slacht-
offer als inspiratiebron. Aan de rechtbank en 
aan de rechter die de straffen ten uitvoer legt 
werd o.a. de mogelijkheid gegeven om bij de 
voorwaardelijke invrijheidstelling en voorwaar-
delijke veroordeling als voorwaarde te stellen, 
dat de dader aan het slachtoffer de schade zou 
vergoeden. 
In 1970 werd bovendien wettelijk geregeld, dat 
de rechter van instructie in plaats van preventief 
te hechten, de verdachte dwingend kon voor- 

	

70 	schrijven dat deze garant zou staan voor de door 
het delict veroorzaakte schade. 
Verder kan nog worden gewezen op het uitstel 
van vonniswijzing en het schuldig verklaren 
zonder strafoplegging, beide mogelijk gemaakt 
door een wet van 1975. Eén van de voorwaar-
den waarop de rechtbank hiertoe mag overgaan 
is, dat er een regeling is getroffen voor de 
schadeloosstelling van het slachtoffer. 
Al deze wettelijke maatregelen zijn toepasbaar 

	

• 	voorzover de dader is gepakt; maar dat is helaas 
lang niet altijd het geval. Opdat het slachtoffer 
niettemin een vergoeding zou kunnen krijgen, 
is de staat hem te hulp gekomen; een wet van • 
1951 had voor slachtoffers van verkeers-
delicten reeds een schadefonds ingesteld en een 
wet van 1977 heeft ook t.a.v. slachtoffers van 
misdrijven tegen personen in een schadeloos-
stelling door de staat voorzien. Een wet van 
1981 tenslotte heeft die van 1977 nog uitge-
breid met een schadeloosstelling van slacht- 
offers van bepaalde vermogensdelicten. 
Is de plaats, die traditioneel in ons strafproces-
recht voor het slachtoffer wordt ingeruimd, 
met dit alles niet volkomen bevredigend? Toch 
niet, want ondanks alle mooie bedoelingen van 
de wetgever zou het slachtoffer zich — terecht 
— wel eens een ongenode gast in het strafproces 
kunnen voelen, iemand die men weer vergeet 



nadat hij eenmaal zijn getuigenis heeft afge-
legd, die geen enkele reële invloed op de rechts-
gang heeft en die meestal de schade niet kan 
verhalen, hetzij doordat de dader onbekend is 
en de zaak niet voldoet aan de voorwaarden 
voor vergoeding uit het schadefonds, hetzij 
doordat er aan de verplichting tot schadever-
goeding geen gevolg wordt gegeven. 

Een en ander heeft de minister van justitie 
ertoe gebracht, een realistischer politiek te 
gaan voeren, waarbij de rechten en belangen 

• van de slachtoffers beter worden gewaarborgd. 
Hij heeft zich daartoe laten inspireren door 
de aanbevelingen van een door hem ingestelde 
commissie (de commissie Milliez), gedaan in 
juni 1982. 
De commissie heeft zich om te beginnen 
ingespannen om de verbinding te verbreken die 
in de publieke opinie maar al te vaak gelegd 
wordt tussen de erkenning van de rechten van 
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politiek. De voorstanders van een humanere 
strafrechtspleging moeten zich terdege realise-
ren, dat het evengoed een sociale onrechtvaar-
digheid is, de rechten van slachtoffers te mis-
kennen. 
De aanbevelingen van de commissie komen op 
het volgende neer: de sociale solidariteit moet 
volledig uitgaan naar het slachtoffer, of de 
dader nu bekend is of niet; de hulp hoeft niet 
beperkt te blijven tot geldelijke prestaties of 
administratieve diensten; zij moet op de toe-
komst gericht zijn; zij moet zich niet beperken 
tot een geïsoleerde publieke interventie, maar 
worden ingebed in de samenleving; de hulp - 
moet goed gecoördineerd worden; daartoe zou 
er een landelijk orgaan moeten komen dat 
beschikt over gedecentraliseerde diensten. 
Voorzover de commissie aanbevelingen doet 
op het gebied van het strafrecht, zullen deze 
nu in chronologische volgorde worden be-
sproken. 
Direct na het misdrij.P wat dit betreft moet 
vooral de situatie van slachtoffers van geweld 
dat gepaard gaat met huisvredebreuk worden 
verbeterd; dag en nacht zouden zij zich inge-
volge de wet beschermd moeten kunnen 
weten. 
Op het moment van de constatering van het 



misdrijf door de politie: op dit punt komt de 
commissie met een hele serie voorstellen be-
treffende de opvang van het slachtoffer door 
de politie. Deze zou hem/haar met respect 
dienen te behandelen, en o.a. moeten informe-
ren over rechtspositie en opvangmogelijkheden 
bij publieke instellingen. Ook zou zij moeten 
proberen om, wanneer dat mogelijk mocht 
lijken, een verzoening met het slachtoffer tot 
stand te brengen. 
Bij vervolging en vooronderzoek: 
— het zou het slachtoffer gemakkelijker 
moeten worden gemaakt, zijn recht te halen. 
Zo zou men bijv. het O.M. moeten verplichten 
het slachtoffer beter te informeren over beslis-
singen tot niet vervolgen, zou er gewezen 
moeten worden op de mogelijkheid van rechts-
hulp en zou de procedure van beslaglegging 
door civiele partijen versoepeld moeten worden. 
— zouden de slachtoffers in alle fasen van het 
strafproces op de hoogte gesteld moeten wor- 
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— zouden de geldelijke belangen van de slacht-
offers moeten worden beschermd. Hiertoe 
zouden bijv. aan de rechter van instructie 
bepaalde bevoegdheden van de burgerlijke 
rechter moeten worden overgedragen (bijv. 
ten aanzien van beslaglegging) zou de proce-
dure van teruggave van gestolen goederen ver-
soepeld moeten worden, en zouden er vaker 
confrontaties tussen dader en slachtoffer 
moeten worden geinitieerd. 
Bij de berechting: 
— wat betreft de voorbereiding voor de zitting 
zou er (volgens een model van het Vera-insti-
tuut te New York) een oproep aan het slacht-
offer moeten worden gezonden met alle nood-
zakelijke informatie over wat hem/haar te 
wachten staat. 
— wat betreft de procedure ter zitting zou de 
correctionele rechtbank in het belang van het 
slachtoffer met gesloten deuren moeten kunnen 
rechtspreken, en zou het recht van wraking 
van de jury toegekend moeten worden aan 
zowel slachtoffers, O.M., als aan de verdachte. 
— om te voorkomen dat het slachtoffer zich 
tot meerdere rechtsprekende instanties tegelijk 
moet wenden, zou de competentie van de 
strafrechter moeten worden uitgebreid naar 



bepaalde takken van civiel en administratief 
recht. 
— met betrekking tot de inhoud van het straf-
vonnis is het van belang de leden der zittende 
magistratuur gevoelig te maken voor het feit 
dat de strafkeuze een directe invloed uitoefent 
op de mogelijkheden die de dader heeft om de 
schade te vergoeden. In die lijn van denken zou 
het ook passen, aan de oplegging van een straf 
met beperkte vrijheidsbeneming (la semi-liberté) 
meteen al een verplichting tot schadevergoeding 
te koppelen, evenals aan het uitstel van vonnis- 
wijzing. Verder zouden dienstverlenings-
projecten vaker kunnen worden georganiseerd 
ten behoeve van instellingen voor slachtoffer-
hulp, en zou men een 'herstelboete' kunnen 
invoeren waarvan de opbrengsten niet ten goede 
komen aan de staatskas, maar aan een centraal 
orgaan voor slachtofferhulp. 
Bij de tenuitvoerlegging van straffen: moeten 
de materiële belangen van het slachtoffer 
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regelen, die er alle op gericht zijn de dader 
beter in staat te stellen de voor de schadeloos- 
stelling benodigde gelden te verdienen. 

De conclusies en voorstellen van de commissie 
Milliez hebben reeds geleid tot nieuwe wette-
lijke regelingen en wetsontwerpen. Deze beslaan 
met name de volgende drie gebieden: 
A) de onmiddellijke hulp aan de slachtoffers 
B) de erkenning van rechten van het slachtoffer 
en nieuwe garanties in het strafproces 
C) herstel/vergoeding van de geleden schade. 
ad  A) Een gids voor slachtoffers, geschreven in 
toegankelijke en concrete taal, biedt de lezers 
volledige informatie over hun rechten en over 
de stappen die ze kunnen ondernemen. Verder 
is er een slachtofferbureau gevestigd in de 
Kanselarij (onderdeel van het Ministerie van 
Justitie), om de voorgenomen hervormingen te 
begeleiden en om geldelijke steun te bieden. 
Dit bureau kan worden beschouwd als een voor-
loper van het nationale orgaan voor slachtoffer-
hulp dat de commissie Milliez voor ogen stond. 
Het bureau stimuleert o.m. de oprichting van 
verenigingen voor allerlei soorten van slacht-
offerhulp en de opening van opvangcentra in 
gemeentehuizen. Drie van deze centra zijn in 
Frankrijk al geopend. Voor het eerst in 1983 



beschikt het ministerie van justitie over vol-
doende financiële middelen om de projecten 
actief te kunnen ondersteunen. 
De Kanselarij is van plan om bij alle recht-
banken opvangcentra voor slachtoffers onder 
te brengen; voorzover deze bij wijze van experi-
ment al functioneren, oogsten ze bij het publiek 
veel succes. 
ad B) De eerste maatregelen die al zijn door-
gevoerd, zijn het vergemakkelijken van het 
indienen van aanklachten en het effectueren 
van regelingen die erin voorzien dat een gedeel-
te van het geld dat gedetineerden in de gevange-
nis krijgen, gereserveerd wordt voor de slacht-
offers. 
In de onmiddellijke toekomst zullen op dit 
gebied nog een viertal nieuwe acties worden 
ondernomen: 
1) Verbetering van de plaats van het slachtoffer 
in het strafproces 
2) Het beschermen van de geldelijke belangen 
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3) Het sneller regelen van de schade 
4) Het betrekken van het slachtoffer bij het 
bepalen van de strafmaat. 
ad C) Om de schadevergoeding snel en volledig 
te doen plaatsvinden, zijn al verscheidene maat-
regelen genomen en andere in een vergevorderd 
stadium van voorbereiding, zowel voor gevallen 
waarin de dader onbekend is of niet tot betalen 
in staat, als voor gevallen waarin hij wel bekend 
is en verplicht gesteld tot schadevergoeding. 
1) Schadevergoeding door de dader. Het O.M. 
heeft instructies gekregen om, zo vaak als de 
omstandigheden dit toelaten, de tenuitvoer-
legging van voorwaardelijke straffen vergezeld 
te doen gaan van een voorwaarde tot schade-
vergoeding. 
2) Schadevergoeding door de staat. Het plafond 
van het uit te keren bedrag aan bepaalde . 
slachtoffers van delicten waarvan de dader onbe-
kend is of niet betalen kan, is reeds opgetrokken 
en zal binnenkort nog verder worden opgetrok-
ken. 
Een wetsontwerp in voorbereiding zal het toe-
passingsgebied van schadevergoeding door de 
staat aanzienlijk verruimen. Hoewel het zich 
nog steeds beperkt tot misdrijven tegen per-
sonen, biedt het ontwerp verschillende ver-
nieuwingen. Eén ervan is dat niet alleen de 



economisch zwakken meer voor een schade-
vergoeding in aanmerking komen. 
3) Schadevergoeding voor verkeersslachtoffers. 
Het bestaande systeem van schadevergoeding 
voor deze grote categorie van slachtoffers is 
zeer onbevredigend. Er is een wetsontwerp in 
voorbereiding, gebaseerd op aanbevelingen van 
een speciale commissie. 
Wat zal van dit geheel aan maatregelen ten 
gunste van het slachtoffer de invloed zijn op 
de Franse strafrechtspleging? Zal het hele 
systeem er anders door gaan werken, zal het 
slechts op enkele punten baat hebben bij de 
aangebrachte verbeteringen, of zal er in de 
praktijk van veranderingen niets te merken 
zijn? 
Er is vanuit de publieke opinie een grote steun 
te verwachten; anderzijds is het moeilijk om in 
een periode van economische neergang de 
nodige gelden voor een effectieve toepassing 
van de voorgestelde hervormingen los te 

75 	krijgen. 
Het is te hopen dat aanbevelingen, gebaseerd 
op criminologisch onderzoek, kunnen bijdragen 

• tot het succes van de toekomstige strafrechts-
politiek. Een politiek waarbij de rechten en 
belangen van het slachtoffer beter behartigd 
zullen worden; een politiek die ons zowel meer 
recht, actieve solidariteit als sociale rust zou 
kunnen brengen. 



Schadeloosstelling door 
delinquenten in Canada: een 
recht van het slachtoffer? 
vijf antwoorden* 

door S. A. Thorvaldson 

Probleemstelling 
Het doel van deze inleiding is het onderzoeken 
van de bedrieglijk simpele stelling dat slacht-
offers een wettelijk recht op schadeloosstelling 
in het strafproces zouden moeten hebben, 
dat de justitie zou moeten zorgen voor de 
tenuitvoerlegging van de hierop betrekking 
hebbende uitspraken en dat deze schadeloos-
stelling prioriteit zou moeten hebben binnen 
het geheel van de straftoemeting. Dit zou een 
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misschien ook nog goed voor de resocialisatie 
van de delinquent, die immers moreel aanspra-
kelijk zou worden gesteld voor de toegebrachte 
schade. 
Jammer genoeg is er, hoewel dit aantrekkelijke 
voorstel al ongeveer honderd jaar lang door de 
meest eminente criminologen en sociaal-filo-
sofen naar voren wordt gebracht, nog opvallend 
weinig bereikt voor het slachtoffer. 
De belangrijkste reden hiervoor is, dat het 
voorstel ons voor belangrijke theoretische 
problemen stelt — de aard, doelstellingen en 
methoden van het strafrecht, het verschil tus-
sen strafrecht en burgerlijk recht, tussen straf-
baar feit en onrechtmatige daad — en daarnaast 
op strafprocesrechtelijke en bestuurlijke 
moeilijkheden stuit. 
Het spreekt vanzelf, dat het slachtoffer een 
moreel recht op schadeloosstelling heeft, maar 
de vraag is of het opleggen van schadeloos- 

* Dit is een verkorte weergave van: Compensation 
by offenders in Canada: A victim's right? Five 
answers. 
Paper prepared for the thirty-third international 
course in criminology; victims of crime, 6-11 maart, 
1983, 
Vancouver, British Columbia, Canada (Proceedings 
forthcoming ca. 1984; ed. by E. A. Fattah). 



stellingsplicht een gepast antwoord is op een 
strafrechtelijke misstap en of dit wel in over-
eenstemming is met het historische onderscheid 
tussen strafproces en burgerlijk proces. 
Vanuit de straftoemetingstheorie kunnen in 
dit verband drie belangrijke vragen gesteld 
worden: 1. kan schadeloosstelling van het 
slachtoffer in principe erkend worden als straf-
rechtelijke sanctie; 2. zo ja, moet aan deze 
sanctie prioriteit worden toegekend bij de 
straftoemeting en 3. heeft het slachtoffer een 
wettelijk recht op schadeloosstelling in het 
strafproces. 
Bij de beantwoorders van deze vragen kan men 
in Canada vijf groepen onderscheiden, die men 
de volgende etiketten kan geven: abolitionisten, 
conservatieven, pragmatici, radicalen en 	- 
'vereffenaars'. De antwoorden die zij op de 
bovengenoemde vragen geven worden hier-
onder uiteengezet, waarbij de laatste vraag 
vaak nog onderverdeeld moet worden in de 

77 	volgende: Heeft het slachtoffer een wettelijk 
recht a. om schadevergoeding te eisen; b. om 
de omvang van de schade vast te laten stellen 
door een overheidsdienst; c. op juridische 
bijstand van de vervolgende instantie of een 
advocaat; d. op daadwerkelijke vergoeding 
van de gehele schade of een gedeelte van de 
schade; e. op vergoeding van alle soorten schade 
(d.w.z. ook immateriële) en f. op tenuitvoer-
legging van het vonnis door een overheidsdienst. 

De abolitionisten 
Hun standpunt is, dat schadeloosstelling thuis-
hoort in het civiele recht. Door het strafrecht 
worden de belangen van de staat beschermd, 
of van de gehele gemeenschap. Als men inliet 
strafrecht belangen van individuele burgers 
gaat behartigen loopt de effectiviteit van het 
strafrecht gevaar, in de eerste plaats omdat de 
doeleinden van het strafrecht en het privaat-
recht door elkaar gehaald zouden worden en 
in de tweede plaats omdat schadeloosstelling 
van het slachtoffer in elk geval onvoldoende 
zou zijn als reactie op bepaalde strafbare 
feiten. De zeerover zou niet ophouden met 
roven als hij, gepakt, alleen zijn buit terug 
hoefde te geven. Om die reden juist, is naast 
het civiele recht het strafrecht tot ontwikkeling 
gekomen. 



In de derde plaats zou de strafrechter gecon-
fronteerd worden met allerlei problemen die 
te doen hebben met het vaststellen van de al 
dan niet materiële schade, die de aandacht 
zouden afleiden van datgene waar het in het 
strafrecht eigenlijk om gaat. 
Het is duidelijk dat de vraag naar de prioriteit 

• in deze theorie niet rijst en dat de enige 
functie van het slachtoffer in het strafproces, 
het aandragen van bewijs voor het schenden 
van de belangen van de gemeenschap is. Waar 
de strafwet nog regels kent die schadeloos-
stelling van het slachtoffer op de een of andere 
manier mogelijk maken, zijn dit anachronis-
tische overblijfselen uit een tijd dat het straf- 
recht nog onvoldoende was ontwikkeld. 
De aanhangers van de vergeldingstheorie onder 
de abolitionisten wijzen er op dat het slacht-
offer er wel moreel recht op heeft dat het hem 
aangedane leed in het strafproces wordt ver-
golden. Een wettelijk recht op schadeloosstel- 
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recht en als zijn positie verbeterd moet worden, 
moet dat dáár gebeuren. Tegen een actie van 
een civiele partij binnen het strafproces, zoals 
allerlei Europese landen die kennen zouden de 
abolitionisten niet zoveel bezwaar hebben, 
als maar duidelijk was dat het hier om een 
civiele eis ging en niet om een als strafrechte-
lijke sanctie opgelegde schadeloosstelling. Een 
voorstel om zoiets in te voeren is echter in 
Canada niet aan de orde. 

De conservatieven 
Zij willen schadeloosstelling als strafsanctie 
op zeer beperkte schaal toelaten. Dit is in 
Canada op het ogenblik de heersende mening. 
Het wetboek van strafrecht kent er in artikel 
653 een regeling volgens welke het slachtoffer 
vóór de straf wordt vastgesteld kan vragen om 
een 'compensation order'. Er kan alleen schade 
aan eigendommen worden vergoed en het 
slachtoffer moet zelf voor de tenuitvoerlegging 
zorgen alsof het een civiel vonnis was. 
Volgens de jurisprudentie moet van deze -- 
bijkomende — sanctie een spaarzaam gebruik 
worden gemaakt en moet deze alleen worden 
overwogen als de schade gemakkelijk is vast 
te stellen. De vervolgende instantie wordt van 
hogerhand aangemoedigd de slachtoffers te 



helpen zonder zich als hun 'advocaat' op te 
stellen. 
Volgens artikel 663 van hetzelfde wetboek 
kan schadevergoeding worden opgelegd als 
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroorde-
ling. Als dat gebeurt, zorgt een overheidsdienst 
voor de tenuitvoerlegging. 
Er is lang onenigheid geweest over de vraag of 
de schadeloosstelling ex artikel 653 een straf-
sanctie is, of eigenlijk beschouwd moet worden 
als behorend tot het burgerlijk recht. In 1978 
besliste het hoogste Canadese rechtscollege, 
het Supreme Court, dat het weldegelijk een 
strafsanctie is, maar wie gehoopt had dat deze 
beslissing onderbouwd zou worden met een 
systematische theoretische analyse van de 
strafdoelen en de connectie van deze sanctie 
met die doelen, kwam bedrogen uit. 
Ten aanzien van de schadeloosstelling als 
voorwaarde heeft de jurisprudentie uitgemaakt 
dat deze moet bijdragen aan de resocialisatie 
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moet zijn met de doeleinden van het straf-
recht, maar hoe dat dan precies in zijn werk 
moet gaan wordt niet expliciet duidelijk 
gemaakt. 
Al met al kunnen we zeggen dat het verschil 
tussen de theorie van de conservatieven en die 
van de abolitionisten niet heel duidelijk is. 
Vele conservatieven accepteren de mogelijkheid 
tot schadeloosstelling in het strafproces met 
een zekere tegenzin en benadrukken de prak-
tische moeilijkheden (mankracht, kosten, 
deskundigheid) waarop uitbreiding zou stuiten. 
Men krijgt de indruk dat zij de mogelijkheden 
die er zijn alleen accepteren omdat zij een 
eenvoudige en humane mogelijkheid aan het 
slachtoffer bieden, maar niet omdat zij bij-
dragen aan de doeleinden van het strafrecht. 
In het bijzonder wordt niet uitgelegd waarom 
het vergoeden van materiële schade wel en van 
immateriële schade niet bijdraagt tot het ver-
wezenlijken van de strafdoelen. Hier wordt 
dus meer een praktische keuze gemaakt dan 
één die theoretisch onderbouwd is. 
Op de vraag of de schadeloosstelling in principe 
als strafrechtelijke sanctie kan worden erkend 
wordt dan ook geen consistent antwoord gege- 
ven. Wel wordt nadrukkelijk gezegd dat 
schadeloosstelling geen prioriteit dient te 



hebben in het strafproces en dat hij niet als 
hoofdstraf kan worden gebruikt. Wat de 
rechten van het slachtoffer betreft, deze zijn 
in de beide artikelen die schadeloosstelling 
mogelijk maken verschillend, en gaan in geen 
van beide gevallen erg ver. 

De pragmatici 
'Laten we' zo zeggen dezen 'voorkomen dat 
we verdrinken in theoretische debatten, en 
gewoon in de praktijk op grond van een 
intuitief oordeel uitproberen welke verbeteringen 
ten gunste van het slachtoffer we kunnen aan-
brengen. In de vraag waarom schadeloosstelling 
in het strafproces mogelijk moet zijn, hoeven 
we ons niet te verdiepen. Dat is vanzelfsprekend 
een kwestie van rechtvaardigheid. Bovendien 
heeft het verschil tussen straf- en civielrecht in 
werkelijkheid niet zo veel betekenis. Het civiele 
recht dient evenzeer als het strafrecht uiteinde-
lijk tot het handhaven van een goede gang van 
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om het civielrecht niet nu en dan enigszins 
punitief zou zijn of het strafrecht niet op schade-
vergoeding gericht. 
Anderen gaan verder. Zij erkennen dat schade-
loosstelling in het strafrecht de strafdoelen 
moet dienen, maar stellen dat dat ook gebeurt, 
bv. door middel van preventieve effecten op de 
delinquent of op het grote publiek, door het 
afromen van onrechtmatig voordeel, of door 
een eventueel verbeterend effect op de delin-
quent. 
Tot dusverre heeft deze praktische benadering 
echter weinig succes gehad. De theoretische 
bezwaren van de conservatieven en abolitio-
nisten zijn er niet door weggenomen en op het 
punt van het 'dienen van de doeleinden' rijzen 
nog al wat vragen. Zo zijn geldboetes efficiënter 
als het gaat om afschrikking of om het afromen 
van voordeel en kan een schadevergoedings-
plicht de resocialisatie juist in de weg staan als 
deze bv. tot loonbeslag zou leiden. 
Ook op het gebied van wetsvoorstellen die tot 
uitbreiding van de schadevergoedingsmogelijk-
heden zouden leiden, hebben de pragmatici nog 
niet veel bruikbaars verschaft, en zelfs als 
schadeloosstelling in alle gevallen mogelijk werd 
zou daar door de vele conservatieven in de 
rechterlijke macht, die niet overtuigd zijn van 



nut en noodzaak, maar een beperkt gebruik van 
worden gemaakt. Bovendien geven zij geen 
antwoord op praktische vragen zoals: hoe moet 
de tenuitvoerlegging door overheidsdienaren 
geschieden, hoe moet de vervolgende instantie 
die rechtshulp moet verlenen gevrijwaard wor-
den tegen civiele acties van ontevreden slacht-
offers, en waarom wordt niet ook om vergoe- 
ding van immateriële schade gevraagd. 
Hoe dan ook, de pragmatische aanpak heeft 
wel tot een zekere uitbreiding van de schade-
vergoedingsregeling geleid, maar een wezenlijke 
verandering kan niet alleen op een intuïtieve 
pragmatische aanpak gebaseerd zijn, o.a. omdat 
daardoor de theoretische bezwaren van de 
tegenstanders niet weggenomen worden. 

De radicalen 
Zij erkennen het belang van de theoretische 
benadering, maar trekken de waarde in twijfel 
die het huidige concept en de functie van het 
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rijke punten uit hun theorie zijn 1. dat het 
staatsapparaat en de gemeenschap der burgers 
heel verschillende entiteiten zijn en dat de 
staat, ook in een democratie, niet echt verant-
woording aflegt aan de burgers; 2. dat het 
strafrecht historisch gezien betrekkelijk nieuw 
is en dat het in hoofdzaak dient tot het hand-
haven van de macht van de heersende groep in 
de staat, hetgeen meebrengt dat handelen tot 
misdadig bestempeld wordt niet omdat het in 
strijd met de waarden van het volk is, maar 
omdat het de belangen van de staat bedreigt; 
3. dat de middelen die het strafrecht hanteert 
intimidatie en controle zijn. 
Onder dit laatste vallen dan mede resocialisatie-
pogingen. 
Het idee van schadeloosstelling als uitgangspunt 
bij de straftoemeting is voor de radicalen inte-
ressant omdat het a. het verschil tussen staat en 
gemeenschap van burgers impliceert; b. over-
heidsdienaren meer in de rol van bemiddelaar 
drukt dan in die van wetshandhaver; c. impli-
ceert dat orde in de samenleving bereikt kan 
worden door uitdrukking te geven aan een 
geaccepteerd rationeel principe, in plaats van 
door intimiderende straffen en andere hand-
havingsmethoden. 
Zij bestrijden abolitionisten en conservatieven 



wanneer die het functioneren van het straf-
recht rechtvaardigen, maar zijn het met hen 
eens dat de doeleinden van dat strafrecht door 
schadeloosstelling niet bereikt kunnen worden. 
Dat zou immers niet stroken met hun idee 
over die doeleinden. 
Zij zouden schadeloosstelling van slachtoffers 
door delinquenten verwelkomen, maar dan in 
een heel ander soort proces dan het huidige 
strafproces. 

De 'vereffenaars' 
Voor hen is het heel belangrijk dat er recht 
gedaan wordt in de straftoemeting en dat het 
kwaad dat geschied is wordt vereffend. Het 
strafrechtssysteem werd ingesteld om te zorgen 
dat de sociale orde voldoet aan een aantal 
sociale waarden zoals gelijkheid en billijkheid 
in de rechtspraak, menselijkheid, vrijheid en 
democratische controle op de rechtsgang. 
Schadeloosstelling kan worden aanvaard als 

82 	strafsanctie, als aangetoond kan worden, dat 
de neiging van delinquenten om de wet te over-
treden wordt beinvloed als men hen laat 
betalen voor de aangerichte schade en dat dit 
kan geschieden in een eerlijk menselijk proces 
waarin de delinquent niet van zijn individuele 
rechten en vrijheden wordt beroofd en waarop 
een zekere controle van de burgers mogelijk is. 
Er wordt vernieuwde aandacht gegeven aan de 
verbreiding van de idee van de gerechtigheid 
of de morele verantwoordelijkheid voor straf-
rechtelijke vergrijpen. Het strafproces kan in 
de maatschappij mede functioneren als een 
soort zinnespel, en de straftoemeting kan 
worden gebruikt om morele waarden te onder-
wijzen en een beroep te doen op het geweten 
van delinquenten en andere burgers. 
Men kan deze benadering neo-retributief 
noemen, het gepleegde kwaad moet worden 
vergolden, echter niet door een even grote 
hoeveelheid leed, maar door een sanctie die 
de toegebrachte schade vereffent. Hierbij 
wordt het beginsel van de billijke rechtspraak 
niet uit het oog verloren. Er begint onderzoek 
op gang te komen naar de invloed van de 
schadeloosstellingsplicht op de mentaliteit van 
de delinquent. 
De eis om de schade te herstellen is ook meer 
dan allerlei andere alternatieve sancties in over- 



eenstemming met andere eerder genoemde 
waarden zoals de vrijheid van het individu en 
een eerlijke menselijke behandeling. Schade-
loosstelling als uitgangspunt bij de straftoeme-
ting is dus gerechtvaardigd vanuit verscheidene 
doeleinden van het strafrecht. - 
In hoeverre rechters prioriteit aan dit uitgangs-
punt zullen geven hangt af van hun waardering 
van de logica van de onderliggende redenering 
en van de effectiviteit. 
Tenslotte komen we bij de vraag of het slacht-
offer een recht op schadeloosstelling moet 
hebben. Om deze vraag te kunnen beantwoor-
den moeten we ons realiseren dat het slacht-
offer in het strafproces niet als benadeeld 
individu optreedt, maar als representant van 
de gehele in zijn belangen geschade gemeen- 
schap. Als de rechter schadevergoeding toekent 
is dat niet uit medelijden met het slachtoffer, 
maar om de gerechtigheid te dienen. 
Als het slachtoffer nu een eigen recht op schade- 
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status als representant. Hij heeft geen eigen 
belangen te beschermen in het strafproces. Hij 
heeft dus ook geen eigen recht op schadeloos-
stelling en hoeft ook geen eigen advocaat te 
hebben, want de vervolgende instantie, die de 
gemeenschap vertegenwoordigt, vertegenwoor-
digt dus ook hem. Hij kan natuurlijk weldege-
lijk een recht op schadevergoeding buiten het 
strafproces om hebben, maar als hij binnen het 
strafproces een eigen recht zou hebben zouden 
de handen van de rechter te veel gebonden zijn, 
b.v. als deze vindt dat gevangenisstraf nood-
zakelijk is. 
In een ander opzicht wordt zijn status echter 
zeer versterkt. Als een van de hoofdpersonen 
in het zinnespel heeft hij het recht om te 
worden gehoord, om juridische bijstand te 
krijgen van de vervolgende instantie en om een 
belangrijke plaats in te nemen bij de straftoe-
meting. Verder mag hij verwachten dat de 
omvang van zijn schade op behoorlijke wijze 
wordt vastgesteld en dat een overheidsdienst 
zorgt voor de tenuitvoerlegging van een vonnis 
waarin hem schadeloosstelling wordt toege-
kend. Alle soorten schade, ook immateriële 
kunnen worden vergoed. 
Het antwoord van de vereffenaars op de theo- 
retische bezwaren van de abolitionisten is, dat 



zij vergeten, dat een moreel appel een middel 
kan zijn om de doeleinden van het strafrecht 
na te streven. Anders dan de conservatieven 
willen zij vanuit een zeker idealisme de straf-
wet hervormen. Ze willen de radicalen wel 
toegeven, dat de strafwet niet altijd de mening 
van het volk vertegenwoordigt, maar ze gaan 
er van uit dat deze overwegend legitiem is en 
ze erkennen uiteraard het belang van het 
onderscheid tussen strafproces en civiel proces. 

Samenvatting en opmerkingen 
In het begin werd er op gewezen dat het 
probleem van het recht van het slachtoffer op 
schadeloosstelling gezien moet worden in ver-
band met de vraag naar de aanvaardbaarheid en 
de prioriteit van deze schadeloosstelling bij de 
straftoemeting. De problematiek heeft al een 
lange historie. Vijf groepen antwoorden op de 
verschillende vragen kunnen als volgt worden 
samengevat: 
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hebbende bepalingen uit het strafrecht verwij-
deren en het slachtoffer geen enkel recht op dit 
punt toekennen, omdat deze bepalingen civiel-
rechtelijk van aard zijn en niet in overeenstem-
ming met de doelen en de methoden van het 
strafrecht. 
De conservatieven willen de status quo hand-
haven, waarin bepaalde schade onder bepaalde 
voorwaarden vergoed kan worden, maar zij 
leveren geen bevredigende theoretische onder-
bouwing van dit standpunt. Zij zien de sanctie 
als een bijkomende straf, dus één met weinig 
prioriteit. Hét slachtoffer heeft dan ook weinig 
status en rechten. 
De pragmatici zoeken geen theoretische door-
braak. Zij pleiten voor schadeloosstelling omdat 
deze moreel goed is, en vertrouwen min of meer 
op de politieke kracht van dit uitgangspunt. 
Betoogd is dat deze onvoldoende sterk zal zijn 
en ook dat hun voorstellen geen oplossing 
bieden voor enige belangrijke problemen. 
De radicalen vragen natuurlijk of wel de juiste 
vragen worden gesteld en of men niet uitgaat 
van de verkeerde politieke vooronderstellingen. 
Evenals de abolitionisten vinden zij de gedachte 
van schadeloosstelling door delinquenten prin-
cipieel onverenigbaar met de doeleinden en de 
middelen van het huidige strafrecht in Canada. 



Zij zijn in beginsel echter sterk voor schade-
loosstelling en zien deze als een middel tot de 
hervorming van de politieke grondslagen van het 
rechtsstelsel. Hun opvatting is natuurlijk uiter-
mate relevant voor het onderwerp, maar er kan 
alleen op ingegaan worden op het niveau van 
de politieke theorie. 
Tenslotte de vereffenaars, zoals we ze genoemd 
hebben. Zij proberen het theoretische probleem 
dat de abolitionisten gesteld hebben op te 
lossen binnen het kader van de politieke voor- 
onderstellingen van abolitionisten. Zij zijn sterke 
voorstanders van schadeloosstelling door delin-
quenten en zijn van mening dat deze een belang-
rijke verschuiving in de straftoemetingstheorie 
zou betekenen in de richting van het beklem-
tonen van een moreel appel, los van intimidatie 
en controle. 
Zij zouden de rechten van het slachtoffer in 
sommige opzichten willen beperken, maar in 
andere opzichten verder willen gaan dan de 
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De beschreven categorieën zijn natuurlijk ideaal-
typen en geven geen van allen de werkelijkheid 
precies weer. Zij bestrijken het terrein van 
gehannes tot grote theorieën en van gepeuter 
tot fundamentele hervormingen van het straf-
toemetingsbeleid. Het belangrijkste punt in de 
inleiding is de gemaakte analyse, de poging om 
te laten zien hoe ingewikkeld het onderwerp is 
en wat de aard van een aantal van de contro-
versen is. 
De conservatieven, met de abolitionisten als 
goede tweede, hebben zich krachtig verzet 
tegen herzieningen. Het zou nu duidelijk moeten 
zijn, dat de nieuwe pogingen tot hervorming 
niet alleen gebaseerd zijn op formele theorie, 
maar evenmin uitsluitend drijven op een een-
voudig moreel idealisme. 



Behoeften van slachtoffers van 
misdrijven* 

door M. Yantzi en S. D. Brown 

1. Analyse van de behoeften 
In het hier behandelde onderzoek werden 
200 inwoners van een kleine stad in Canada 
geinterviewd die slachtoffer van een misdrijf 
waren geweest. De belangrijkste doelstelling 
was te bepalen in hoeverre slachtoffers van 
misdrijven behoeften hebben die met hun 
slachtoffer-zijn te maken hebben en waarop 
niet adequaat wordt gereageerd. Bij het inter-
view werd de nasleep van het gebeurde in drie 
perioden verdeeld: de periode direct na het 
misdrijf (de eerste paar uur), een langere perio- 
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toepassing was, de periode die verband hield 
met de ervaringen bij de rechtbank. De inter-
viewer vroeg de respondenten om terug te 
denken aan hun ervaringen en om zich iedere 
soort hulp die zij nodig hadden gehad te her-
inneren, die niet onmiddellijk beschikbaar was. 
Daarna probeerde hij vast te stellen hoe belang-
rijk de behoefte werd gevonden op dat moment 
en hoe tevreden de respondent was met de 
manier waarop er uiteindelijk op werd gerea-
geerd. De respondenten werden aangemoedigd 
om voor de eerste twee perioden zoveel moge-
lijk items te noemen als zij zich konden her-
inneren. Daarna suggereerde de interviewer 
een aantal behoeften die de respondent zou 
hebben kunnen vergeten. Als de respondent 
positief reageerde op een van deze suggesties, 
werd ook weer gevraagd naar het belang van 
de behoefte en de mate van tevredenheid met 
de manier waarop het probleem werd opgelost. 

* Dit is een verkorte weergave van: Needs assessment 
for victims and witnesses of crime; a report prepared 
for Mennonite Centra! Committee, Kitchner, Ontario, 
Canada. 
Elmira, Sententia Inc., applied Social Research, 1980. 



1.1. De onmiddellijke behoeften 
Naar aanleiding van het onderzoek kunnen een 
aantal algemene opmerkingen worden gemaakt. 
In de eerste plaats was het zo dat, terwijl 62% 
van de respondenten op de een of andere manier 
te kennen gaf dat zij zich konden herinneren 
dat zij direct hulp nodig hadden, die niet on-
middellijk beschikbaar was, bijna de helft 
daarvan meedeelde dat zij uiteindelijk in staat 
waren om het probleem tenminste 'redelijk 
bevredigend' op te lossen. 
Een substantiële meerderheid van de steekproef 
bleek of geen directe behoeften te hebben of 
geen behoeften die lang problematisch bleven. 
In de tweede plaats bleek dat de meestgenoem-
de onbevredigde behoeften aan hulp in het 
algemeen meer te maken hebben met psychische 
steun of geruststelling dan met praktische hulp. 
Minder dan 5% van de respondenten noemde 
een niet vervulde behoefte aan spoedreparaties, 
vervoer, financiële hulp of andere diensten 
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daarentegen gaf aan dat aan de behoefte die zij 
hadden om met iemand te praten over het 
gebeurde niet was tegemoetgekomen, iets 
minder dan 10% zou het op prijs hebben gesteld 
dat er iemand bij hen was gebleven om hen 
tijdelijke veiligheid te geven en bijna 8% zei 
dat zij behoefte hadden gehad aan advies over 
wat zij moesten doen in de periode direct na 
het gebeurde. Een verrassend groot gedeelte 
van de steekproef zou grotere betrokkenheid 
van de kant van degenen die het onderzoek 
leidden of die getuige waren van het gebeurde, 
op prijs gesteld hebben. Meer dan één op de 
tien respondenten maakte de opmerking dat 
de autoriteiten te onverschillig leken of weinig 
betrokkenheid vertoonden met hun positie als 
slachtoffer. Geen enkele andere behoefte werd 
zo dikwijls genoemd. 

De resultaten van deze analyse tonen aan dat 
een aanzienlijke minderheid van tussen de 33 
en 40% van alle respondenten zich kan her-
inneren behoefte te hebben gehad aan een of 
ander soort hulp die niet beschikbaar was in 
de periode direct na het gebeurde. Hoewel het 
moeilijk is om de intensiteit van die verlangens 
vast te stellen, is het interessant om op te 
merken dat bijna alle respondenten, of zij er 



nu zelf op kwamen of na een suggestie van de 
interviewer, aanzienlijk belang toeschreven aan 
de behoefte op het moment dat die gevoeld 
werd. Bovendien is het duidelijk dat de res-
pondenten deze voorbijgaande problemen 
in de loop der tijd niet vergaten. De totale 
herinneringsscore van de slachtoffers uit 1979 
was niet veel lager dan die uit 1980 en de twee 
groepen waren ongeveer gelijk in hun geneigd-
heid om onbevredigde behoeften naar voren 
te brengen. Uit de analyse komt ook naar voren 
dat het voorkomen van die behoeften niet 
beperkt is tot een bepaald sociaal of demogra-
fisch segment van de slachtoffersgemeenschap 
en evenmin tot een bepaald soort misdrijf. 
Over het algemeen blijkt dat degenen met de 
minste sociale steun (weduwen, weduwnaars 
en gescheiden respondentén) en degenen die 
de grootste inbreuk op hun leven ondervonden 
(verschillende mishandelingen en inbraken) 
vaker melding maakten van onopgeloste pro- 
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	blemen, maar die scores waren slechts margi- 
naal boven het gemiddelde. 

1.2. Behoeften op langere termijn 
Het antwoordpatroon bij de behoeften op 
langere termijn was wat verschillend van dat 
bij de directe behoeften. Een aanzienlijke 
meerderheid van de respondenten kon zich 
herinneren dat zij een bepaald soort hulp 
had kunnen gebruiken in de weken of maan- 
den na het gebeurde, die niet beschikbaar was. 
Drie van de vier respondenten gaven toe een 
dergelijke behoefte te hebben gehad en bijna 
tweederde van deze mensen (47% van de steek-
proef) vond dat aan die behoefte niet tege-
moetgekomen was. Lag bij de directe behoef-
ten de nadruk op steun en geruststelling, bij 
de behoeften op langere termijn leek die te 
liggen op de behoefte aan informatie, maar ook 
daar waren de factoren van steun en gerust-
stelling duidelijk aanwezig. Dit komt naar 
voren in de behoefte aan meer politiebescher-
ming (door meer dan 5% van de steekproef als 
onbevredigde behoefte genoemd), maar ook 
uit de behoefte 'om met iemand te praten', 
om 'raad te krijgen over wat je in zo'n situatie 
moet doen' en uit de wens om met iemand over 
veiligheidsmaatregelen te praten. 
Het blijkt dat de aard van het misdrijf weinig 



te maken heeft met de behoeften op langere 
termijn. Alleen degenen die slachtoffer waren 
van ernstige diefstallen (meer dan 200 dollar 
of autodiefstal) weken in zoverre af van het 
gemiddelde, dat zij minder onbevredigde 
behoeften hadden. Het kan zijn dat dit soort 
slachtoffers meer aandacht krijgt van de onder-
zoekende instanties en van bijvoorbeeld de 
verzekeringsmaatschappijen. 

1.3. De behoeften in verband met de rechtszaak 
Van de 200 respondenten waren maar 34 (17%) 
ervan op de hoogte dat in hun zaak een arres-
tatie was verricht en minder dan de helft van 
deze mensen wist dat de dader vervolgd was 
of vervolgd zou worden. Van de 14 responden-
ten die van dit feit op de hoogte waren, waren 
er zes als getuige in hun zaak opgetreden. Gezien 
dit geringe aantal zijn alle hier volgende be-
schouwingen zeer voorlopig. 
Deze zes respondenten bleken over het algemeen 
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	dezelfde soort ervaringen te hebben gehad en 
zij maakten ook dezelfde soort opmerkingen. 
Bijna allemaal (vijf van de zes) waren zij 
'helemaal niet tevreden' over de tijd die het 
duurde voordat de zaak voorkwam. Op één na 
waren zij 'zeer' of 'redelijk' tevreden over de 
manier waarop zij door de rechtbankfunctio-
narissen behandeld waren. Uit zichzelf noem-
den zij geen bepaalde behoeften, maar op een 
vraag van de interviewer of zij gebruik zouden 
hebben gemaakt van een instantie die hen iets 
meer over de gang van zaken bij een rechtbank 
had kunnen vertellen en wat er van hen ver-
wacht wordt, antwoordden alle zes dat zij daar 
'zeer waarschijnlijk' gebruik van zouden heb-
ben gemaakt, als deze er geweest was. 
Vijf van de zes deelden mee dat het in hun 
zaak tot een veroordeling was gekomen. Vier 
van de zes waren 'niet erg' of 'helemaal niet' 
tevreden over de manier waarop hun zaak door 
de rechtbank was behandeld. Het bleek dat dit 
te maken had met het vonnis, dat zij te licht 
vonden. 

2. De invloed van het voorval 
In het laatste deel van het interview werd aan 
de respondenten een aantal vragen gesteld die 
te maken hadden met de invloed die het 
gebeurde op hun leven had gehad. Eerst werd 



gevraagd of zij meenden dat de gebeurtenis 
een blijvende invloed op hun leven zal hebben 
en zo ja, of die invloed zeer groot, tamelijk 
groot, niet erg groot of helemaal niet groot zal 
zijn. Daarna werden er vragen gesteld om te 
bepalen op welke wijze de respondent zijn 
gedrag of attitudes had veranderd als gevolg 
van het gebeurde. Tenslotte stelde de inter-
viewer een aantal vragen naar het voorkomen 
van bijzondere negatieve emotionele reacties 
na het voorval. Uit de antwoorden van de res-
pondenten blijkt het volgende. Ongeveer de 
helft (48%) geloofde dat de invloed 'zeer groot' 
of 'tamelijk groot' zou zijn gezien hun huidige 
gevoelens. Eén op de vier geloofde echter dat 
er maar weinig blijvende invloed zou zijn. 
Bijna alle respondenten konden zich herinneren 
dat zij op de een of andere manier hun gedrag 
hadden aangepast als gevolg van het gebeurde. 
Slechts 3% meldde in het geheel geen verande-
ringen in attitudes en gedrag. Veel van de ver- 
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werden hadden betrekking op zekere verstan-
dige voorzorgsmaatregelen die men normaliter 
mag verwachten als iemand slachtoffer van een 
misdrijf is geweest. Zo neigden slachtoffers van 
autodiefstal ertoe hun wagens beter af te sluiten 
en slachtoffers van inbraken lieten hun lichten 
branden als zij weg gingen of vroegen de buren 
op hun huis te letten. Ongeveer 60% van de 
steekproef herinnerde zich aanpassingen of 
veranderingen die verder gingen dan grotere 
voorzichtigheid. Van bijzonder belang hierbij 
zijn degenen die een buitengewone gedrags- of 
attitudeverandering noemden. In die categorie 
vallen degenen die bijzondere veiligheidsmaat-
regelen hadden getroffen als gevolg van het 
gebeurde (het aanschaffen van waakhonden en 
het nemen van lessen in zelfverdediging), 
degenen die hun gewoonten op een ingrijpende 
wijze hadden veranderd (niet meer met de 
auto naar de stad, 's avonds niet meer uitgaan, 
de telefoon niet meer opnemen als men alleen 
thuis is) en degenen die nogal extreme en blij-
vende emotionele reacties hadden (hevige 
angstgevoelens, extreem wantrouwen tegen-
over vreemden). Eén op de vier slachtoffers 
kon zich tenminste een van bovenstaande reac-
ties herinneren. Van de zes genoemde emotio-
nele reacties: bang om alleen te zijn, bang om 



huis of kamers binnen te gaan, bang om naar 
buiten te gaan, slapeloosheid, hoofdpijn, alge-
mene toename van argwaan of wantrouwen, 
zei 24% geen last te hebben, 39% noemde 
tenminste één geringe, maar geen ernstige 
reactie bij zichzelf of een van zijn gezinsleden 
en 37% noemde tenminste één tamelijk ern-
stige reactie bij zichzelf of een van zijn gezins-
leden. 
Er blijken aanzienlijke verschillen in invloed te 
bestaan bij de vijf belangrijkste misdrijven: 
inbraak, diefstal boven de 200 dollar, diefstal 
beneden de 200 dollar, misdrijven tegen perso-
nen, vandalisme. Misdrijven tegen de persoon 
maken duidelijk de grootste indruk: 64% van 
dergelijke slachtoffers gaf te kennen dat het 
misdrijf, zoals zij dat zelf ervaren, een tamelijk 
grote of zeer grote invloed op hun leven heeft 
en slechts 43% zei geen last te hebben gehad 
van een van de zes emotionele reacties. Slacht-
offers van inbraak staan op de tweede plaats. 
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nadelige gevolgen van het gebeurde te onder-
vinden. 
Net zoals bij de behoeften meldden de slacht-
offers van 1979 een wat geringere invloed van 
het misdrijf op hun leven dan die van 1980. 
Ervan uitgaande dat de twee groepen vergelijk-
baar zijn, zou dit verschil te wijten kunnen zijn 
aan het verstrijken van de tijd en het helen van 
wonden. Het verschil is echter maar zeer klein. 
Ondanks het feit dat twaalf maanden verstreken 
zijn is de invloed die de slachtoffers uit 1979 
opgeven maar iets minder dan die uit 1980. 
Klaarblijkelijk is die invloed geen voorbijgaand 
verschijnsel. 
Er zijn weinig verschillen tussen de verschillen-
de sociaal-demografische subgroepen binnen 
de steekproef. Eigenlijk wijken alleen degenen 
met een hoger inkomen en een hogere opleiding 
wezenlijk af van het gemiddelde. Beide groepen 
tonen een grotere bekwaamheid om te gaan 
met het feit dat zij slachtoffer zijn geweest. 
Wat ook duidelijk uit het onderzoek naar voren 
komt is dat de respondenten wier behoeften 
bevredigd waren, eerder geneigd waren lager 
te scoren bij 'de invloed van het gebeurde'. 
Bijna 85% van degenen die zeiden geen onbe-
vredigde behoefte te hebben, bleken ook geen 
last te hebben van negatieve emotionele reac- 



ties. Bovendien zeiden twee van de drie van 
deze slachtoffers dat huns inziens het gebeurde 
betrekkelijk weinig invloed op hun leven heeft 
of zal hebben. 
Het verband tussen het hebben van behoeften 
en het ervaren van kwalijke emotionele gevol-
gen van het gebeurde is niet noodzakelijkerwijs 
causaal. Het kan zijn dat het verband onecht is, 
omdat beide factoren een functie zijn van de 
aard van het misdrijf en van de omstandigheden 
van het slachtoffer. Niettemin lijkt het redelijk 
te veronderstellen dat de soort van reacties 
van de respondenten (angsten, slapeloosheid 
e.d.) zouden kunnen worden verminderd door 
de soort van hulp die zij als onbevredigde be-
hoeften noemden: informatie, advies en gerust-
stelling. 
Om deze hypothese te testen werden alleen de 
respondenten met behoeften, bevredigde en 
onbevredigde, aan een tweede analyse onder-
worpen. De tendens die daaruit naar voren 

92 	komt is dat als de respondent bevredigde be- 
hoeften noemde, zij of hij veel meer geneigd 
was geen negatieve reacties te melden; als er 
sprake was van onbevredigde behoeften, was 
de respondent veel meer geneigd om tenminste 
één 'tamelijk ernstige' negatieve reactie te 
noemen. 
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706555. 
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Algemeen 

1 
Alimentatie. Themanummer. 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, Se jrg., nr. 2, 
maart 1983 (N). 

Deze aflevering van dit tijdschrift is geheel gewijd 
aan het thema 'alimentatie'. In een eerste artikel zet 
R. C. Gisolf uiteen wat de stand van zaken is met 
betrekking tot de limitering van de alimentatieduur. 
Hij doet dit aan de hand van het advies van de werk-
groep Lukács. Het uitgangspunt van het rapport van 
deze werkgroep is dat alimentatie maar een stukje is 
van het geheel aan voorzieningen in onze maatschap-
pij. J. M. A. Waaijer bespreekt de relatie tussen ali-
mentatie en verdeling van een ontbonden huwelijks-
goederengemeenschap. Hierbij behandelt hij ook de 
zg. pensioenproblematiek. F. W. Grosheide en 
F. J. A. van der Velden wijden ecn artikel aan de 
indexering van de alimentatie. Zij gaan daarbij met 
name in op de automatische aanpassing van de 
alimentatie. De Stichting Organisatie Gescheiden 
Mensen dringt in een artikel aan op limitering van de 
alimentatieduur. Divortium benadrukt in het laatste 
artikel in deze uitgave dat de verantwoordelijkheid 
voor de mislukking van het huwelijk en de financiële 
gevolgen van de echtscheiding in beginsel door de 
huwelijkspartners zelf dienen te worden gedragen. 
Met deze reeks artikelen heeft de redactie er naar 
gestreefd langs verschillende invalshoeken de alimen-
tatieproblematiek te belichten. 

2 
Bollen, K. A. and D. P. Phillips. Imitative suicides: 
a national study of the effects of television news 
stores. 
American sociological review, 47e jrg., nr. 6, 
december 1982, blz. 802-809. 

De auteurs geven de resulten weer van hun onder-
zoek naar het effect van via Amerikaanse televisie-
nicuwsuitzendingen (ABC. CBS en NBC) bekend 
gemaakte gevallen van zelfmoord op het sterftecijfer 
m.b.t. zelfmoord. Het onderzoek was erop gericht 
eerder door de tweede auteur gevonden onderzoeks-
resultaten op dit gebied te bevestigen en nader 
te preciseren. De resultaten bevestigen dat er een 
stijging te constateren is van het aantal gevallen van 
openlijke zelfmoord na een in het avondtelevisienieuws 
gepubliceerd geval van zelfmoord. Ze vormen een 
eerste bewijs dat deze stijging zich voordoet ná en 
niet vóór de uitzending. De invloed van de uitzen-
ding doet zich vooral de eerste tien dagen gelden. De 
auteurs achten de tijd rijp voor nader onderzoek 
naar de specifieke individuele processen die leiden 
tot dit imitatiegedrag waarbij, gelet op hun verdere 
speculaties, het onderscheid tussen openlijke en 
bedekte zelfmoord (veelal geregistreerd als verkeers-
ongeval of vliegtuigongeluk) van belang is. 
Met literatuuropgave. 
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3 
Bruinsma, J. F. Ongehoorzaam binnen en buiten de 
rechtsorde. 
Nederlands juristenblad, 58e jrg., nr. 4, 22 januari 
1983, blz. 125-128. 

Dit artikel is een commentariërend verslag van wat 
wij volgens de inleiders van het tweede Raio-congres, 
met als thema 'burgerlijke ongehoorzaamheid', van 
harde acties en overheidsreacties moeten vinden. De 
auteur gaat in op het proefschrift 'Recht, Orde en 
Burgerlijke Ongehoorzaamheid' van Schuyt en een 
rapport over acties beschreven in de Volkskrant over 
de periode 1968-1981, door doctoraalstudenten 
Sociologie o.l.v. Schuyt. Hij concludeert dat slechts 
het kenmerk van openheid en de variabele van de 
morele grondslag ongeschonden tien jaar buitenparle-
mentaire acties hebben overleefd. Vervolgens gaat 
de auteur in op de vraag waarom er harder opgetre-
den wordt bij acties van burgerlijke ongehoorzaam-
heid en op de reacties vande rechtsorde. Zo blijkt 
uit een jurisprudentie-overzicht dat een beroep op 
straffeloosheid in verband met een burgerlijke onge-
hoorzaamheidsactie vrijwel nooit aanvaard wordt. 
Daarentegen ontwaarde van Oven in de jurisprudentie 
tien verschillende strafrechtelijke vertalingen om een 
beroep op burgerlijke ongehoorzaamheid geheel of 
gedeeltelijk te honoreren. Vervolgens gaat de auteur 
aan de hand van voorbeelden van kraakacties in op 
het recht op verzet. Hij concludeert o.a. dat elkaar 
tegensprekende opvattingen over de ideële grond-
slagen van de rechtsorde prima naast elkaar kunnen 
bestaan, maar dat in feite slechts één rechtsorde 
geldt, nl. de onze. 

4 
Kollen, F. C. Advocaten en computers. 
Advocatenblad, 63e jrg., nr. 1,7 januari 1983, 
blz. 2-8 (N). 

De auteur stelt dat in de jaren '80 de advocatuur 
meer dan voorheen zal worden geconfronteerd met 
de vele toepassingen van de micro-electronica en 
de gevolgen daarvan. Hij verwacht dat de computer-
matige verwerking van de financiële en salarisadmi- 
nistratie en het gebruik van tekstverwerkers in de 
advocatuur zal toenemen. Tevens zullen andere 
technologische ontwikkelingen het beeld van de 
kantoororganisatie kunnen doen veranderen. Aange-
zien anderen die bij de rechtspleging zijn betrokken 
(bv. griffiers en deurwaarders) hun werkzaamheden 
geheel of gedeeltelijk zullen automatiseren, kunnen 
leden van de advocatuur zich niet een geïsoleerde 
positie veroorloven. De auteur geeft inzichten in 
deze technische ontwikkelingen, de mogelijkheden 
van automatisering in of buitenshuis en de moge-
lijkheden van de tekstverwerking. Voorts stelt de 
auteur dat het niet uitgesloten mag worden dat in 
de nabije toekomst automatisering van een zich 
daartoe lenend deel van de rechtspleging mogelijk 
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is. Tot slot stelt hij dat de advocaat als juridisch 
adviseur of curator betrokken zal worden bij de 
normering van gevolgen van de automatisering, 
voor zover deze normering niet reeds door de wet-
gever geschiedt. 

5 
McEvoy A., J. B. Brookings and C. E. Brown. 
Responses to battered women: problems and 
strategies. 
Social casework, 64e jrg., nr. 2, februari 1983, 
blz. 92-96 (USA). 

In dit verslag van een evaluatie waarin gebruik werd 
gemaakt van een enquête, observatie, interviews en 
een dossieronderzoek, worden de problemen van een 
hulporganisatie voor mishandelde vrouwen nader 
bekeken. Het gaat hier om een lokale hulporganisatie 
zonder winstoogmerk met een bezetting van zes 
vrouwelijke personeelsleden met een volledige dag-
taak en een aantal vrijwilligers. De interviews wer-
den gehouden met de zes personeelsleden en met 
19 medewerkers van andere organisaties die van 
belang waren in het hulpverleningsnetwerk. Voor 
het dossieronderzoek werden intake-formulieren, 
doelstellingen en jaarstatistieken bestudeerd. Ver-
dere gegevens kwamen uit directe observatie van 
werkvergaderingen, hulpverleningsacties en trainings-
bijeenkomsten voor vrijwilligers. Tenslotte werd een 
onderzoek gedaan naar behoefte aan en bekendheid 
met dit type hulpverlening onder een steekproef 
van 658 vrouwen uit de plaats van vestiging. De 
respons was 57% of 377 formulieren. Uit de resul-
taten bleek dat het personeel weliswaar zeer toege-
wijd was, maar duidelijk behoefte had aan meer 
professionele training. De publieke bekendheid met 
de hulpdienst was vrij gering en hing samen met 
sociale klasse. Grote behoefte bleek te bestaan aan 
deskundigheid op het gebied van rechtshulp en aan 
meer samenwerking met andere hulporganisaties in 
de vorm van uitwisseling van literatuur en ervarin-
gen. Het feministische aspect van de hulpverlening 
zorgde vaak voor wantrouwen en onbegrip; de 

'schrijvers bevelen dan ook een qua sexe, ras en 
oriëntatie meer heterogene samenstelling van het 
personeel aan. 
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Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Eine Analyse tichterlicher Entscheidungen Uber die 
Strafrestaussetzung nach par. 1 StGB von W. Auf-
sattler, M. Oswald, W. Geisler, u.a. 
Monatsschrift flir Kriminologie und Strafrechts-
form, 65e jrg., nr. 6, december 1982, blz. 305-317 
(BRD). 

In dit artikel gaan de auteurs in op de zogenaamde 
'voorwaardelijke invrijheidstelling' zoals genoemd 
in paragraaf 57.1 van het Westduitse wetboek van 
strafrecht. In het onderzoek betrekken de auteurs 
de vraaggesprekken-  met 230 ex gedetineerden die 
allen wegens vermogensmisdrijven tot minimaal 
twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf waren 
veroordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat de beslis-
sing om een gedetineerde voorwaardelijk in vrijheid 
te stellen afhangt van een viertal factoren nl.: de 
rapportage van de penitentiaire institutie, aantal 
eerdere veroordelingen, frequentie van het verande- 
ren van baan voorafgaand aan de detentie en tot 
slot de deelname aan educatieve programma's binnen 
de penitentiaire institutie. Zo blijkt dat de factor 
van rapportage van de penitentiaire institutie over een 
bepaalde gedetineerde de grootste invloed heeft op 
de beslissing tot al dan niet voorwaardelijk in vrij-
heid stellen van een gedetineerde. 
Met literatuuropgave. 

7 
Brongersma, E. Kinderen, seks, wet, justitie. 
Jeugd en samenleving, 13e jrg., nr. 2, februari ,  
1983, blz. 126-132 (N). 

Aan de hand van de vraag wat 'ontucht' is en waar 
de grens ligt met een geoorloofde liefkozing, geeft 
de auteur een overzicht van de juridische stand van 
zaken met betrekking tot dit onderwerp. In een 
wetsverandering van 1886 heeft men zonder dat 
daartoe directe aanleiding was seks met kinderen 
verboden. Met behulp van voorbeelden over de 
verandering van denkwijze over zaken als porno-
grafie en abortus stelt de auteur dat indien een 
flinke meerderheid van de opvoeders knuffelen en 
vrijen volkomen verantwoord vinden, de rechtelijke 
macht deze zienswijze zal moeten volgen. Het 
Openbaar Ministerie vertoont in de laatste 25 jaar 
een toenemende bereidheid om van vervolging af 

• te zien en de rechterlijke macht deelt duidelijk lagere 
straffen uit. De auteur stelt dat deze situatie dringend 
om herziening vraagt. De commissie Melai heeft 
voorgesteld om het initiatief tot seksuele handelin-
gen met minderjarigen tot 16 jaar strafbaar te stellen. 
De auteur wacht met spanning het door de vorige 
minister van justitie aangekondigde wetsontwerp af, 
maar is zelf van mening, evenals vele organisaties van 
naam, dat leeftijdsgrenzen geschrapt dienen te 
worden in het nieuwe wetsontwerp. 



8 
Bunt, H. van de, en Th. de Roos. Zwarte toga's 
kontra witte boorden? 
Recht en kritiek, 9e jrg., nr. 1, februari 1983, 
blz. 6-50 (N). 

De auteurs verkennen het terrein van de witte-boor-
dencriminaliteit en de rol die het strafrecht bij de 
bestrijding daarvan kan spelen. Zij bespreken een 
aantal opvattingen uit de literatuur over de maat-
schappelijke functies van het strafrecht. Daarbij 
onderscheiden zij instrumentele en symbolische 
werking van het strafrecht. In vele gevallen wekt 
strafrechtelijk optreden slechts de suggestie dat pro-
blemen worden aangepakt of bevestigt het bestaande 
oordelen over wat ernstig of strafwaardig is. Vervol-
gens bespreken zij de vraag of voor de witte-boorden-
criminaliteit strafrechtelijke sancties effectief kun-
nen zijn. Die effectiviteit wordt volgens hen vooral 
bepaald door de capaciteit van de sanctionerende 
instanties. Zij hangt tevens af van het feit of er 
belangen door die sanctietoepassing worden geraakt. 
In het laatste geval kan een wet die verandering in de 
situatie brengt effectief zijn (voorbeeld: Wet op de 
ketenaansprakelijkheid). Het recente wetsontwerp 

98 inzake spaarbewijzen zien zij daarentegen als een 
meer normaal middel in de strijd tegen de fraude. 
De auteurs gaan vervolgens in op de rol die het 
strafrecht als ondersteuning van deze wetten zou 
kunnen spelen. 

9 
Buuren, H. van. Dienstverlening. 
•Trema, 6e jrg., nr. 2, februari 1983, blz. 44-47 (N). 

Dit artikel vormt de weergave van de inleiding van 
de auteur voor de najaarsvergadering van de Neder-
landse Vereniging voor Rechtspraak te Utrecht op 
12 november 1982. Met een uitvoerig historisch 
overzicht vangt de spreker zijn inleiding aan. In 
1974 werd de Commissie Alternatieve Strafrechte-
lijke Sancties aanvankelijk onder voorzitterschap 
van mr. Enschedé en na 1976 onder dat van Van 
Andel ingesteld. De bedenkingen van met name 
wetenschappers tegen de vrijheidsstraf werden gelei-
delijk aan overgenomen door verschillende woord-
voerders in de Tweede Kamer en door opeenvolgende 
ministers van justitie. Begin 1979 verscheen het 
eerste interimrapport 'Dienstverlening' met enkele 
principiële uiteenzettingen. Het rapport ademt vol-
gens de auteur de geest van onoverbrugbare kloven, 
doordat in vlammende betogen de meningen van 
Huisman en Mulder diametraal tegenover elkaar 
staan. Begin 1980 nam de minister, gehoord de 
vergadering van procureurs-generaal, de beslissing 
dat inderdaad de mogelijkheid van experimenten met 
dienstverlening moest worden onderzocht. De bedoe-
ling was dat de alternatieve sanctie de onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf moest terugdringen. De experi- 
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menteerperiode liep ten einde op 1 februari 1983. 
In de eerste helft van 1983 zal het experiment door 
het WODC worden geëvalueerd. 

10 
Dell, S. The detention of diminished responsibility 
homicide offenders. 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 1, januari 
1983, blz. 50-60. 

W.b. de straf voor doodslag bij verminderde toereke-
ningsvatbaarheid (op grond van een psychische af-
wijking), wordt in de 70-er jaren een verschuiving 
gezien van psychiatrische behandeling naar gevange-
nisstraf. De auteur deed een retrospectief onderzoek 
naar het strafverloop van 253 delinquenten, die van 
1966 tot 1977 in Engeland werden veroordeeld 
wegens doodslag waarvoor zij verminderd toereke-
ningsvatbaar werden verklaard. Er zijn dan voor de 
rechter drie mogelijkheden, waardoor men drie 
groepen kan onderscheiden: delinquenten, die wor-
den veroordeeld tot 1) opname in een gewoon psy-
chiatrisch ziekenhuis, 2) opname in een inrichting 
voor TBR-gestelden en 3) gevangenisstraf (in prin-
cipe levenslang). De eerste groep blijkt vooral depres-
sieve mensen te bevatten. Na weinig jaren zijn zij 
weer terug in de maatschappij. Groep 2) en 3) hebben 
dezelfde samenstelling; toch bestaat er verschil in 
het ontslagpatroon: in groep 2) worden er vanaf 
het begin geleidelijk steeds meer mensen ontslagen, 
in groep 3) vindt in de eerste negen jaar slechts spo-
radisch ontslag plaats. Dit verschil ontstaat doordat 
voor de TBR-gestelden alleen de gevaarlijkheid als 
ontslagcriterium wordt gehanteerd, terwijl bij de 
levenslang'gestraften hoofdzakelijk schuldigheid in 
aanmerking wordt genomen: 'is de schuldige genoeg 
gestraft?' Bij deze derde groep gedetineerden, die 
immers evenzeer verminderd toerekeningsvatbaar 
zijn geoordeeld, is dit laatste misplaatst. Er zou dan 
ook een einde moeten komen aan dit (willekeurige) 
verschil in benadering. 
Met literatuuropgave. 

11 
Haaren, W. P. M. van, M. H. Severein en R. van der 
Kraats. Het driehoeksoverleg in de provincie 
Groningen. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 7, 2 april 1983, 
blz. 151-155 (N). 

In dit artikel wordt inzicht gegeven in het functio-
neren van het driehoeksoverleg in de provincie 
Groningen, dat zich gedurende de laatste zeven jaar 
sterk ontwikkeld heeft. Zo wordt het ontslaan en 
het functioneren van het provinciaal overkoepelend 
overleg beschreven. Aan de hand van agenda- en 
overlegpunten wordt getoond op welk een veelheid 
van terreinen bestuur, justitie en politie elkaar in 
de uitoefening van hun taken ontmoeten en hoe dit 



overleg een niet meer weg te denken functie vervult. 
De provincie is voor het driehoeksoverleg in vier 
regio's verdeeld, te weten Centrum, West, Noord en 
Oost. Dit regionaal driehoeksoverleg moet gezien 
worden als een begeleidend, sturend en initiërend 
orgaan en als forum van het gevoerde en te voeren 
beleid. Vervolgens geven de auteurs de zienswijze 
weer van het Openbaar Ministerie over deze overleg-
vorm. Het OM kan inspraak hebben bij beheers-
kwesties en in overleg dat vervolgingsbeleid toepas-
sen, dat het meest effectief is voor het terugdringen 
van onmaatschappelijk gedrag. Tot slot worden aan de 
hand van een voorbeeld de voordelen van het provin-
ciaal driehoeksoverleg genoemd. 

12 
Kuyvenhoven, A. Is de 'macht van het O.M' een 
kapstok? — een congresverslag. 
Tijdschrift voor de politie, 45e jrg., nr. 3, maart 
1983, blz. 113-119 (N). 

Op 17 en 18 december 1982 werd in Rotterdam het 
congres van de Coornhertliga 'De macht van het 
O.M.' gehouden. Dit congresthema was gekozen om-
dat volgens de organisatoren het openbaar ministerie 

100 	een duidelijker stempel dan voorheen zet op het in 
ons land gevoerde strafrechtelijk beleid. De 400 
deelnemers aan het congres waren afkomstig uit 
wetenschap, reclassering, advocatuur, politie, O.M., 
rechterlijke macht en Tweede Kamer. Doel van het 
congres was vergroting van inzicht in de ontwikke-
lingen binnen het O.M. en het op gang brengen van 
de discussie over de mogelijkheid anderen te betrek-
ken bij de controle op het optreden van het O.M. 
Vanuit een aantal themagroepen werd het onder-
werp benaderd. H. G. van de Bunt, van het Pompe-
instituut te Utrecht, hield een inleiding over de 
ontwikkelingen binnen het O.M. sinds W.O. II. Over 
bureaucratisering en rationalisering van beslissings-
processen binnen het O.M. werd gesproken door 
een tegenstander van verdere normering en regel-
geving binnen het strafrechtelijk systeem, J. A. 
Janse de Jonge van het Pompe-instituut, en door een 
voorstander van de verdere uitbouw van het systeem 
van opsporings- en vervolgingsrichtlijnen, J. J. M. 
van Dijk van het WODC. L. H. C. Huisman noemde 
verschillen in maatschappijvisie als onderliggende 
factor voor de huidige sterke aandacht voor het 
justitiële systeem en de geringe aandacht voor het 
individu als dader, slachtoffer en benadeelde. 
Hustinx en Gonsalves verwoordden het klassieke 
O.M.-standpunt en Peijster relativeerde het belang 
van het driehoeksoverleg. Vanuit de bestuurlijke 
hoek werd het woord gevoerd door een vertegen-
woordiger van de Vereniging van Nederlandse 

• Gemeenten. In de discussies kwam vooral het con-
tact tussen politie en O.M. aan de orde. Ten slotte 
werd de macht van het O.M. bezien vanuit de ver-
schillende beleidsterreinen, nl. het oorspronkelijke, 
het nieuwe en andermans werkterrein. 
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13 
Moerland H., A. Pleit en H. Rodermond. Een com-
mentaar op het rapport van de werkgroep 'Bestrij-
ding winkeldiefstallen'. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 3, maart 1983, 
blz. 195-210 (N). 

De auteurs geven een overzicht van de aanbevelingen 
ter bestrijding van winkeldiefstal, zoals die door de 
werkgroep zijn opgesteld. Het betreft hier maatrege-
len van preventieve en repressieve aard. Vervolgens 
buigen zij zich over de vraag waarop de werkgroep 
haar aanbevelingen baseert. Zij stellen hieromtrent 
vast dat voor het overgrote deel van de maatregelen 
die door de werkgroep zijn voorgesteld geldt dat 
ze niet zijn gefundeerd op de uitkomsten van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek. Voorts constateren 
zij een gebrek aan toetsbaarheid van de in het rap-
port gedane uitspraken omtrent het verschijnsel 
winkeldiefstal. Vervolgens wordt in het artikel stil-
gestaan bij de mogelijke consequenties van de door 
de werkgroep gedane aanbevelingen voor de winke-
lier en voor de werklast van het strafrechtapparaat. 
Na geconstateerd te hebben dat de werkgroep volledig 
voorbij is gegaan aan de decriminaliseringsgedachte, 
presenteren de auteurs een eigen benadering. Hierin 
ruimen zij plaats in voor een inventarisatie — in de 
vorm van een globale omschrijving — van enkele 
buitenlandse regelingen m.b.t. de afdoening van 
winkeldiefstal, en bovendien schenken zij aandacht 
aan de decriminalisering van winkeldiefstal. 
Met literatuuropgave. 

14 
Pohl-Laukamp, D. Legalitatsprinzip und Diversion. 
Kriminalistik, nr. 3, maart 1983, blz. 131-136 
(BRD). 

In Duitsland is het O.M. wettelijk verplicht op te 
treden tegen alle vervolgbare misdrijven en een 
openbare aanklacht in te dienen. Is het O.M. 
daarmee niet de meest oneigenlijke instantie voor 
welk diversieprogramma dan ook? vraagt de schrijf-
ster zich af. Historisch gezien zou door het legali-
teitsprincipe, met zijn ingebouwde dwang tot ver-
volging en aanklachtmonopolie, de gelijkheid van 
allen voor de wet gewaarborgd moeten zijn en 
gerechtigheid zoveel mogelijk verwezenlijkt moeten 
worden. Het indienen van een openbare aanklacht 
is hiervoor niet altijd het meest geëigende instru-
ment, dat blijkt al uit een paragraaf uit het straf-
procesrecht waarbij plaats wordt ingeruimd voor 
het opportuniteitsbeginsel. Sinds 1979 wordt in 
Liibeck, in het kader van het OM.-optreden tegen 
jongeren, geprobeerd twee elkaar tegensprekende 
uitgangspunten van het jeugdstrafrecht met elkaar 
in harmonie te brengen: de snelle afdoening en het 
grondige persoonlijkheidsonderzoek. Het gaat erom 
de jongere niet meteen na het eerste vergrijp in de 
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molen van het forméle jeugdstrafrecht terecht te 
laten komen. De schrijfster geeft als voorbeeld 
'het Lbecker model', waarin het O.M. na een zo 
mogelijk snelle niet-bureaucratische procedure met 
de jeugdige die voor het eerst met de politie in aan-
raking komt en zijn ouders een onderhoud heeft. In 
sommige gevallen worden in overleg met de jongere 
en zijn ouders verdere opvoedkundige maatregelen 
genomen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Pratt, J. D. Intermediate treatment and the normali-
zation crisis. 
Howard journal of penology and crime prevention, 
22e jrg., nr. 1, 1983, blz. 19-37 (GB). 

Dit artikel heeft als uitgangspunt de bezorgdheid die 
ontstaan is bij onderzoekers en sommige maatschap-
pelijk werkers over de huidige ontwikkelingen in de 
Intermediate Treatment. (IT.) De schrijver toont dit 
aan door de historische ontwikkeling van de I.T. 
te beschrijven. Deze ontwikkeling begint bij het 
preventieve werk voor jongeren in het midden van 
de vorige eeuw, dat zijn ontstaan te danken had aan 
de hervormingsbeweging tegen de toenmalige gevan-
genispraktijken. Hij toont het verband aan tussen 
deze veranderingen in het strafrechtelijk beleid en 
de veranderingen in de gehele maatschappelijke 
structuur. Hierbij rijzen vele vragen m.b.t. de onder 
maatschappelijk werkers levende opvattingen over 
I.T. De voortdurende rechtvaardiging van bemoeie-
nissen van welzijnswerkers met jongeren onder het 
mom van 'individuele behoefte' verdoezelt volgens 
de schrijver het feit dat I.T. misbruikt wordt voor 
een steeds toenemende en steeds intensievere regule-
ring van het leven van jongeren. De schrijver noemt 
dit ontwikkelingspatroon van IT., dat zich steeds 
aanpast aan nieuwe ideeën over wat een 'normaal' 
leven is, en waarin iedere fase in de ontwikkeling 
van jongeren tot volwassenheid wordt beschouwd 
als een potentieel risico, de `Normalization Crisis'. 
Hij vraagt zich dan ook af wiens 'individuele behoef-
ten' ermee gediend zijn. 
Met literatuuropgave. 

16 
Van rechtspleging naar rechtsbescherming: Thema-
nummer. 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, nr. 5/6, 1982 (N). 

In dit themanummer van Themis wordt uitvoerig 
aandacht gegeven aan de ontwikkeling van rechts-
pleging naar rechtsbescherming. H. Franken geeft 
onder de titel Wan rechtspleging tot rechtsbescher-
ming' een theoretische beschouwing over deze maat-
schappelijke ontwikkeling. Hij sluit deze beschou-
wing af met een toelichting op de opbouw van het 
themanummer. J. H. Blauw geeft in zijn artikel ver- 
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volgens een overzicht van het toenemend beroep 
op de rechten. Hij komt vanuit deze gegevens tot 
een nadere beschouwing van de verhouding van de 
rechterlijke macht tot de wetgever en bestuurder. 
A. Mulder spreekt in zijn artikel over alternatieven 
van rechtsbescherming. In dit verband schenkt hij 
tevens aandacht aan een verhoging van de efficiency 
van het rechterlijke werk. F. J. M. Nivard zoekt 
naar enig soelaas voor rechtzoekenden in deze tijd 
van steeds langere wachttijd bij rechterlijke uitspra-
ken. A. Herstel gaat nader in op de situatie in de 
strafrechtspleging waar de toename van het aantal 
zaken vraagt om een andere benadering van de 
criminaliteit. B. S. Frenkel richt zijn betoog op het 
sociaal recht waar eveneens een spanning bestaat 
tussen het toenemend aantal zaken enerzijds en de 
personele bezetting anderzijds. R. Fernhout en 
H. J. de Ru bespreken deze situatie in het econo-
misch recht. Hierbij halen zij zowel het conjunctuur-
als het structuurbeleid in de economie aan. Op deze 
wijze is getracht in dit themanummer vanuit het 
rechtsbedrijf principiële vragen ten aanzien van de 
politiek c.q. het beleid te stellen. 

17 
Sjócrona, J. M. De rechter-commissaris en het 
beleid. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 2, februari 1983, 
blz. 107-120 (N). 

Enige tijd geleden is er een beschikking gepubliceerd, 
waarin een rechter-commissaris (RC) de betekenis van 
de (abstracte) woorden 'een goede rechtsbedeling' 
en 'onze rechtsorde' binnen het kader van de voor-
lopige hechtenis heeft omlijnd (Nederlandse Juris-
prudentie 1982, nr. 442. 'Plaatsgebrek Huis van 
Bewaring. O.M. stelt twee van de vier verdachten in 
vrijheid'). De auteur gaat in dit artikel na of de RC 
is afgeweken van een wettelijke bepaling van dwin-
gend recht en of hij daarbij de grens van zijn compe- 
tentie heeft overschreden. Aan de hand van de feiten 
wordt ingegaan op de wettelijke bepalingen die 
ten grondslag liggen aan de voorlopige hechtenis en 
de rol die de RC hierbij speelt. Vervolgens behandelt 
de auteur het karakter van het 'bevel' tot bewaring 
en het karakter van de invrijheidstelling (inclusief 
criteria voor de formele en materiële beëindiging). 
Vervolgens gaat hij in op het beleid en de marge voor 
de redelijke Officier van Justitie en redelijke rechter 
en de kennelijke willekeur die hierbij kan optreden. 
Tot slot concludeert de auteur o.a. dat het hem 
wenselijk lijkt dat de RC bij uitoefening van controle 
op het beleid van het Openbaar Ministerie, inzicht 
verschaft in de beweegredenen die hem tot zijn 
beslissing hebben gebracht. 
Met literatuuropgave. 
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18 
Veen, Th, W. van. Dienstverlening. 
Trema, 6e jrg., nr. 2, februari 1983, blz. 39-44 (N). 

Dit artikel geeft de tekst weer van de inleiding die de 
auteur voor de najaarsvergadering van de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak hield op 12 november 
1982 te Utrecht. Hij bespreekt in grote lijnen de 
aanpak van de dienstverlening als alternatieve sanctie 
in Groningen. Daar is gekozen voor oplegging van 
deze sanctie bij een tussenvonnis. In zijn inleiding 
vraagt hij zich tevens af hoe het succes van de dienst-
verlening als alternatieve sanctie te meten zou zijn. 
Elke door de wetgever uitgevaardigde sanctie, zo 
stelt de auteur, bedoelt de burger af te houden van 
het overtreden van de regel die door de sanctie wordt 
beschermd. Primair dient volgens hem dan ook onder-
zocht te worden in hoeverre de dienstverlening haar 
generaal preventieve functie waar heeft gemaakt. 
Daarnaast beoogt de dienstverlening minder nadelen 
te berokkenen dan de vrijheidsstraf. Ook dit zal 
volgens hem moeten worden bestudeerd in een eva-
luatie. Hij acht het te voorbarig om te concluderen 
dat de dienstverlening is geslaagd. Daarvoor is nog te 
weinig ervaring opgedaan. Voor wat betreft 'de 
maat' moet de dienstverlening volgens de auteur 
worden gerelateerd aan de vrijheidsstraf. Aan het 
slot van zijn inleiding gaat de auteur nog nader in 
op de organisatie en coördinatie die voor het wel-
slagen van de dienstverlening als alternatieve sanctie 
van belang zijn. 

19 
Veen, Th. W. van. Dienstverlening en de toekomst 
van de reclasseringsraden. 
Proces, 62 jrg., nr. 2, februari 1983, blz. 51-55 (N). 

Na ingegaan te zijn op de huidige taken van de 
reclasseringsraad, pleit de auteur in dit artikel voor 
het bij de reclasseringsraad onderbrengen van de 
organisatie en de executie van de dienstverlening. 
Hiervoor dienen ambtenaren speciaal belast met de 
dienstverlening te worden aangetrokken. Zij dienen 
contact te leggen en te behouden met instellingen, 
controle uit te oefenen op de uitvoering van de 
dienstverlening. De taak van de reclasseringsraad gaat 
in dit voorstel gelijken op die van de commissie van 
toezicht van een gevangenis. De auteur geeft aan wat 
dit betekent voor de structuur en voor de reclasserings-
raden. Hij is van mening dat de samenstelling van de 
raden niet hoeft te worden veranderd, maar het lijkt 
hem wel zaak de raden per arrondissement te laten 
werken en ze niet te groot te maken. In het naschrift 
van de redactie wordt ingegaan op het federatie 
voorstel van de A.R.V. en het Leger des Heils. In 
tegenstelling tot de particuliere reclasseringsinstel-
lingen is de auteur van mening dat deze federatie 
niet kostenbesparend zal werken en dat het C.A.D. 
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als volwaardige reclasseringsinstelling niet kan wor-
den gemist. De auteur pleit voor het in essentie hand-
haven van de huidige structuur en gezamenlijk na te 
gaan wat er in het kader van de bezuinigingen organi-
satorisch moet en kan veranderen. 

20 
Vellinga, W. H. De P.G.'s nemen het stuur in handen. 
Verkeersrecht, 31e jrg., nr. 2, februari 1983, 
blz. 21-26 (N). 

In het jaarverslag van het Openbaar Ministerie 1981 
wordt de vraag aan de orde gesteld of in bepaalde 
soorten verkeerszaken opsporing en vervolging niet 
achterwege kan worden gelaten. In dit artikel gaat 
de auteur in op dit jaarverslag en geeft inzicht in de 
doelstelling van criminaliteitsbestrijding en de 
criteria voor opsporing en vervolging. Hij toont aan 
dat deze eveneens toepasbaar zijn op de strafrechte-
lijke handhaving van het verkeersrecht. Voorts is hij 
van mening dat aan de doelstelling van criminaliteits-
bestrijding toegevoegd dient te worden 'het ontne-
men van een door regelovertreding verkregen voor-
sprong' en dat de criteria voor opsporing en vervol-
ging moeten worden aangevuld met het belang dat 
door het overtreden voorschrift wordt beschermd. 
In tegenstelling tot de P.G.'s vindt de auteur dat 
rijden onder invloed niet minder opgespoord en 
vervolgd dient te worden, mede daar het sepone-
ringsbeleid nog wel mogelijkheden biedt om tot een 
vermindering van het aantal alcohol-zaken te komen. 
Tot slot pleit de auteur ervoor dat in het driehoeks-
overleg over verkeerszaken meer aandacht besteed 
wordt aan infrastructurele maatregelen ter regeling 
van het verkeer in plaats van het plaatsen van ver-
keersborden. 
Met literatuuropgave. 
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Criminologie 

21 
Black, D. Crime as social control. 
American sociological review, 48e jrg., nr. 1, 
februari 1983, blz. 34-45. 

De auteur beschouwt in zijn artikel criminaliteit als 
een vorm van sociale controle. Criminaliteit brengt 
in deze visie een grief tot uitdrukking d.m.v. agressie 
tegen personen of persoonlijke eigendommen. Crimi-
naliteit is een wijze van zelfhulp die persoonlijke of 
maatschappelijke afkeuring naar voren brengt. De 
auteur gaat eerst in op enkele antropologische studies 
in tribale traditionele samenlevingen waar deze zelf-
hulp of conflictregulering een belangrijke rol vervult 
in interpersoonlijke relaties. Maar ook in de moderne 
Westerse samenleving is bijv. moord op te vatten als 
zelfhulp of sociale controle, omdat degene die het 
begaat immers zodoende reageert op het deviante 
gedrag van een ander. Tevens zijn ook beroving, 
vernieling, diefstal en het toebrengen van letsel te 
beschouwen als een respons op het deviante gedrag 
van anderen. Verder stelt de auteur dat de afschrik-
kende werking van de formele wetgeving sterk af-
hangt van de mate waarin de eventuele dader gedre-
ven wordt door morele overwegingen, d.w.z. van de 
vraag of de begane overtreding of het begane misdrijf 
een vorm is van sociale controle. Conform de 
ideeën van de 17e-eeuwse filosoof Thomas Hobbes 
stelt de auteur dat de bovengenoemde vormen van 
zelfhulp vaak voorkomen in situaties of op gebieden 
waar een wetgeving ontbreekt of onvolledig is, het-
geen met een aantal voorbeelden wordt geillustreerd. 
Met literatuuropgave. 

22 
Bontekoe, E. H. M. Psycho biologische aspecten van 
agressie. 
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1983, blz. 32-39. 

In dit artikel geeft de auteur aan welke vormen van 
agressief gedrag onderscheiden moeten worden en 
welke theorieën hierover zoal worden gehanteerd. 
Vervolgens geeft zij de gemeenschappelijke kenmer-
ken van deze onderscheiden vormen en gaat nader in 
op de achterliggende vraag naar de oorzaak van dit 
gedrag. Een aantal definities van agressief gedrag 
komt voort uit dierexperimenten. Hier zijn ook 
verschillende theorieën ontwikkeld. De eerste invals-
hoek op agressief gedrag die door de auteur wordt 
toegelicht vormt de verwerking van stimuli (infor-
matieverwerking). Ook hierbij zijn weer vele experi-
menten met dieren gedaan. Als tweede factor die 
van invloed is op de regulatie van de agressie 
behandelt de auteur de vroegere leerervaringen. Dit 
is volgens haar van belang omdat deze invloed de 
onderzoeker dwingt om bij onderzoek van agressief 
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gedrag ook retrospectief te werk te gaan. De derde 
factor vormt de zg. controlezekerheid. De theorie is 
dat hoe meer een individu het gevoel heeft zelf actief 
iets te kunnen doen aan een bepaalde situatie, des te 
minder hij geneigd zal zijn agressief gedrag te ver-
tonen, ook al is er sprake van frustratie. Resumerend 
stelt de auteur dat alle gedrag, ook agressief gedrag, 
onder invloed staat van zowel persoonsgebonden 
factoren als meer omgevingsgebonden factoren. 

23 
Box, S., and C. Hale. Liberation and female criminali-
ty in England and Wales. 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 1, 
januari 1983, blz. 35-49. 

De auteurs beginnen met een kritische beschouwing 
van het onderzoek dat tot nog toe verricht is naar de 
relatie tussen emancipatie en toegenomen criminali-
teit onder vrouwen. Hun conclusie is dat de meeste 
onderzoeken de toets der kritiek niet kunnen door-
staan. Zij hebben vervolgens getracht een wetenschap-
pelijk verantwoord onderzoek op te zetten. Hiertoe 
onderzochten zij in Engeland en Wales de criminaliteit 
van zowel mannen als vrouwen en een aantal indica-
toren voor vrouwenemancipatie. De gegevens werden 
bewerkt met multiple regressie-analyse. Met deze 
methode werd geen verband aangetoond tussen de 
emancipatiebeweging en de toegenomen criminaliteit 
onder vrouwen. Deze laatste blijkt wel samen te 
hangen met de toegenomen werkloosheid (met name 
de eigendomsmidrijven).-Wat betreft geweldsmis-
drijven blijkt er een relatie te bestaan met het aantal 
vrouwelijke medewerksters bij de politie (dit zou 
men kunnen verklaren uit de veranderde houding 
t.a.v. misdaden door vrouwen onder invloed van de 
emancipatiegedachte). Deze resultaten komen overeen 
met die van de meest betrouwbare Amerikaanse 

, onderzoeken. Concluderend kan men stellen dat voor 
onderzoek naar de criminaliteit bij vrouwen dieper 
inzicht in socio-economische factoren van meer 
belang is dan beschouwingen over de rol van de 
vrouwenemancipatie. 
Met literatuuropgave. 
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24 
Buikhuisen, W., en B. W. G. P. Meijs. Criminaliteit 
vanuit een psychosociaal ontwikkelingsperspectief. 
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 1, januari/ 
februari 1983, blz. 18-31 (N). 

De auteurs beginnen met een schets van de ontwikke-
ling in de belangstelling voor de achtergronden van 
de criminaliteit. Nadat in de jaren zeventig ook in de 
politieke arena belangstelling bestond voor onderzoek 
naar de achtergronden van de criminaliteit, groeide 
in het begin van de tachtiger jaren de belangstelling 
voor het onderzoek naar het functioneren van het 
strafrechtelijk systeem. Deze verminderde belangstel-
ling voor de vraag hoe delinquenten tot hun daden 
komen, moet volgens de auteurs worden verklaard 
uit de psychologie van de wetenschapper. De auteurs 
schetsen vervolgens de uitgangspunten en de metho-
diek van het etiologisch onderzoek. Daarbij geven zij 
een nadere uitwerking van de door hen voorgestane 
benaderingswijze: het empirisch toetsen van een 
theoretisch model d.m.v. een zeer flexibele pad-ana-
lytische techniek. Zij maakten gebruik van eerder bij 
een reclasseringsonderzoek verzamelde persoons-
gegevens. Het model omvatte o.a. de relatie tussen 
de mate van impulsiviteit, de score op de responsibili-
ty scale, de score op de socialisatieschaal en de ont-
wikkeling van de gewetensfunctie bij het kind. De 
auteurs concluderen dat voor het bestuderen van het 
gedrag van delinquenten vanuit een ontwikkelings-
perspectief, pad-analyses een uiterst geschikt middel 
vormen. 
Met literatuuropgave. 

25 
Buikhuisen, W., en B. W. G. P. Meijs. Het belang van 
een differentieel criminologische benadering van 
criminaliteit. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 2, februari 1983, 
blz. 95-106 (N). 

De criminologie wordt veelal omschreven als een 
wetenschap, die het verschijnsel criminaliteit in haar 
volle omgang bestudeert, wat leidt tot algemene ver-
klaringen. In dit artikel pleiten de auteurs voor de 
differentieel criminologische benadering. Aan de hand 
van een empirisch voorbeeld wordt geillustreerd dat 
het essentieel is verschillende typen delinquenten te 
onderscheiden. Als criterium wordt de leeftijd waarop 
men voor het eerst werd veroordeeld voor een mis-
drijf aangehouden. Op deze basis vormden de auteurs 
een groep vroeg-delinquenten en een groep laat-delin-
quenten, waarbij de oorzaak van hun criminaliteit op 
verschillende vlakken moet worden gezocht. Voor de 
vroeg-delinquenten zou die kunnen berusten op een 
mislukt socialisatieproces. Een verklaring voor dit mis-
lukken van het socialisatieproces zou kunnen worden 
gezocht in een combinatie van de factoren: ouderlijk 
huis en persoonskenmerken van de betrokken jonge-
ren. Bij de laat-delinquenten zou men kunnen denken 
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aan een schijnaanpassing aan de directe omgeving; van 
een harmonisch evenwicht is geen sprake. Bovendien 
hebben laat-delinquenten een groter aantal neuro-
tische klachten dan vroeg-delinquenten. Ook wat 
betreft de toekomstperspectieven verschillen de beide 
groepen delinquenten. Deze aanmerkelijke verschillen 
onderstrepen volgens de auteurs het belang van een 
differentieel criminologische benadering. 
Met literatuuropgave. 

26 
Fartah, E. A. A critique of deterrence research with 
particular reference to the economic approach. 
Canadian journal of criminology, 25e jrg., nr. 1, 
januari 1983, blz. 79-90. 

Het economisch model beschouwt een misdaad als 
de resultante van een kosten-batenanalyse. Verzwa-
ring van de straf zal volgens dit model een potentiële 
misdadiger afschrikken (door verhoging van de kosten) 
en zo tot daling van de criminaliteit leiden. De auteur 
bestrijdt in dit aritkel de waarde van het economisch 
model bij de bestudering van criminaliteit. Allereerst 
toont hij aan dat de theoretische uitgangspunten (bijv. 
een daad als een rationele, weloverwogen keuze, 
waarvan voor- en nadelen tevoren bekend zijn) niet 
opgaan in het geval van criminaliteit. Vervolgens laat 
hij zien hoe het gebruik van officiële i.p.v. werkelijke 
cijfers tot onjuiste interpretaties heeft geleid en wat 
de beperkingen zijn van de gebruikte statistische 
methodes. Het omgekeerde effect: van misdaad op 
straf is waarschijnlijk heel belangrijk bij criminiliteits-
onderzoek, maar nog nooit goed bestudeerd. Zok,ng 
het onderzoek naar de relatie tussen misdaad en straf 
en omgekeerd onvoldoende blijft, zal de beslissing 
over de strafmaat vooral een politieke keuze blijven. 
Goed onderzoek is dus noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 

27 
Fens, E., en C. Piepers. Vrouwenmishandeling in 
historisch perspectief 
Tijdschrift voor criminologie, 24e jrg., nr. 5/6, 
september/december 1982, blz. 279-293 (N). 

Eeuwenlang heeft de man het tuchtigingsrecht gehad, 
het recht om met geweld op te treden tegen een 
echtgenote die zich niet aan de voor haar geldende 
normen hield. Volgens de auteurs moet dit tuchti-
gingsrecht gezien worden tegen de patriarchale 
achtergrond van de samenleving. Zij verklaren deze 
stelling aan de hand van eertijdse wetgeving en 
rechtsverhandelingen en gaan nader in op de relatie 
macht en geweld en de ideologische rechtvaardiging 
daarvan. De historie van het tuchtigingsrecht is een 
verklarende variabele voor het nog steeds voorkomen-
de geweld binnen het huwelijk. Voorts belichten 
de auteurs de bestaande theorieën over vrouwen- 
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mishandeling tegen de achtergrond van het conflict-
en consensusmodel. Vanuit de benadering van het 
conflictmodel wordt toegelicht hoe de huidige 
machtsstructuur op alle niveau's van de samenleving 
geweld tegen vrouwen mogelijk maakt. Tot slot gaan 
de auteurs nader in op diverse (hulpverlenende) 
instanties waartoe de vrouw zich kan richten in geval 
van mishandeling. Zij zijn van mening dat de ervarin-
gen daar niet bemoedigend zijn en dat naast het 
bieden van bescherming ook de oorzaak van het ge-
weld onderkend moet worden om het probleem op 
te lossen. 
Met literatuuropgave. 

28 
Graaf, M. van der. Het Y-chromosoom en crimineel 
gedrag. 
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1983, blz. 4 - 17 (N). 

Dit artikel gaat over het verband tussen het extra 
Y-chromosoom en de lengte van het Y-chromosoom 
bij sommige mannen en crimineel gedrag. In 1961 is 
dit chromosoom bekend geworden. Ongeveer 1 op 
de 1000 manlijke baby's blijkt het XYY-genotype 
te bezitten. Naar de mening van de auteur is dit ken- 
merk oververtegenwoordigd bij de mannelijke geeste-
lijk gestoorde delinquenten. Daarmede blijft echter 
nog de vraag of de kans op crimineel gedrag bij het 
XYY-genotype groter is dan bij de gewone XY-man-
nen. De auteur beschrijft het onderzoek op dit ge-
bied en analyseert de psychologische, psychiatrische 
en medisch-biologische gegevens. Voorts tracht hij 
vanuit de sociale en de associatieve etiologie een 
verklaring te vinden voor de oververtegenwoordiging 
van de XYY-genotypen in de strafinstituten. Als 
verklaring voert hij aan de intelligentie-dysfunctie-
hypothese en/of de cerebrale dysfunctie-hypothese. 
Deze verklaring bouwt voort op de constatering dat 
de XYY-mannen gemiddeld een lager IQ bezitten en 
een afwijkend electrocardiogram hebben. Tenslotte 
concludeert de auteur dat het extra Y-chromosoom 
op zich niet verantwoordelijk mag worden geacht 
voor extra crimineel gedrag. Ten aanzien van de 
lengte van het Y-chromosoom en verband met crimi-
neel gedrag kan geen conclusie worden getrokken. 
Met literatuuropgave. 
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29 
Hope, T., and D. I. Murphy. Problems of imple-
menting crime prevention: the experience of a 
demo nstration project. 
Howard journal of penology and crime prevention, 
22e jrg., nr. 1,1983, blz. 38-50 (GB). 

In het artikel wordt een overzicht gegeven van de 
praktische problemen, die zich voordeden bij een 
demonstratieproject van het ministerie van binnen-
landse zaken in Engeland, bedoeld om het vandalisme 
in scholen te verminderen. Een werkgroep van het 
ministerie nam in 1976 en 1977 het initiatief om 
een misdaadpreventieprogramma te ontwikkelen dat 
is toegespitst op bepaalde situaties waarin misdaden 
gewoonlijk optreden. Hiervoor werd in Manchester 
een kleinschalig demonstratieproject gestart om deze 
benaderingswijze te beproeven. Het gemeentebestuur 
en de plaatselijke politie werden erbij betrokken. Het 
ging om 11 scholen, zowel lager als voortgezet 
onderwijs, waar vandalisme een probleem was. De 
eerste fase van het project was: een gedetailleerd 
onderzoek naar vandalisme en de maatregelen die er 
op dat moment tegen genomen werden. De tweede 
fase was: het nemen van beslissingen en het starten 
van acties; deze fase vormt het onderwerp van dit 
artikel. Het maken van plannen en de moeilijkheden 
waarop men stuitte worden uitvoerig beschreven. 
Op grond van de met dit project opgedane ervaringen 
worden voorstellen gedaan om degenen die de 
plannen maken ook te betrekken bij de uitvoering 
ervan. Zo kunnen de plannen telkens aangepast 
worden aan de situatie van het moment en kunnen 
praktische problemen ad hoc opgelost worden. 
Met literatuuropgave. 

30 
Leuw, E. De traditionele en de feministische visie 
op (fysieke) seksuele victimisering. 
Tijdschrift voor criminologie, 24e jrg., nr. 5/6, 
september/december 1982, blz. 257-278 (N). 

Dit artikel gaat nader in op de recente ontwikkelin-
gen in het denken over de zgn. 'seksuele victimise-
ring' van de vrouw. Deze ontwikkelingen hebben 
zich mede door de toenemende invloed van de 
feministische beweging versneld voorgedaan. De 
schrijver gaat hoofdzakelijk in op aanranding en 
verkrachting welke hij aanduidt als fysieke seksuele 
victimisering. Hij benadert de aanranding en verkrach- 
ting vanuit een aantal invalshoeken waaronder het 
zgn. biologische model dat ervan uitgaat dat aanran- 
ding en verkrachting seksueel gemotiveerde delicten 
zijn. In het kader van het traditionele concept is niet 
de drijfveer tot seksuele victimisering problematisch, 
maar de middelen die daarbij worden aangewend. 
In de zgn. feministische visie heeft seksuele victimi-
sering als grondpatroon dat de vrouw wordt geredu-
ceerd tot louter seksueel wezen dat slechts onderge-
schikte rollen ter beschikking staat. De auteur analy- 



seert de feministische visie op seksuele victimisering 
waarbij hij een drietal uitgangspunten onderscheidt 
waaraan een volledig sociaal en cultureel paradigma 
ten grondslag ligt. In deze visie is seksuele victimi-
sering het resultaat van doelgericht sociaal handelen 
en niet van een aan de menselijke natuur inherente 
onvermijdelijkheid. 
Met literatuuropgave. 

31 
Miller, E. M. International trends in the study of 
female criminality: an essay review. 
Contemporary crises, 7e jrg., nr. 1, januari 1983, 
blz. 59-70. 

De auteur bespreekt drie recent verschenen boeken 
over criminaliteit door vrouwen. The incidence of 
female criminality in the contemporary world, 
onder redactie van F. Adler, bevat elf artikelen die 
het onderwerp voor elf verschillende landen behan- 
delen. Het onderlinge verschil in kwaliteit en benade-
ringswijze maakt het boek onevenwichtig en verwar-
rend, hoewel enkele artikelen zeer gedegen zijn zoals 
bijl', dat van G. J. N. Bruinsma, C. I. Dessaur en 
R. W. J. V. van Hezewijk. In de inleiding van Adler 

112 	blijkt hetzelfde slordige gebruik van statistische gege- 
vens te bestaan als in haar eerdere werk, terwijl ze 
weer voorbarige conclusies trekt. Women and crime, 
onder redactie van S. K. Mukherjee and J. A. Scutt, 
is daarentegen een zeer gedegen werk en een belang-
rijke bijdrage aan de literatuur over dit onderwerp. 
In negen artikelen worden vele facetten van de 
criminaliteit onder vrouwen in Australië grondig 
belicht. Door een goede interpretatie van statistische 
gegevens wordt een einde gemaakt aan de mythe dat 
de emancipatiebeweging een oorzaak zou zijn van de 
toegenomen criminaliteit bij vrouwen. Economic 
realities and the female offender door J. R. Chapman 
geeft een grondige bespreking van het lot van vrou-
wen die in de VS met de justitie in aanraking komen. 
Dit blijken veelal jonge, arme vrouwen te zijn, beho-
rende tot een minderheidsgroepering. De twee laatste 
boeken geven een goede aanzet voor verder onder-
zoek naar de oorzaken van de toegenomen criminali-
teit bij vrouwen. Socio-economische factoren zijn 
zeker van grote invloed. De auteur uit enige hypo-
theses. Verder onderzoek is gewenst. 
Met literatuuropgave. 

32 
Moffatt, R. E. Crime prevention through environ-
men tal design — a management perspective. 
Canadian journal of criminology, 25e jrg., nr. 1, 
januari 1983, blz. 19-31. 

Dit artikel handelt over de preventie van criminali- 
teit door beïnvloeding van het milieu. Op theore-
tische gronden kan men stellen dat criminaliteit 
samenhangt met de verstedelijking en het verminde- 
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ren van het gemeenschapsbesef. Voor het bestaan 
van een gemeenschap zijn vijf voorwaarden nodig: 
socialisatie, een zekere welvaart, sociaal contact, 
participatie door de leden en onderlinge steun. Door 
het stimuleren van deze factoren blijkt zowel de 
vrees voor criminaliteit als de hoeveelheid criminali-
teit duidelijk af te nemen. Kernpunten van een pro-
gramma om het milieu te beïnvloeden zijn: formele 
bewaking (politie, burgerpatrouille), natuurlijke 
bewaking (de plaats van ramen), toegang-controle, 
het creëren van een verdedigbare ruimte, territorium-
afbakening, het aanbrengen van obstakels voor even-
tuele misdadigers en het opzetten van activiteiten 
(créche, tafeltje-dek-je, actief betrekken van werk-
loze jeugd etc.). Essentieel is betrokkenheid van de 
burgerij bij het programma. De politie speelt een 
cruciale rol bij diverse maatregelen en moet dan ook 
betrokken worden bij zowel onderzoeksprojecten 
als specifieke training. Bij elke maatregel moeten 
voor- en nadelen steeds zorgvuldig tegen elkaar af 
gewogen worden. 

• Met literatuuropgave. 

33 
Sprangers, C. 'Onderzoek heeft uitgewezen dat 
straffen wel degelijk helpt' (een interview met prof. 
dr. W. Buikhuisen). 
Intermediair, 19e jrg., nr. 1/2, 14 januari 1983, 
blz. 1-5 (N). 

Van de komende bezuinigingen dreigt ook het 
Leidse criminologisch instituut, o.l.v. prof. Buik-
huisen, (die bij zijn intrede bekendheid kreeg van- 
wege zijn plannen t.a.v. biosociaal onderzoek) de dupe 
te worden. In dit interview vertelt de hoogleraar over 
zijn ideeën en zijn onderzoek. Buikhuisen ziet het 
biosociale onderzoek als een verrijking van de sociale 
wetenschappen bij het onderzoek naar de achter-
gronden van criminaliteit. Crimineel gedrag is de 
resultante van persoonlijkheids-, ontwikkelings- en 
milieufactoren. Criminelen vertonen in hun gedrag 
veel overeenkomst met gewiekste zakenlieden (beiden 
kennen een zekere gevoelloosheid); het verschil 
ligt in de mate van sociale aanpassing. Blijkbaar zijn 
bepaalde kinderen niet in staat zich aan de gestelde 
normen aan te passen. Daarom worden zij gestraft 
en ontwikkelen een negatief zelfconcept en de be-
hoefte elders compensatie te zoeken, bijv. in de 
criminele sfeer. De gevoeligheid voor sancties is 
individueel bepaald (voorbeeld: psychopaten zijn 
vrij ongevoelig voor lijfstraffen, en tillen juist zwaar 
aan geldstraffen). Buikhuisen pleit dan ook voor 
een individueel gericht strafrecht. Dit blijkt niet aan 
te sluiten bij het rechtlijnige denken in het justitiële 
veld. 
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34 
Taylor, L., and B. Coles. Crime and the fear of 
crime. 
New society, 63e jrg., nr. 1059, 3 maart 1983, 
blz. 336-338 (GB). 

Uit de recente slachtofferstudie van de Onderzoek-
afdeling van het Britse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, waarbij 11.000 mensen werden ondervraagd 
over hun ervaring met criminaliteit in het afgelopen 
jaar en over hun bereidheid tot aangifte, werd duide-
lijk dat de meest gevreesde misdaden niet bepaald 
de meest voorkomende zijn. Ook degenen die het 
bangste waren om slachtoffer te worden — vrouwen 
en bejaarden — hadden in werkelijkheid heel weinig 
kans om deze ervaring op te doen. Het grootste 
risico op slachtofferschap liepen jonge mannen met 
een uithuizig uitgaansgedrag en een zwaar drank-
gebruik; dezelfde groep trouwens die bij andere gele-
genheden als dader fungeerde. Voor inbrekers hoeft 
de gemiddelde burger slechts eenmaal in de veertig 
jaar te vrezen en met de meeste andere misdrijven 
valt het volgens de cijfers van deze slachtofferenquête 
ook nogal mee. De schrijvers vinden dat het onder-
zoeksverslag iets te eenzijdig op gerustelling van de 
burger uit is. Een groot probleem bij het verzame- 
len van gegevens voor misdaadstatistieken is het aan-
tal misdrijven dat om welke reden dan ook, niet 
wordt aangegeven en dus niet in de officiële statistie-
ken terechtkomt. De auteurs suggereren dat meer 
aandacht voor hulp aan slachtoffers dan voor het op-
pakken van daders wat verlichting zal brengen voor 
de overbevolkte gevangenissen en voor de politie 
die met het lage ophelderingspercentage in haar maag 
zit. Waar het volgens hen nu op aankomt is: geen 
psychologisch begrip voor misdadigers maar misdaad-
preventie en schadeloosstelling van slachtoffers. Het 
is de bedoeling dat deze British Crime Survey voor-
taan een vaste tegenhanger gaat vormen van de offi-
ciële misdaadstatistieken. • 

35 
Vorrink, L. De beeldvorming ten aanzien van seksueel 
geweld. 
Tijdschrift voor criminologie, 24e jrg., nr. 5/6, 
september/december 1982, blz. 294-309 (N). 

In dit artikel gaat de schrijfster nader in op het begrip 
seksueel geweld en welke verschijnselen hieronder 
moeten worden begrepen. Ze definieert het seksueel 
geweld als het op een seksuele manier schenden van 
de lichamelijke integriteit en eveneens het schenden 
van het seksuele zelfbeschikkingsrecht. Voorbeelden 
hiervan zijn verkrachting, aanranding, en seksuele 
kindermishandeling. In haar onderzoek heeft de 
schrijfster een onderscheid gemaakt tussen seksueel 
geweld in een conflictsituatie en in een niet-conflict-
situatie. Vervolgens geeft ze aan hoe men in de loop 
der geschiedenis tegen seksueel geweld heeft aange-
keken. Tot slot bespreekt ze de resultaten van recent 
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empirisch onderzoek naar seksueel geweld. 
Met literatuuropgave. 

36 
Warner, C. A study of the self-reported crime of a 
group of male and female high school students. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
15e jrg., nr. 4, december 1982, blz. 255-272. 

De auteur beschrijft haar onderzoek naar verborgen 
delinquentie onder tweehonderd middelbare scho-
lieren in Tasmanië. Aan de hand van een anonieme 
vragenlijst konden zij aangeven aan welke van de 
tweeëntwintig vermelde delicten zij zich schuldig 
hadden gemaakt. Het doel van de studie was: (1) de 
omvang en de soort van delicten te onderzoeken en 
een indruk te krijgen van het dark number m.b.t. 
bepaalde delicten; (2) na te gaan of inderdaad het 
strafrechtelijk apparaat zo selectief te werk gaat dat 
alleen de érnstigste en meest frequente delinquenten 
worden gepakt; (3) jongens en meisjes te vergelijken 
m.b.t. de opsporingsresultaten; (4) te bepalen of op 
officiële statistieken gebaseerde onderzoeksresulta-
ten, die verband leggen tussen misdaad en bepaalde 
ongunstige achtergrondkenmerken, opgaan voor 
verborgen delinquenten; (5) de motieven die deze 
groep opgeeft voor het begaan van een delict te 
onderzoeken; en (6) het verband tussen misdaad en 
factoren als drinken, roken, druggebruik en sexuele 
activiteit voor jongens en meisjes te onderzoeken. 
De auteur concludeert o.a. dat de motieven van 
meisjes van andere aard zijn dan van jongens, dat 
jongens zich frequenter schuldig maken aan de be-
treffende delicten, dat voor alle delicten geldt dat 
slechts enkele delinquenten bij de politie bekend zijn, 
en dat jongens eerder bekend staan bij de politie dan 
meisjes. 
Met literatuuropgave. 

37 
Winkel, F. W. Onrustgevoelens: een empirische 
toetsing van enkele predictormodellen. 
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1983, blz. 40-52 (N). 

In dit artikel geeft de auteur een verslag van een 
onderzoek gedaan ondei 324 inwoners van Weesp 
naar de mate waarin men criminaliteit als onrust-
verwekker en bedreiger van het vertrouwen in de 
politie ervaart. Als predictoren van de onrustgevoe-
lens worden in het onderzoek drie groepen onder-
scheiden. De predictoren uit het biografisch model, 
te weten het geslacht van de ondervraagden, hun 
leeftijd, opleidingsniveau en de welstandsklasse; uit 
het slachtofferschapsmodel, waaronder het feit of 
men huiseigenaar is, de ervaringen met criminaliteit 
enz. Het derde predictormodel omvat het informele 
praatgedrag, de belangstelling en de preventieve 
maatregelen. In een overzicht presenteert de auteur 
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de samenhang tussen deze factoren, de onrustgevoe-
lens en de verwachtingen die men van bescherming 
door de politie heeft. De resultaten van het onder-
zoek geven volgens de auteur aan dat het met de drei-
ging die criminaliteit uitstraalt lijkt mee te vallen. 
In ieder geval, zo concludeert hij, lijken acute maat-
regelen om onrustgevoelens in te dammen, van welke 
aard dan ook, althans voor wat betreft de niet-groot-
stedelijke gebieden, niet opportuun. 

38 
Yin, P. Fear of crime as a prohlem for the elderly. 
Social problems, 30e jrg., nr. 2, december 1982, 
blz. 240-245 (USA). 

De auteur deed een onderzoek naar de betekenis 
van angst voor criminaliteit bij bejaarden. Hij hield 
daartoe interviews met een aselecte steekproef uit 
de 60-plussers in St. Paul en omgeving, Minnesota 
(1.228 personen). Het interview bestond deels uit 
open, deels uit gesloten vragen. De verkregen gegevens 
werden vervolgens statistisch bewerkt volgens de 
multiple classificatie analyse. In tegenstelling tot 
eerdere onderzoeken vond hij dat slechts één procent 
van de ondervraagden vrees voor misdaad spontaan 
als hun belangrijkste probleem noemt. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat in de vroegere onderzoeken 
de vraagstelling te suggestief was. Verder vond de 
auteur een omgekeerde evenredigheid tussen angst 
voor misdaad enerzijds en tevredenheid over de 
buurt en de hoogte van het moreel van de onder-
vraagden anderzijds. Vrees voor misdaad kán leiden 
tot sociaal isolement, maar andere factoren worden 
veel vaker genoemd. Steun van de omgeving blijkt 
niet te werken als buffer tegen vrees voor misdaad, 
hoewel het wel stress-vermindercnd kan werken. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

39 
Berckhauer, F., und B. Hasenpusch. Rtickfalligkeit 
entlassener Strafgefangener: Zusammenhdnge zwischen 
Rückfall und Bildungsmasznahmen im Vollzug. 
Monatschrift fnr Kriminologie und Strafrechtreform, 
65e jrg., nr. 6, decernber 1982, blz. 318-334 (BRD). 

In dit artikel besteden de auteurs aandacht aan de 
mate van recedive onder ex-gedetineerden na hun 
in vrijheidstelling. Onderzocht wordt eveneens in 
hoeverre zgn. actieve deelname aan resocialiserings- 
programma's (algemene en beroepsopleidingen) na in 
vrijheidstelling invloed heeft op de kans van recidive 
van de ex-gedetineerden. Hiertoe hebben de schrijvers 
een onderzoek opgezet waarbij zij vraaggesprekken 
hebben gevoerd met 367 ex-gedetineerden die in 
1974 in West-Duitsland na beëindiging van de straf 
in vrijheid zijn gesteld. Eveneens is ter vergelijking 
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een onderzoek naar recidive gedaan onder 153 
ex-gedetineerden die ook in 1974 in vrijheid zijn ge-
steld en na hun in vrijheidsstelling actief aan een 
resocialiseringsprogramma hebben deelgenomen. Uit 
de onderzoeksresultaten blijkt dat over een periode 
van 5 jaar de recidive onder de deelnemers aan een 
resocialiseringsprogramma geringer is dan bij de niet-
deelnemers. De auteurs hebben geen factoren kun-
nen vaststellen op grond waarvan individueel succes 
van actieve deelname aan resocialiseringsprogramma's 
valt te voorspellen. Verdere studie is nodig om vast 
te stellen hoe het resultaat van de opleidingen en de 
motivatie voor deelname kan worden verbeterd. 
Met literatuuropgave. 

40 
Haberstroh, D. Die Erfahrung der Straftat im 
Behandlungsvollzug. 
Monatschrift fbr Kriminologie und Strafrechtsform, 
65e jrg., nr. 6, december 1982, blz. 334-342 (BRD). 

Een van de functies van een vrijheidsbenemende 
sanctie is het resocialiseren van de dader. Hiertoe 
wordt in de praktijk dikwijls een programma zowel 
gedurende als na de detentie opgezet, waaraan de 
(ex-)gedetineerde vrijwillig kan deelnemen. In dit 
artikel gaat de auteur nader in op deze zgn. correc-
tionele behandeling'. Het blijkt dat het positieve 
effect van een dergelijk programma sterk afhankelijk 
is van de persoonskenmerken en levensgewoonten 
van de deelnemers. De schrijver stelt voor om het 
delict dat de delinquent gepleegd heeft in het program-
ma te betrekken om zodoende de discussie op het 
specifieke delict te richten en de dader een andere 
visie op het plegen van zijn delict bij te brengen. 
Met literatuuropgave. 

41 
Kelk, C. De noodzakelijke zelfstandigheid van de 
psychiatrische observatiekliniek van het gevangenis-
wezen. Het 'Utrechtse' fundament. 
Trema, 6e jrg., nr. 3, maart 1983, blz. 75-89 (N). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de voorgeno-
men fusie tussen het Pieter Baan Centrum en het 
Selectie Instituut voor TBR-gestelden. De auteur 
begint zijn beschouwing met een toelichting op de 
ontstaansgeschiedenis van de Psychiatrische Observa-
tiekliniek van het gevangeniswezen en de psychopaten-
zorg, de POK, in 1949. Het is met name dè zg. 
Utrechtse school geweest die kort na de Tweede 
Wereldoorlog het denken op het terrein van het 
strafrecht heeft beïnvloed. De belangrijkste waarden 
en uitgangspunten van de Utrechtse school waren: 
het centraal stellen van de individu, het mensbeeld 
van de delinquent als evenmens, het benadrukken van 
de taak van de juridische wetenschap en het scheppen 
van waarborgen tegen machtsmisbruik, de noodzaak 
van integratie van juridische en sociale wetenschappen, 
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aandacht voor de ondoelmatigheid van straffen en 
speciale behandeling van psychisch gestoorden. Met 
inachtneming van deze waarden vervult het PBC een 
veelheid aan functies. In het artikel licht de auteur 
verschillende van deze functies nader toe. Hierna 
bespreekt hij de structurele condities voor het goed 
functioneren van de kliniek. In dit kader waarschuwt 
hij voor de gevolgen van een mogelijke fusie met 
het Selectie Instituut voor TBR-gestelden in Utrecht. 
In zijn slotconclusie pleit hij ervoor het PBC ongerept 
te laten. 
Met literatuuropgave. 

42 
Walker, N. Side effects of incarceration. 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 1, 
januari 1983, blz. 61-71. 

Aan de hand van een literatuuronderzoek bespreekt 
de auteur hetgeen bekend is over de schadelijke ge-
volgen van gevangenschap. Voor lichamelijke schade 
zijn in de Engelse situatie weinig aanwijzingen. Wat 
betreft psychische schade is veel gesuggereerd, maar 
in de meeste gevallen is dit niet hard gemaakt. Het lijkt 
niet waarschijnlijk dat gevangenschap de oorzaak 
van psychiatrische afwijkingen is. Institutionalisering 
treedt op lange termijn wel op. Men kan echter niet 
zonder meer generaliseren naar (meestal korte) gevan- 
genschap. Over schade aan de familie-betrekkingen 
en schade door onjuiste behandeling door het gevan-
genispersoneel zijn ook slechts hypotheses en sugges- 
ties bekend. Het is nooit goed onderzocht of even-
tuele psychische veranderingen na vrijlating aanwe-
zig blijven; dit kan men betwijfelen gezien het ont-
breken van effect van de gevangenschap in positieve 
zin op langere termijn. Wel lijkt recidivisme toe te 
nemen met de duur van de gevangenschap; er is 
echter verder onderzoek nodig om hieraan conclusies 
te verbinden. 
Met literatuuropgave. 

43 
Work in prison. Themanummer. 
Prison journal, 62e jrg., nr. 2, herfst/winter 1982 
(USA). 

Een van de principes waarover men het in de kring 
van het gevangeniswezen alom eens is, maar dat toch 
zelden op grote schaal op een consistente wijze is 
uitgewerkt, is: zinnig werk voor de gedetineerde dat 
lijkt op een echte baan en waaraan een redelijke ver-
goeding is verbonden. In dit themanummer wordt 
de (on)mogelijkheid om dit werk voor alle gedetineer-
den te realiseren van een aantal kanten belicht. Ieder-
een is het erover eens dat werk in de gevangenis een 
essentiële behoefte is, alleen al om de praktische 
reden dat leegloop en verveling de belangrijkste oor-
zaken voor onrust en geweld binnen de gevangenissen 
zijn. Een aantal redenen voor het gebrek aan werk 
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binnen de gevangenissen komt voort uit belemmerin-
gen opgeroepen door staats- en federale handelswetge-
ving en door de vakbonden die niet willen dat de 
gedetineerden hun leden beconcurreren in bepaalde 
branches. Een ander probleem wordt gevormd door 
de verouderde technische voorzieningen in de gevan-
geniswerkplaatsen. Daarbij komt dat de manier waar-
op het gevangenisleven ingedeeld is in telkens terug-
kerende routines èn de overbevolking van de meeste 
inrichtingen weinig kunnen bijdragen tot een effi-
ciënte werkorganisatie. Verder zijn er nog de meer 
subtiele hindernissen die door het gevangenispersoneel 
genomen zouden moeten worden bij de organisatie 
van zinnige werkzaamheden voor de gedetineerden, 
o.a. de publieke opinie dat gedetineerden eigenlijk 
niet in de gelegenheid gesteld zouden moeten worden 
om te leren en geld te verdienen. De diverse auteurs 
dragen mogelijke oplossingen aan voor deze pro-
blemen. 

Reclassering 

Zie ook excerpt nr. 19. 

44 
Jackson, P. C. Some effects of parole supervision 
on recidivism. 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 1, 
januari 1983, blz. 17-34. 

Over de zin van voorwaardelijke-in-vrijheidstelling 
bestaat nogal wat twijfel. Onderzoek ernaar leverde 
tot nu toe wisselende resultaten op. De auteur deed 
daarom een onderzoek, waarbij hij 314 jongeren, die 
in Californië voor een voorwaardelijke-in-vrijheidstel-
ling in aanmerking kwamen, verdeelde over twee 
vergelijkbare groepen. De ene groep kreeg vervolgens 
de gebruikelijke begeleiding door de reclassering, 
de andere werd van verdere begeleiding ontslagen. 
Er blijkt over het geheel genomen geen verschil 
tussen beide groepen te bestaan in recidivepercentage; 
wel werd er een gering verschil gevonden in de aard 
van het misdrijf, waarmee men recidiveerde: in de 
ontslagen groep kwamen meer alkohol- en drugmis-
drijven voor, in de traditioneel begeleide groep meer 
moord, roof en eigendomsmisdrijven. De auteur uit 
enige hypothesen om dit verschil te verklaren. De be-
langrijkste conclusie van dit onderzoek (dat i.v.m. 
de beperkte omvang met voorzichtigheid geinterpre-
teerd moet worden) is, dat er ernstig getwijfeld moet 
worden aan de zin van voorwaardelijke strafmaat-
regelen. Verder onderzoek is gewenst. 
Met literatuuropgave. 



45 
Lans, N. van der. Het maatschappelijk werk in peni-
tentiaire inrichtingen. 
Balans, 14e jrg., nr. 1, 1983, blz. 6-10 (N). 

In dit artikel worden de resultaten weergegeven van 
een in 1980 gestart en uitgevoerd onderzoek naar het 
maatschappelijk werk in penitentiaire inrichtingen. 
De resultaten zouden van belang kunnen zijn voor 
het eventueel verbeteren van de communicatie tussen 
de directeur van de inrichting, de reclasseringsambte-
naar in algemene dienst en diens praktijkbegeleider. 
De bedoeling van het onderzoek was te inventariseren 
wat men verwacht van het maatschappelijk werk in 
de inrichting, hoe het wordt uitgevoerd en in hoeverre 
mogelijke spanningen binnen de inrichting rond het 
maatschappelijk werk te maken zouden hebben met 
verschillende verwachtingen omtrent het maatschap-
pelijk werk. Aan het onderzoek hebben vierendertig 
inrichtingen meegewerkt. De auteur vermeldt o.a. de 
volgende onderzoeksresultaten: (1) er kan geen ver-
band aangetoond worden tussen de verwachtingen 
van maatschappelijk werkers en directie en mogelijke 
verschillen ertussen enerzijds en het functioneren van 
maatschappelijk werk anderzijds; (2) andere factoren 

120 	dan 'wat men verwacht van het maatschappelijk 
werk' zijn blijkbaar van meer beslissende invloed op 
het functioneren van het penitentiaire maatschappe-
lijk werk, zoals grootte en gebouwelijke indeling 
van de inrichting, en de werkverhouding tussen maat-
schappelijk werkers en directie; (3) van het departe-
ment wordt verwacht dat er richtlijnen komen t.a.v. 
de registratie en de overdracht van de hulpverlening, 
de rapportage en de samenwerking tussen binnen- 
en buitenreclassering; (4) diverse functiebeschrijvin-
gen m.b.t. maatschappelijk werk zouden verfijnd 
moeten worden. 

46 	• 
Morton, D. R. Strategies in probation: treating gay 
offenders. 
Social casework, 64e jrg., nr. 1, januari 1983, 
blz. 33-38 (USA). 

De auteur bespreekt de voetangels en klemmen waar 
men in Amerika op stuit, indien bij het gerechtelijk 
vooronderzoek naar de sociale achtergronden van een 
delinquent (met het oog op de bepaling van voorwaar-
delijke straf), diens sexuele geaardheid ter sprake 
komt. Voor de betreffende reclasseringsambtenaar 
zijn een goede observatietechniek en een grondige 
kennis van de homo-subcultuur vereisten. Verder 
moet hij zorgvuldig afwegen of informatie over homo-
sexualiteit aan de rechter noodzakelijk en relevant 
is of niet. In het laatste geval is vermelding niet zin-
vol. De reclasseringsambtenaar moet niet zozeer 
'counselor' zijn als wel 'makelaar' (aanbeveling van de 
Nationale Adviescommissie in 1973): hij moet voor 
elke cliënt de meest passende oplossing zoeken. Dit 
geldt eens te meer voor homosexuele cliënten: zij zijn 
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vaak niet gebaat bij de traditionele hulpverlening en 
hebben speciale programma's nodig (die wel aanwezig 
zijn in de grote steden, maar niet daarbuiten — dan 
mciet de hulpverlener er dus speciale aandacht aan 
geven). Een te grote distantie tussen reclasserings-
ambtenaar en cliënt belemmert de hulpverlening. Als 
oplossing suggereert de auteur om gebruik te maken 
van homosexueel personeel. Hoewel hieraan ook be-
zwaren kleven (m.n. rolconflicten) kan dit toch een 
positieve bijdrage leveren aan de begeleiding van homo-
sexuele delinquenten. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

47 
Alternatieve hulpverlening en jeugdrechtbank. 
Complement of contradictie? door P. Ponsaers, J. 
Roseeuw, N. Vettenburg et al. 
Panopticon, 3e jrg., nr. 6, november/december 1982, 
blz. 518-532 (B). 

De vraag die in dit artikel centraal staat is of de alter-
natieve hulpverlening en de jeugdrechtbank in België 
enige raakpunten hebben of dat zij elkaar wederzijds 
uitsluiten. De traditionele opvattingen inzake hulp- 
verlening waren niet meteen onverzoenbaar met de 
gerechtelijke benadering, maar vormden er in bepaal-
de opzichten een goed complement van. De alter-
natieve sector heeft zich nogal eens verzet tegen de 
gerechtelijke benadering. Er is volgens de auteur 
echter van een zekere evolutie sprake. De auteurs zijn 
van mening dat zowel de jeugdrechtbank als de 
alternatieven niet helemaal de doelgroep bereiken 
waarvoor ze zich theoretisch ter beschikking stellen. 
In dit artikel geven de auteurs aan wat de jongeren 
zelf van de diensten verwachten. Met een nadere 
definiëring van het begrip 'alternatief' spitsen de 
auteurs vervolgens de probleemstelling toe op de 
vraag of samenwerking en wederzijdse aanvulling 
mogelijk is. Zij geven aan het slot van hun artikel 
enkele voorbeelden van samenwerking. Hun slotcon-
clusie is dat, zolang er een aantal zaken niet nader 
geregeld is, de samenwerking occasioneel zal blijven. 
Met literatuuropgave. 

48 
Cullen, F. T., K. M. Golden, and J. B. Cullen. Is 
child saving dead? Attitudes toward juvenile rehabili-
tation in Illinois. 
Journal of criminal justice, lle jrg., nr. 1, 1983, 
blz. 1-13 (USA). 

Het lijkt erop dat de oorspronkelijke filosofie van de 
jeugdrechtspraak die centraal stelt 'het kind te red-
den', minder gehoor gaat vinden. In de politiek kwam 
kritiek op deze visie zowel van links (tegen een te 
bevoogdende houding van de overheid; meer rechten 
voor het individu) als van rechts (ook jeugdigen zijn 
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zelf verantwoordelijk voor hun daden; misdaad moet 
strenger gestraft worden). De wetgeving onderging 
recentelijk wijzigingen in de richting van méér straf-
fen. Om deze hypotheses te onderzoeken, hielden 
de auteurs in 1979 in Illinois een schriftelijke enquête 
onder rechters, advocaten, leiders van heropvoedings-
instituten, gevangenbewaarders, gedetineerden, wet-
gevers en let publiek' (steekproef). Met de restrictie 
dat de respons maar matig was (37,9%), trekken de 
auteurs de volgende conclusie: enerzijds wordt nog 
steeds veel waarde gehecht aan de rehabilitatie van 
jeugdige delinquenten, anderzijds vinden met name 
publiek, wetgevers en bewakers dat de huidige opstel-
ling te soepel is en dat er meer nadruk gelegd zou 
moeten worden op het straffen. De attitude t.o.v. 
jongeren is veel toleranter dan t.a.v. volwassen delin-
quenten; de tolerantie is het grootste bij vrouwen, jon-
geren en personen met een hogere opleiding. Deze 
gegevens kunnen een indicatie zijn dat in de toekomst 
een vermenging zal optreden van de rehabilitatie- en 
de strafgedachte. Dit zal zeker consequenties heb- 
ben voor de wetgeving. 
Met literatuuropgave. 

49 
Hermans, H. E. G. M. De minderjarige en het straf-
recht. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 3, maart 1983, 
blz. 211-218 (N). 

De auteur bespreekt in dit artikel de voorstellen die 
gedaan zijn op het terrein van het jeugdstraf(proces)-
recht in hoofdstuk 4 van de door het Wetenschappe-
lijk Bureau van D'66 gepresenteerde nota 'Jeugdrecht 
terecht'. Deze plaatst de auteur naast het onlangs 
verschenen rapport van de commissie Anneveldt, 
`Sanctierecht voor jeugdigen'. Volgens de nota moeten 
minderjarigen het recht hebben op een openbaar straf-
proces. Dit wordt ook door de commissie Anneveldt 
bepleit. De werkgroep van D'66 wil uitbreiding van 
een aantal strafprocessuele waarborgen voor beneden 
de 12-jarigen. Ook wordt ervoor gepleit de raadsman 
al tijdens het verhoor bij de minderjarige toe te laten, 
en tevens dat de centrale rol van de kinderrechter 
in het strafproces moet worden teruggedrongen. Ook 
de commissie Anneveldt vindt de betrokkenheid van 
de kinderrechter bij de concrete beslissingen van de 
officier niet wenselijk. In de nota wordt ook voorge-
steld de bestaande opvanghuizen te sluiten en ze te 
vervangen door (sub)regionaal gespreide kleinere op-
vanghuizen. V.w.b. de voorlichting vindt de nota van 
D'66 het wenselijk de enquêtes te laten invullen 
door de verbalisanten. In navolging van het interim-
advies van de commissie Anneveldt wordt in de nota 
ook gepleit voor de invoering van alternatieve sancties. 
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Politie 

50 
Bovengrens, De van het politiegeweld (1); door 
W. F. K. J. E. Frackers, J. J. Veenstra, Th. J. Prenen 
et al. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 1, 8 januari 
1983, blz. 3-9 (N). 

De auteurs buigen zich over de vraag hoe de politie-
bijstandsregeling zich na 1949 heeft ontwikkeld en 
waardoor de bovengrens van het politieoptreden 
wordt bepaald. Daartoe wordt eerst ingegaan op 
enkele staatsrechtelijke bepalingen sinds 1851 en 
enkele maatschappelijke ontwikkelingen, die nauw 
verbonden waren met politieoptreden, tot aan de 
Tweede Wereldoorlog. De auteurs concluderen dat in 
deze periode een verschuiving heeft plaatsgevonden 
van bijstand door militairen naar bijstand door politie. 
Vervolgens staan de auteurs stil bij het Politiebesluit 
1945 en de in 1957 in het Staatsblad afgekondigde 
Politiewet. Sinds 1957 wordt het verlenen vantijstand 
primair tot de taak van de politie gerekend. Belang-
rijke momenten signaleren de auteurs vervolgens bij 
de in 1959 begonnen oprichting van M.E. pelotons 
en het opkomende terrorisme. Hieruit concluderen de 
auteurs dat de politie inspeelt op veranderingen in de 
sfeer van de openbare orde, en op het gebied van de 
criminaliteit en dat het daartoe eenheden opleidt. 
Samenvattend stellen de auteurs dat het primaat voor 
de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde bij 
de politie ligt tot het moment waarop een toestand 
als bedoeld in de Oorlogswet voor Nederland Wordt 
uitgeroepen. 

51 
Bovengrens, De van het politiegeweld (2-slot); door 
W. F. K. J. F. Frackers, J. J. Veenstra, Th. J. Prenen 
et al. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 2, 22 januari 
1983, blz. 34-38 (N). 

Artikel 47 van de Politiewet stelt dat in bijzondere 
gevallen te Commissaris der Koningin bijstand kan 
vorderen van in zijn provincie gelegerd personeel van 
de Koninklijke Marechaussee. Ook kan in bijzondere 
gevallen de bijstand van ander krijgsvolk gevorderd 
worden. Het begrip 'bijzonder geval' wordt thans 
uitgewerkt in interdepartementaal overleg. Er zijn 
een drietal voorwaarden te vervullen, wil er sprake 
zijn van `een bijzonder geval'. Deze voorwaarden 
verwijzen naar de mogelijkheid dat de reguliere politie 
qua organisatie, qua aantal inzetbare manschappen 
en qua tijd niet kan voorzien in de gevraagde bijstand. 
De auteurs wijzen er echter op dat zowel v.w.b. het 
optreden van de politie in georganiseerd verband als 
v.w.b. de opleiding van speciale eenheden, en de 
snelheid waarmee die eenheden uit de lopende dienst 
kunnen worden vrijgemaakt, er bij de politie aanzien-
lijke verbeteringen zijn gerealiseerd. Het is volgens 
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de auteurs duidelijk dat wanneer de politie bijstand 
behoeft bij de uitoefening van haar taak, deze in 
eerste instantie binnen de politie dient te worden ge- 
zocht. Zij concluderen tevens dat de formulering 
van het bijzondere geval in artikel 47 zodanig is dat 
de vrijheid van het bevoegd gezag om de bijstand van 
militairen in te roepen beperkt is. Voorts stellen zij 
dat niet alleen de individuele politieman maar ook het 
bevoegd gezag is gehouden aan de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit. Tot slot stellen zij 
dat het feit dat de Koninklijke Marechaussee in een 
ontwerp voor een nieuwe Politiewet een zo ruime 
plaats is toegewezen, principieel afgewezen moet 
worden. Daarmee zou volgens hen de kiem worden 
gelegd voor de verstrengeling van de reguliere politie 
met het militaire apparaat. 
Het artikel wordt gevolgd door een reactie vanuit de 
Koninklijke Marechaussee van A. D. Vriezen en 
W. Johannisse (blz. 39-40). 

52 
Brown, J. Neighbourhood policing in West Berlin. 
Police studies, 5e jrg., nr. 4, winter 1983, blz. 29-32. 

De auteur beschrijft hoe sinds oktober 1974 het 
politiewerk in West-Berlijn is georganiseerd. Hierbij 
is de gehele stad verdeeld in 756 wijken, variërend 
van een halve tot twee vierkante kilometer, waarin 
politiemensen hun rondes doen. In elk gebiedje is 
een politieman met de rang van inspecteur aange-
steld, die voor de invulling van zijn taak grote vrij-
heden heeft. De belangrijkste taken voor deze func- 
tionaris zijn het onderhouden van contacten met 
het publiek, het tegengaan van criminaliteit, verkeers-
controle en het assisteren van andere politie- en 
gemeentelijke instanties. Onlangs uitgevoerd onder-
zoek wijst uit dat deze delegatie van verantwoorde- 
lijkheden aan individuele politiemensen positieve 
resultaten heeft gehad. Tenslotte beschrijft de auteur 
de wederwaardigheden van zo'n wijkagent, waarbij 
de lezer een indruk krijgt van de talrijke problemen 
die een dergelijke politieman ontmoet. 

53 
Eskridge, C. W. Prediction of burglary: a research 
note. 
J ournal of criminal justice, 1 le jrg., nr. 1, 1983, 
blz. 67-75 (USA). 

.De auteur heeft onderzocht of er een relatie bestaat 
tussen bepaalde soorten inbraak en specifieke ken-
merken van inbrekers, om op grond hiervan voorspel-
lingen i.v.m. inbraak te kunnen doen. Van 160 in-
braakzaken, die gedurende zes maanden in Lincoln 
werden opgelost, werden een aantal discriminerende 
variabelen onderzocht en vervolgens statistisch be-
werkt. De volgende gegevens werden als basis geno-
men: het type gebouw waar was ingebroken (woon-
huis of bedrijfsruimte); het tijdstip en de dag van de 
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inbraak; leeftijd ras en sexe van de inbreker; het 
aantal inbrekers; de voorgeschiedenis van de inbre-
ker(s); de afstand tussen de woning van de inbreker 
en de plaats van de inbraak; de waarde van het gesto-
lene en de wijze van binnenkomen (forcering of 
insluiping). M.b.v. computeranalyse is het zo moge-
lijk gebleken een typologie op te stellen van inbra-
ken en inbrekersprofielen. Bovendien werd een reeks 
van meer verfijnde modellen ontwikkeld waarmee 
kenmerken van inbrekers kunnen worden voorspeld 
op grond van de kenmerken van een bepaald type 
inbraak. Mits men zich bewust blijft van de beper-
kingen van zulke gegevens, kunnen zij voor de politie 
van groot nut zijn en zeer tijdbesparend werken. 
Met literatuuropgave. 

54 
Geerts, R. W. M. 'En anders dien je maar een klacht 
in': een onderzoeksverslag en reacties daarop. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 5, 5 maart 1983, 
blz. 99-103 (N). 

De auteur doet in dit artikel verslag van een onder-
zoek naar de achtergronden van klachten over poli-
tie-optreden en hoe de politie hiermee omgaat. Uit 
het onderzoek blijkt dat veel ongenoegen dat door 
burgers mondeling wordt geuit, op informele wijze 
wordt afgehandeld. Een andere conclusie uit het 
onderzoek is dat er grote verschillen bestaan tussen 
de formele procedures voor klachtenbehandeling, die 
in de verschillende korpsen bestaan. Deze verschil-
len in klachtenprocedures lijken primair te worden 
veroorzaakt door andere opvattingen over de vraag 
wat een klacht is. De in het onderzoek gebruikte 
informatie v.w.b. de achtergronden van klachten is 
vooral ontleend aan de surveillancedienst. Wat aan 
veel klachten ten grondslag ligt is het feit dat voor 
de betreffende politiemensen de meeste contacten 
met burgers in een routinematige sfeer verlopen, 
terwijl het voor de meeste burgers een betrekkelijk 
unieke situatie is. De auteur doet ook een aantal 
aanbevelingen, zoals de voet- en fietssurveillance ter 
bevordering van de contacten met het publiek, het 
werken aan een meer generale taakstelling, het 
doorbreken van een aantal promotiepatronen en het 
toekennen van onderzoeksbevoegdheid aan een 
externe klachtenbehandelende instantie. Tot slot 
gaat de auteur in op de naar aanleiding van het onder-
zoek gegeven reacties. Hierbij waren het vooral de in 
het onderzoek gedane aanbevelingen die stof tot 
discussie opleverden. 

55 
Hendriks, H. Politiële informatievoorziening en 
privacybescherming. 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 4, 19 januari 
1983, blz. 82-85 (N). 

Dit artikel is een verkorte versie van een rapport 
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van de projectgroep privacy. In dit rapport werd een 
algemeen kader geformuleerd waarbinnen alle 
Recherche Informatie Systemen (RIS) uit een oog-
punt van privacy moeten vallen. Het ligt in de bedoe-
ling om voor de politieregisters een aparte regeling 
te treffen en deze te onttrekken aan de werkings-
sfeer van de algemene wet op de persoonsregistratie. 
In haar artikel geeft de schrijfster een overzicht van 
de nu geldende regels voor de politieregistratie. Het 
blijkt dat elk privacyreglement voor geautomatiseer-
de registraties bij de politie, waarin persoonsgegevens 
voorkomen, een harde kern bevat (de zgn. 'ijzeren 
driehoek'). Deze bestaat uit een nauwkeurige om-
schrijving van de doelstelling, van de inhoud en van 
het gebruik van de registratie. Er zijn volgens boven-
genoemd rapport verschillende onderwerpen die bij-
zondere aandacht verdienen in een privacyreglement. 
Hiertoe behoren de koppeling tussen registraties, het 
beheer van een registratie, de rechtspositie van de 
geregistreerden en de wijze waarop in een onafhanke-
lijk toezicht wordt voorzien. 

56 
Perrick, E. Politie en bijstand; een terugblik. 
Tijdschrift voor de politie, 45e jrg., nr. 3, maart 1983, 
blz. 120-133 (N). 

Ook in een nieuw politiebestel zal behoefte bestaan 
aan bijstand en dus aan de regeling daarvan. Het lijkt 
daarom zinvol terug te zien op de ervaringen met 
bijstand zoals die sinds de Politiewet zijn opgedaan. 
De vraag is: waar houdt de gewone politietaak op en 
waar begint die van andere meer militaire organen? 
In een uitvoerig gedocumenteerd artikel geeft de 
auteur een overzicht van de wijze waarop bijstand in 
de Politiewet geregeld is a) ter handhaving van de 
openbare orde b) ter opsporing van strafbare feiten 
en c) aan wie de bijstand wordt opgedragen. Daarna 
bespreekt hij de vraag in hoeverre de praktijk zich 
intussen van de wettelijke regeling verwijderd heeft. 
De vormgeving van de bijstandsverlening op het ge-
bied van de ordehandhaving door rijkspolitie (Mo-
biele Eenheden, Bijzondere Bijstandseenheden), 
Mobiele Eenheden van de korpsen gemeentepolitie 
en de Koninklijke Marechaussee wordt daarna in 
detail besproken. Vervolgens komt de organisatie 
van de bijstand op het gebied der opsporing aan de 
orde. De schrijver komt tot de conclusie dat de bij-
standsregeling zoals door de Politiewet gedacht, 
niet opgewassen is tegen de maatschappelijke behoef-
te, enerzijds door de ook voor normale omstandig-
heden te lage sterkte der korpsen, anderzijds door de 
sinds de jaren zestig sterk toegenomen eisen van orde-
handhaving en criminaliteitsbestrijding. Hierdoor is 
bijstand van een incidenteel tot een vast patroon 
geworden en wordt op oneigenlijke wijze gebruik 
van bijstand gemaakt. 
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57 
Perrick, F. Uitzicht op politie-reorganisatie. 
Tijdschrift voor de politie, 45e jrg., nr. 2, februari 
1983, blz. 57-66 (N). 

Medio 1981 werd het Ontwerp van een nieuwe 
Politiewet bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakt. 
In februari 1982 werd een publicatie van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten (VNG) getiteld 
'Politie op gemeentelijke grondslag' aan de openbaar-
heid prijsgegeven. Op 28 augustus 1982 verscheen 
het Voorlopig Verslag van de 2e Kamer, waarin een 
oordeel over het Ontwerp werd uitgesproken. Om-
dat hierin meerdere malen werd gerefereerd aan het 
standpunt van de VNG gaat de auteur eerst in op 	' 
enkele gedachten van de VNG, zoals die o.a. in 
bovengenoemde publicatie werden verwoord. Het 
betreft hier de onderwerpen bevoegdheden, organi-
satie, taakuitoefening, beheer en de verhouding tot 
Justitie. De auteur kwalificeert bovengenoemde 
publicatie van de VNG als een even ongelooflijk als 
onmogelijk stuk; het heeft geen oog voor het func-
tioneren van de politie en voor de eisen die doelma-
tigheid aan de organisatie stelt. Vervolgens gaat hij 
in op het reeds eerder genoemde Verslag van de 
2e Kamer, door de standpunten van het CDA, de 
PvdA, D 66 en de VVD de revue te laten passeren. 
Met de nodige reserve trekt de auteur vervolgens 
enige conclusies uit zijn samenvatting van dit Verslag. 
Hij gaat daarbij ook in op onderwerpen als taak en 
plaats van de politie in de samenleving, de Lande-
lijke Diensten en de Koninklijke Marechaussee. 
Samenvattend lijkt het de auteur in de lijn van het 
Voorlopig Verslag te liggen dat op de wezenlijke pun-
ten het regeringsontwerp zeker met enige correcties 
en aanvullingen een redelijke kans van slagen heeft. 

58 
Police research technology: functional relations 
between juvenile citations and criminal offenses; by 
G. H. Currey, A. F. Carr, J. F. Schnelle et al. 
Journal of criminal justice, 11 e jrg., nr. 1, 1983, 
blz. 15-26 (USA). 

De auteurs beschrijven een onderzoek in Tennessee 
naar de invloed van surveillance door politie in bur-
ger van de afdeling jeugdzaken op de jeugdcriminali-
teit. In een bepaalde stadswijk werden drie periodes 
mét surveillance vergeleken met drie periodes zónder. 
Als controle diende een ander stadsdeel, waar geen 
speciale maatregelen werden genomen. De ambtena-
ren surveilleerden gedurende de schooltijden en gaven 
indien nodig een waarschuwing af (aan de ouders). 
De resultaten werden statistisch bewerkt. In de inter-
ventie-periodes bleek er een bescheiden, maar con-
stante daling op te treden van het aantal delicten (zo-
wel in vergelijking met de uitgangssituatie als met het 
controlegebied). Er werd geen verandering gevonden 
in schoolverzuim, het aantal verwijderingen van school 
en incidenten binnen de scholen. Hoewel de beschre- 
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ven surveillance-methode in feite geen speciale 
voorzieningen vergt en slechts een uitbreiding is van 
het routinewerk van de politie, plaatsen de auteurs, 
gezien het bescheiden effect, toch enige kanttekenin-
gen betreffende de efficiency van de beschreven 
methode van misdaadpreventie. Verder onderzoek 
is nodig om de vanuit het kosten-baten perspectief 
optimale methode te vinden. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

59 
Jansen, H. A. Vrije verstrekking van herobte: ei van 
Columbus of paard van Troje? 
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 2, 22 januari 
1983, blz. 27-33 (N). 

In de loop der tijd zijn er een aantal visies ontwik-
keld waarbijIle oplossing van het heroiheprobleem 
zou gelegen zijn in de (min of meer) vrije verstrek-
king van heroïne. De auteur is van mening dat die 
visies vrijwel altijd eenzijdig, onvolledig of manipu-
lerend Zijn. Het gaat om de volgende: 1) gevaarzet-
tingsvisie: alcohol, tabak en medicijnen zijn ook 
drugs en net zo gevaarlijk als heroïne; 2) decrimina-
liseringsvisie:.door de hoge drugprijzen is de verslaaf-
de wel gedwongen tot criminaliteit; 3) medische 
visie: de verslaving dient te worden bestreden met het 
daarbij passende medicijn heroïne; 4) saneringsvisie: 
wanneer drugs gratis worden verstrekt is daarmee ook 
het probleem van de georganiseerde handel uit de 
wereld; 5) juridische visie: de Opiumwet deugt niet; 
6) zelfsbeschikkingsvisie: de mens is vrij om te kie-
zen hoe hij zijn leven wenst te besteden. En 7) de 
beheersingsvisie: de verslaving is een symptoom van 
maatschappelijke spanningen; vrije verstrekking 
maakt hen beheersbaar. De auteur bekijkt deze 
visies in het licht van de praktische haalbaarheid en/of 
wenselijkheid. Hij is van mening dat de hulpverlening 
dienstbaar moet blijven aan het totale maatschappe-
lijke welzijn. 

60 
The effect of raising the legal minimum drinking 
age on involvement in fatal crashes; by A. F. 
Williams, P. L. Zador, S. S. Harris et al. 
Journal of legal studies, 12e jrg., nr. 1, januari 1983, 
blz. 169-179 (USA). 

In hun studie gaan de schrijvers na wat het effect 
was van het veranderen van de minimumleeftijd 
waarbij alcoholische dranken gekocht en gedronken 
mogen worden, op het aantal dodelijke auto-ongeluk-
ken. Het onderzoek werd uitgevoerd in 9 Amerikaanse 
staten waar tussen 1 september 1976 en 1 januari 
1980 de wettelijke minimumleeftijd werd verhoogd. 
Elk van deze staten werd vergeleken met een verge-
lijkbare andere staat waar in dezelfde periode deze 



129 

minimumleeftijd ongewijzigd bleef. Statistisch werd 
de hypothese onderzocht dat de verhouding tussen 
het aantal fatale auto-ongelukken dat 's nachts en 
overdag plaatsvindt in een staat waar de minimum-
leeftijd was verhoogd vóór de wetsverandering groter 
zou zijn dan er na. Er werd vooral gelet op nachtelijke 
ongelukken waar maar één auto bij betrokken was. 
De resultaten van de studie wijzen erop dat wanneer 
de wettelijke minimumleeftijd verhoogd wordt er een 
daling plaatsvindt in het aantal als gevolg van alcohol-
gebruik 's nachts plaatsvindende dodelijke auto-
ongelukken. 
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