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Voorwoord 

In dit Varianummer is een viertal bewerkingen 
van buitenlandse artikelen opgenomen die 
allen een andere problematiek behandelen. 
Het eerste artikel van P. J. Parker gaat over een 
voor ons land nog vrij nieuw onderwerp dat 
momenteel in de VS veel aandacht krijgt in de 
publiciteitsmedia. Besproken wordt de kwestie 
van het surrogaat-moederschap in de staat 
Michigan waarbij vooral ingegaan wordt op de 
juridische procedures, de wetgeving en de rol 
van de psychiater. 
Het hieropvolgende artikel — van E. A. Fattah 
— is getiteld: 'De weerstand onder de bevol-
king tegen alternatieve sancties: een strategie 

3 	om hierin verandering te brengen.' 
In het eerste gedeelte wordt ingegaan op een 
aantal verschijnselen in de samenleving die 
duiden op een verrechtsing op politiek en 
sociaal gebied. De auteur bespreekt o.a. enkele 
factoren die hebben bijgedragen tot een meer 
op straf gerichte houding bij het publiek. In 
het tweede gedeelte van het artikel wordt een 
aantal suggesties gedaan om hierin verandering 
te brengen. De auteur ontwerpt een strategie 
waarin hij grote waarde hecht aan een effec-
tieve voorlichting aan de gemeenschap inzake 
alternatieve strafprogramma's. 
In het derde artikel in bewerkte vorm doet 
R. T. Holden verslag van een in de VS ingevoerd 
behandelingsprogramma voor dronken rijders. 
De auteur is van mening dat de beste oplossing 
voor het probleem rijden onder invloed niet 
ligt in de behandeling na de veroordeling doch 
in de voorlichting aan het publiek. 
Het Varianummer wordt afgesloten met een 
artikel van K. Heal getiteld: 'De politic, het 
publiek en de voorkoming van criminaliteit'. 
Ingegaan wordt op de beperkingen van het 
afschrikkingsmodel waarna de auteur een 
overzicht geeft van het bestaande preventie-
beleid en de richting waarin dit zich zou moeten 
ontwikkelen. 



Surrogaat-moederschap:* 
'de interactie tussen rechtsgeding, wet-
geving en psychiatrie'** 

Door P. J. Parker 

Een surrogaat-moeder is een vrouw, die over-, 
een is gekomen dat zij door kunstmatige 
inseminatie van sperma dat afkomstig is van 
een man die na de geboorte de zorg voor en 
het gezag over het kind op zich zal nemen, 
zwanger gemaakt zal worden. De surrogaat-
moeder krijgt hiervoor vaak een bedrag van 
5000 tot 10.000 dollar. Dit surrogaat-moeder-
schap heeft in de afgelopen vijf jaar in toe-
nemende mate een omstreden altematief gebo-
den aan echtparen waarvan de vrouw onvrucht-
baar is. In tenminste een geval is het gebruikt. 
door een gescheiden man die een eigen kind wil-
de hebben en opvoeden. 
In de staat Michigan komt het surrogaat-moeder-
schap vrij veel voor en er is een wet in de maak 
om het te regelen. 
Er is veel publiciteit rond het onderwerp en er 
zijn nogal wat controverses. In dit artikel 
wordt de interactie besproken tussen het surro-
gaat-moederschap en de daarbij behorende 
publiciteit, de juridische procedures dienaan-
gaande en de wetgeving in de staat Michigan. 
Het prille, zich ontwikkelende sociale beleid op 
dit punt wordt behandeld en, met als uitgangs-
punt het nieuwe wetsvoorstel, het begrip 
`Wettig ouderschap'. Ook wordt gekeken naar 
de rol die de psychiater bij het surrogaat-moeder-
schap kan spelen en naar de hulp die de psychia-
trie kan bieden bij de juridische problemen die 
zich rond dit onderwerp voordoen. 

* De redactie heeft de term `surrogaat-moedef ge-
handhaafd omdat uit publikaties en televisie-uitzen-
dingen is gebleken dat deze term langzamerhand in ons 
land is ingeburgerd. 
** Dit is een verkorte weergave van: Surrogate 
motherhood: the interaction of litigation, legislation 
and psychiatry. 
In: International journal of law and psychiatry, 
5e jrg., 1982, blz. 341-354. 



Rechterlijke uitspraken over surrogaat-moeder-
schap in Michigan ' 
In het artikel worden twee rechtszaken beschre-
ven die over dit onderwerp in Michigan zijn 
gevoerd. Gambitta heeft er op gewezen dat on-
afhankelijk van de afloop deze processen invloed 
kunnen hebben op de beleidsvonning en wet: 
1. bij de vaststelling van het wetgevingspro-
gramma. 2. door via publiciteit de aandacht te 
trekken en misschien de sympathie te wekken 

• van verschillende bevolkingsgroepen en 3. door 
politieke steun voor een onderwerp te mobili-
seren en te versterken. 
In de zaak Doe versus Kelley (vertegenwoor-
diger van de staat en het Openbaar Ministerie) 
wilde het echtpaar Doe gebruik maken van het 
surrogaat-moederschap. Doe wou, dat de wet 
die het verbiedt geld te betalen voor een adoptie 
in strijd met de grondwet werd verklaard, o.a. 
omdat deze een inbreuk zou maken op het recht 
op privacy, en dat het O.M. een verbod zou 
krijgen te vervolgen ,als Doe de surrogaat-moeder 
5000 dollar betaalde. De eis werd afgewezen, 
zowel in eerste instantie, als in hoger beroep bij 
het Michigan Court of Appeals o.a. omdat 
surrogaat-moederschap tegen betaling beschouwd 
werd als babyhandel. Verder werd een beroep 
op het recht op privacy hier verworpen. De 
zaak is thans nog in behandeling bij het 
Michigan Supreme Court. 
Zowel in de pers als door radio en televisie 
werd aandacht aan de zaak geschonken, maar 
dit had niet veel consequenties, vermoedelijk 
omdat de zaak nogal theoretisch was en er niet 
een met name genoemde baby bij was betrok-
ken. 
Dat lag anders bij Syrkowski versus Appleyard, 
waarin het ging om het vaderschap van een 
kind, dat Appleyard, een getrouwde vrouw 
voor 10.000 dollar als surrogaat-moeder had 
gekregen voor het echtpaar Syrkowski. 
Syrkowski stelde, dat hij de vader van het kind 
was en dat hij dus op het geboortebewijs als 
vader moest worden venneld. Appleyard ver-
zette zich daar niet tegen, maar de rechter 
haalde het O.M. er bij om op te treden in het 
openbaar•belang, en de uitkomst was dat de • 
rechter vaststelde dat de wet op het vaderschap 
niet voor dit doel was geschreven in verband 
waarmee hij de eis afwees. 



Dit geval, waarin de baby twee dagen voor de 
uitspraak geboren werd, kreeg een enorme 
publiciteit. De jonge moeder in het ziekenhuis 
moest beschermd worden tegen de opdringende 
pers. De zaak stond dagenlang met grote koppen 
op de frontpagina's. Toen dit artikel geschreven 
werd was de zaak nog niet in hoogste instantie 
beslist. 

Het wetsontwerp betreffende het surrogaat-
moederschap 
Op 26 oktober 1981 werd door het parlements-
lid Richard Fitz-Patrick een wetsontwerp 
over dit onderwerp ingediend bij het parlement 
van de staat Michigan. Ook dit feit werd met 
veel publiciteit omgeven. Het ontwerp be-
sloeg 16 pagina's en bevatte een gedetailleerde 
regeling volgens welke surrogaat-moederschap 
via een overeenkomst en tegen een beloning 
van maximaal 10.000 dollar werd toegestaan. 
Het voorzag in vaststelling van het vaderschap 
door de rechter. Het regelde de afstand van 
ouderlijke rechten door de surrogaat-moeder 
en de `plaatsvervangende adoptie' door de 
vrouw van de vader. Verder was er een lijst van 
criteria om vast te stellen of een echtpaar 
geschikt is voor `plaatsvervangende adoptie' 
en gedetailleerde voorschriften met betrekking 
tot de overeenkomst tussen de biologische 
vader en de surrogaat-moeder. 

Syrkowski tegen Appleyard en het wets-
ontwerp 
Deze zaak heeft op tenminste twee van de 
door Gambitta genoemde manieren het wet-
gevingsproces beihvloed. Om te beginnen zei 
de rechter in zijn uitspraak uitdrukkelijk dat 
eerder naar een oplossing via de wetgever 
gezocht moest worden dan naar een via de 
rechter. Verder heeft de publiciteit rond deze 
zaak de belangstelling van het publiek gewekt. 
Of ook politieke steun uit het geding is voort-
gevloeid is nog niet duidelijk. 
De rechter stelde dat de bestaande wetgeving 
adoptie van het kind van een betaalde 
surrogaat-moeder onmogelijk maakte, en dat 
het op de weg van de wetgever lag om hierin 
verandering te brengen. Hij verwees daarbij 
naar het reeds ingediende wetsontwerp. 
Van de twee kranten die Detroit heeft, heeft 



• den zich tegen het wetsontwerp verklaard, 
overigens in een stadium waarin de tekst ervan 

, nog niet beschikbaar was, terwip de andere 
zich er zes maanden later en twee maanden 
nadat baby Appleyard was geboren een voor-
stander van betoonde. 
Er zijn geen gegevens beschikbaar waaruit 
blijkt welke invloed deze beide hoofdartikelen 
op de publieke opinie hebben gehad. 

De tweede versie van het wetsontwerp 
Na de uitspraak in Syrkowski werden door 
de commissie voor justitie van het parlement 
en later door de subcommissie voor surrogaat- 

- moederschap hoorzittingen over het wetsont-
werp gehouden. Hierbij kwam als belangrijkste 
kritiek naar voren dat de rechter op een veel te 
ingewikkelde manier bij de gang van zaken 

• "werd betrolcken en dat de hele regeling te veel 
in details ging. Het moest mogelijk zijn de 
bestaande juridische problemen op een veel 

	

8 	directer en eenvoudiger wijze op te lossen en 
• toch een basis-bescherming te bieden aan het 

kind en de betrokken partijen. 
• Dit leidde tot de indiening van een tweede 

versie van het ontwerp, die aanzienlijk korter 
is (slechts 4 bladzijden). De regeling in dit 
nieuwe ontwerp komt er op neer, dat de bio-
logische vader en zijn vrouw als `wettige 
biologische ouders' wordeh beschouwd; dat 
wil zeggen dat het kind geacht wordt het 
wettige kind te zijn van de biologische vader 
en zijn echtgenote. 
Deze regeling is ontleend aan de wet op de 

• kunstmatige inseminatie (d.mv. een donor) 
in Michigan, waarin de man van de kunstmatig 
geinsemineerde vrouw — met zijn instemming 

• — wordt beschouwd als de wettige biologische 
vader. In het ontwerp m.b.t. het surrogaat-
moederschap wordt geeist dat de vrouw van de 
biologische vader schriftelijk verklaart dat zij 
beseft wat er gaat gebeuren en dat zij bereid 
is de voile ouderlijke verantwoordelijkheid 
voor het kind op zich te nemen. De surrogaat-
moeder moet een stuk tekenen waarin zij in-
stemt met het beeindigen van haar rechten als 

' ouder. Op deze manier hoeft de rechter zich 
niet bezig te houden met de vaststelling van 
het vaderschap, noch met adoptie. Tijdens het 

• schrijven van dit artikel werden hoorzittingen 



gehouden over dit nieuwe ontwerp en er wer-
den wijzigingen overwogen om te garanderen 
dat de draagster van het kind bij het verlenen 
van haar instemming in staat is tot het nemen 
van een beslissing, dat zij dit vrijwillig doet 
en dat zij beseft wat zij doet. Het was op dat 
moment nog niet duidelijk of er ooit in enige 
vorm een wet over dit onderwerp tot stand 
zou komen. 

Algemene richtlijnen voor Nvettig ouderschap' 
In ongeveer de helft van de Amerikaanse 
staten bestaat een wet op de kunstmatige 
inseminatie. Deze wetten hebben met een uit-
zondering betrekking op echtparen waarvan de 
man onvruchtbaar is en de wel vruchtbare 
vrouw via donor-inseminatie een baby krijgt. 
Man en vrouw worden beschouwd als wettige 
biologische ouders, waarbij in de meeste wetten 
de instemming van de man vereist is. Waarop 
deze instemming gericht moet zijn, wordt 
echter niet nader gespecificeerd. 
De schrijver stelt dat in het wetsontwerp op 
het surrogaat-moederschap wordt uitgegaan van 
wat hij noemt het `instemming-intentie-concept' 
van wettig ouderschap. Met andere woorden: 
wettige ouders moeten zijn een competent 
echtpaar dat vrijwillig en bewust zijn instem-
ming heeft gegeven aan een bepaalde procedure 
die leidde tot de geboorte van een kind, met de 
bedoeling de ouderlijke verantwoordelijkheid 
voor dit kind op zich te nemen. Een dergelijke 
formulering zou een oplossing kunnen bieden 
voor alle mogelijke situaties waarin sprake is 
van spermadonor, eiceldonors of `uterusdonors' 
en andere nog te ontwikkelen reproductie-
technieken. 
Ter bescherming van de draagster van het kind, 
zal ook haar uitdrukkelijke toestemming een 
wettelijk vereiste dienen te zijn. Een dergelijke 
wet zou helpen voorkomen dat mensen worden 
blootgesteld aan het verdriet en de onzekerheid 
van de Syrkowski's en de Appleyard's. 

De psychiater en het surrogaat-moederschap 
Nu een toenemend aantal vrouwen als SUff0- 
gaat-moeder een kind krijgt moet aandacht 
geschonken worden aan de rol van de geestelijke 
gezondheidszorg daarbij. Wie moet bijv. de 
zware beslissing nemen betreffende de geschikt- 



held voor deze procedure en het bij elkaar 
brengen van de partijen. 

. -De schrnver gaat er van uit dat niet de deskun- 
. 	digen, maar de partijen zelf de beslissing 

moeten nemen. De deskundigen moeten echter •  
helpen bij het nemen van een verantwoorde 
beslissing. De ervaring van de auteur met meer 
dan 250 gevallen laat zien, dat gesprekken met 
de psychiater er toe kunnen bijdragen dat de 
partijen vrijwillig in staat om te beslissen en 
wetende wat zij doen, tot hun besluit komen. 
Hij moet ze helpen de mogelijke psychologische 
voor- en nadelen af te wegen. Eventueel moet 
hij — met toestemming uiteraard — de psychia-
trische gegevens ter zake aan de andere partij 
ter beschikking stellen. 
Met de a.s. surrogaat-moeder en eventueel haar 
man moet hij zaken bespreken zoals: financieel 
gewin, de wens om zwanger te zijn, de wens en 
de verplichting om de baby af te staan, haar , 
mogelijke psychologische reactie op dit alles, 

10 en in hoeverre zij contact wil hebben met de 
natuurlijke vader en met het kind nadat het 
geboren is. 
Met de toekomstige ouders moet gesproken 
worden over hun redenen om deze oplossing 
te kiezen, hun gevoelens over de onvruchtbaar- . 
heid van de vrouw, en de invloed daarvan op 
hun relatie, hun mogelijke psychologische 
reactie op de gang van zaken, de eigenschappen 
die zij graag zouden zien bij de draagster van het 
kind en hun vermogen om de zorg voor het 
kind op zich te nemen. 
Vele zwangere surrogaat-moeders blijken 
behoefte aan psychologische begeleiding te 
hebben. Ook bij de wettige ouders kan deze 
behoefte, voor of na de geboorte, bestaan. 
Daarin moet dan uiteraard worden voorzien. 
Voor de psychiatrie kunnen interessante gege-
yens ontleend worden aan research naar de 
motivatie om zwanger te zijn los van de wens 
om een kind groot te brengen. Dit kan bijv. 
licht werpen op zwangerschappen van teenagers 
en op de psychologische reacties op allerlei 
nieuwe reproduktiemethodes. 

Psychiater, surrogaat-moederschap en recht 
Zowel bij rechtszaken als bij wetgeving kan de 
psychiater een rol spelen. Wat de rechtszalcen 
betreft kan dit bijv. betrekking hebben op de 



11 

vraag of de surrogaat-moeder in staat was een 
beslissing te nemen, op schadevergoedingseisen 
van surrogaat-moeders die stellen psychiatrische 
schade geleden te hebben ten gevolge van deze 
ervaring en op de vraag of het echtpaar ge- 
schikt is voor het ouderschap via deze procedure. 
Verder kunnen psychiaters adviezen geven ten 
aanzien van voorgenomen wetgeving en duide-
lijk maken wat de effecten van bestaande wet-
geving zijn op de deelnemers aan de surrogaat-
moederschap-procedure. 
Het meest controversiele aspect van de hele 
zaak is het geld dat de plaatsvervangster krijgt. 
Is hier niet toch sprake van een vorm van baby-
handel? Of moet deze groep anders worden 
behandeld dan degenen die hun baby `verko-
pen'. De thans beschikbare gegevens wijzen in 
de richting dat hier inderdaad jets anders aan 
de hand is en dat de beide groepen dus ieder hun 
eigen behandeling moeten krijgen. 



De weersiand onder de 
bevolking tegen alternatieve 
sanctiest: 
een strategic om hierin veranderMg te brengen. 

door E. A. Fattah 

A. De weerstand tegen altematieve sancties 

I. Verschijnselen 
• 	De voordelen van altematieve sancties ten 

opzichte van gevangenisstraf zijn genoegzaam 
bekend: gevangenissen zijn kostbaar, wreed en 
destructief, alternatieve straffen goedkoper; 
menselijker en minder stigmatiserend. Het " 
gezinsverband, andere relaties en een eventuele 
werksituatie behoeven niet verbroken te wor- 

12 	den en de negatieve labelling van gevangen- 
schap ontbreekt. 
Ondariks deze duidelijke voordelen accepteert 
een groot deel van de bevolking alternatieve 
sancties nauwelijks. De publieke opinie over 
dit onderwerp schommelt tussen onverschillig-
held en openlijke weerstand. 
Voorbeelden zijn de voorwaardelijke invrijheid-
stelling en de voorwaardelijke veroordeling. 
Deze traditionele strafaltematieven zijn nooit 
volledig geaccepteerd en telkens als een voor- 	- 
waardelijk gestrafte een delict pleegt, klinkt 
dan ook het verzoek tot afschaffmg. Hoe 
sterk de weerstand is, verschilt per gemeenschap. 
Soms kan dit er toe leiden dat een programma 
`heimelijk' wordt uitgevoerd. Voorstellen tot 
de vestiging — in de gemeenschap — van bijv. 

Met alternatieve sancties bedoelt de auteur resocia-
lisatie-programma's die uitgevoerd worden binnen de 
gemeensehap (community-corrections) als alternatief 
voor vrijheidsstraffen. Het begrip alternatieve sanctie 
wordt in dit artikel ruim geihterpreteerd. Hieronder 
valt ook: voorwaardelijke veroordeling (probation), 
voorwaardelijke invrijheidsstelling (parole) en 
diversion. 

Dit is eon verkorte weergave van: Public opposition 
to prison alternatives and community corrections: 
a strategy for action. 
In: Canadian journal of criminology, 24e jrg., nr. 4, 
oktober 1982, blz. 371-385. 



een doorgangshuis worden soms gevolgd door 
de oprichting van actiegroepen, die o.a. via 
politieke weg pressie uitoefenen om het project 
te stoppen. Achter motieven als inbreuk op de 
veiligheid gaan vaak economische belangen 
schuil (waardevermindering van onroerend 
goed). 
Hoewel dus (in Canada) het publiek nooit met 
hart en ziel heeft ingestemd met de invoering 
van alternatieve sancties, zijn er de laatste tijd 
aanwijzingen dat de weerstand toeneemt. Uit 
onderzoek van het Gallup-instituut blijkt dat 
de houding t.a.v. misdadigers minder tolerant 
wordt en dat men strengere straffen voorstaat. 
Een indicatie hiervoor is de mening — aldus het 
Gallup-instituut — over de doodstraf: in 1958 
was 52% van de ondervraagden tegen afschaf-
fing hiervan. Dit getal bleef tot 1966 constant; 
in 1975 vond echter 69% de doodstraf gerecht-
vaardigd bij moord van een onschuldig slacht-
offer en zelfs 79% bij het vermoorden van een 

13 	gevangenisbewaarder of politieman. In 1978 
was 68% van de ondervraagden \to& herinvoe-
ring van de doodstraf, slechts 20% tegen. 
Ten aanzien van de strafmaat zijn de getallen 
nog duidelijker: in 1966 vond 43% van de 
ondervraagden dat de rechter niet streng genoeg 
strafte, in 1977 was dat 75%. In 1975 vond 
slechts 17% weekend-verlof voor zware delin-
quenten toelaatbaar, 74% was hiertegen. 
Dergelijke houdingen die een groot belang 
hechten aan de straf als reactie op misdaden 
zijn niet nieuw of verbazingwekkend. 
Straf heeft een aantal psychologische functies 
en dient als verdedigingsmechanisme. Vanuit de 
psychiatrie is op de heilzame effecten ervan 
gewezen: straf zou bevrijdend werken t.a.v. 
gevoelens van vijandigheid jegens de misdadiger 
en de behoefte aan wraak. Dit geldt ook voor 
schuldgevoelens die het gevolg zijn van het 
onderdrukken van niet-sociale gedachten. Straf 
bevestigt bovendien het rechtvaardigheids-
gevoel van het publiek en dient als uitlaatklep 
voor verbale agressie. Op grond hiervan kan 
men dus altijd kritiek op alternatieve sancties 
verwachten en de vraag om straf. 

2. Oorzaken 
Als een verklaring voor het feit dat de toleran-
tie t.a.v. misdadigers de laatfste jaren is afge- 

• 



' nomen, wordt vaak een algehele `verrechtsing' 
.op politiek en sociaal gebied genoemd. De 

• behoefte aan straffen is slechts een symptoom 
van dit conservatisme; andere zijn een religieus 
dogmatische houding, intolerantie jegens min-
derheden, politiek rechtse orientatie, een 
autoritaire houding, anti-hedonisme, confor-
misme, vasthouden aan conventies. Er lijkt 
een onderling verband te bestaan tusseiral 
deze aspecten. 
Aan de universiteiten heeft een ongelofelijke 
ommekeer in de attitude van de studenten 
plaatsgevonden. Het idealisme en de progres-
sieve opstelling uit de 60-er jaren hebben plaats 
gemaakt voor rechts conservatisme. Er wordt 
in toenemende mate geklaagd aldus het Gallup-
onderzoek over het gebrek aan discipline op 
school en thuis. 
Op politiek niveau is het geloof in de verzor-
gingsstaat en de daarvoor benodigde maat-
schappelijke hervonningen verminderd; de 

14 	rechtse partijen winnen het terrein, dat zij in 
de jaren '50 en '60 verloren hebben, terug. 
Er zijn verschillende factoren aan te wijzen, 
die hebben bijgedragen aan de huidige conser-
vatieve, op straf gerichte houding. 
a. De publikaties van neo-conservatieve 
criminologen (Martinson, Wilson, Van den 

• Haag) en economen (Ehrlich, Tullock, 
Yunker). Ten gevolge hiervan heerst alom 
pessimisme over de resultaten van behandeling 

. en resocialisatie en een toenemend sceptische 
houding t.a.v. alternatieve sancties, die als te 
mild beschouwd worden. 
b. De stijging van de criminaliteit en de angst 
daarvan het slachtoffer te worden, zullen 
zeker ook hebben bijgedragen aan de vraag 
naar strengere strafmaatregelen. De media 
besteden ruim aandacht aan de cijfers die 
hierover gepubliceerd worden (en jaarlijks 
toenemen), zonder te wijzen op de beperkingen 
van zulke getallen. Zo krijgt het publiek de 
indruk dat de situatie van jaar tot jaar ver-
slechtert. 
Een onderzoek van het Gallup-instituut geeft 
een grove aanwijzing hoe veilig het publiek 
zich voelt: In 1970 antwoordde 29% bevesti-
gend op de vraag of er in de naaste omgeving 
een gebied was waar men 's avonds niet veilig 
kon lopen; in 1974 was dit 37%. Op de vraag 



of geweld in het algemeen was toegenomen, 
antwoordde in 1972 63%, in 1974 85% beves-
tigend. 
Verschillende onderzoekers hebben een posi-
tieve correlatie aangetoond tussen de angst 
voor criminaliteit en de vraag om strengere 
straffen. In Canada wordt de sterke angst die 
onder het grote publiek lijkt te leven, niet 
gerechtvaardigd door de feitelijke kans om het 
slachtoffer te worden van geweld, moord of 
verkrachting. De Canadese misdaadcijfers 
liggen veel lager dan de Amerikaanse en het 
totale aantal geweldsmisdrijven is minder dan 
10% van alle delicten. Maar het feit dat de 
massamedia het nieuws over misdaden zo wijd 
verspreiden en op sensationele wijze behandelen, 
is zeker ten dele verantwoordelijk voor de 
duidelijk groeiende bezorgdheid over criminali-
teit in Canada. 
c. De verandering in de leeftijdsopbouw van 
de Canadese bevolking zal zeker ook hebben 

15 bijgedragen tot de huidige verrechtsing. Door 
de daling van het geboortecijfer en de langere 
leeftijdsverwachting is de gemiddelde leeftijd 
toegenomen; zoals bekend worden mensen 
conservatiever, intoleranter en strenger in hun 
oordeel naarmate ze ouder worden. 
d. In de afgelopen jaren zijn inflatie, werkloos-
heid en economische onzekerheid toegenomen. 
Uit de geschiedenis blijkt dat onzekerheid over 
de economische situatie en een roep om stren-
gere straffen meestal samengaan. Het is niet 
toevallig dat gedurende de vooroorlogse crisis 
het aantal executies in Canada het grootst was 
van deze eeuw. 
Een onderzoek van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (Sociaal Cultureel Rapport, 1976) 
in Nederland toont aan dat het aantal voorstan-
ders van de doodstraf en van een strenger op-
treden tegen soft-druggebruikers toeneemt in 
periodes waarin de economische vooruitzichten 
minder rooskleurig zijn. Verslechtering van de 
economie betekent immers een persoonlijke 
bedreiging; de onzekerheid hierover leidt tot 
meer vooroordelen. Er wordt een zondebok 
gezocht, die de schuld kan krijgen van de maat-
schappelijke misstanden en op wie gevoelens 
van angst, woede en frustratie geprojecteerd 
worden. Minderheidsgroeperingen, immigranten 



en delinquenten hebben vanouds deze rol toe-
bedeeld gekregen. 
In de recente periode kornt daar nog bij dat 
het gevoel•voor sociale verantwoordelijkheid 
en solidariteit is afgenomen in een maatschap-
pij, die competitie en individualisme hoog in 

.  haar vaandel voert. Dit diepgewortelde gebrek 
aan bezorgdheid voor armen, werklozen etc. 
blijkt bijvoorbeeld uit de scherpe kritiek waar-
aan sociale verzekeringen blootstaan. Ms er al 
zo negatief gereageerd wordt op de moeilijk-
heden van groeperingen die de maatschappij 
get kwaad berokkenen, mag men helemaal 
geen sympathie of inlevingsvermogen verwach-
ten t.a.v. delinquenten. 
Zelfs slachtoffers lijken niet die zoig en sym-
pathie op te wekken die ze nodig hebben. Er 
blijkt een grote weerstand te bestaan onder de 
bevolking om medeburgers te hulp te komen 
of in te grijpen als men getuige is van een misdrijf. 
Bepaalde politici hebben ingespeeld op de angst 

	

16 	van de bevolking en zo op hun beurt bijgedra- 
gen aan de vermindering van de tolerantie. 
In het algemeen hebben politici de neiging meer 
te luisteren naar de krachtige stemmen nit het 

• . publiek dan naar het advies van deskundigen, 
waar het misdaad en straf betreft. D.w.z. ze 
hebben eerder de neiging in te spelen op de 
vraag om opsluiting dan dat ze ingaan op het 
pleidooi van de,criminologen voor verminde-
ring van de gevangenisstraf. 
Politici, rechters en reclasseringsambtenaren 
lijken nit angst voor kritiek vanuit de bevolking 
te kiezen voor een politiek die meer en emstiger 
bezwaren heeft dan sommige alternatieven. 
Als het publiek echt z'n zin kreeg, zouden alle 
misdadigers ongetWijfeld veilig achter slot en 
grendel opgeborgen worden. 

B. Een strategic om de negatieve houding 
t.a.v. alternatieve sancties te veranderen 
Sommige oorzaken van de toenemende intole- 
rantie jegens misdadigers zijn niet te veranderen 
(verandering van de leeftijdsopbouw van de 
bevolking, economische recessie), andere kan 
men echter wel degelijk beirtvloeden. De auteur 
noemt een aantal elementen, waaruit een actie-
plan om steun en betrokkenheid van de bevol-
king t.a.v. alternatieve sancties te bewerkstel-
ligen, zou moeten bestaan. 



1. 'Anders zijn' promoten 
Angst yobr vreemden, mensen die afwijkend 
zijn wat betreft ras, huidskleur, geloof of 
gedrag, veroorzaakt altijd vijandige en agres-
sieve reacties. Mensen die anders zijn, zijn niet 
per definitie ziek, psychisch afwijkend of 
gedegenereerd, maar gewoon manifestaties van 
de enorme variatie binnen het menselijk ras. 
Door `anders zijn' positief te benaderen, wordt 
de culturele verscheidenheid aan gedragsmoge-
lijkheden makkelijker geaccepteerd. Misdaden-
zonder-slachtoffer moeten uit de criminele 
sfeer gehaald .worden. Dit is niet alleen enorm 
kostenbesparend, maar het bevordert ook de 
acceptatie van en het respect voor andere mM-
derheidsgroeperingen. 

2. De mythe omtrent 'de crimineel' ontmas-
keren 
Aan de angst voor misdadigers en de weerstand 
tegen alternatieve straffen liggen wijdverbreide 

17 	vooroordelen t.a.v. misdadigers ten grondslag. 
Stereotyp is het beeld van de gevaarlijke, 
meedogenloze rover, die of ziek of slecht Of 
niet bij zijn verstand is. Angst leidt tot de vraag 
orn opsluiting van zowel psychiatrische patien-
ten als misdadigers. 
Door dit stereotype beeld en het idee dat 
misdadigers een ander soort mensen zijn, ont-
staat een irrationele angst en het onvermogen 
zich met de dader te identificeren. Hij wordt 
niet beschouwd als een medemens die begrip, 
begeleiding en hulp nodig heeft, maar als een 
kwaad dat met wortel en al uitgeroeid moet 
worden, of opgesloten en gestraft. Het grote 
publiek realiseert zich nauwelijks dat geweld-
pleging slechts een fractie van alle delicten 
vormt. Door het stereotype beeld in stand te 
houden kan de gemeenschap haar eigen ver-
antwoordelijkheid om alternatieven voor ge-
vangenschap te ontwikkelen, omzeilen: wat niet 
weet, wat niet deert. 
In scherpe tegenstelling tot dit stereotype beeld 
staat het feit dat crimineel gedrag zo'n relatief 
begrip is. Afhankelijk van de omstandigheden 
wordt met verschillende maten gemeten: de 
woede en verontwaardigingta.v. moord met 
voorbedachte rade steken scherp af bij de on-
verschillige houding tegenover dood door onop-
lettendheid, waardoor toch tien keer zoveel 



slacht offers vallen. Over straatcriminaliteit is 
men angstig en kwaad, op witte-boordencrimi-
naliteit wordt vergoelijkend gereageerd. Fen 
zwendelaar is een genie, een zakkenroller 
een slechterik. De verbolgenheid over misdrij-
ven jegens prive-eigendom is vele malen groter 
dan wanneer de overheid de dupe is. 

3. Angst poor criminaliteit vertninderen 
Al eerder werd gesteld dat de werkelijke kans 
om in Canada het slachtoffer te worden van een 
misdrijf, de overtrokken vrees ervoor niet kan 
rechtvaardigen, evenmin als de sterk emotionele 
reacties op een misdrijf. Dat is een groot ver-
schil met de Verenigde Staten, waar op veel 
plaatsen de vrees oni verkracht, beroofd of 
vermoord te worden zeer reeel is. Deze vrees 
lijkt via de media naar Canada te zijn overge-
waaid. 
Canadezen die bang zijn voor geweld door een 
onbekende realiseren zich niet dat er binnens- 
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	huis veel meer geweld gepleegd wordt dan op 
straat en dat in een groot aantal gevallen de 
dader een bekende van het slachtoffer is. 
Ook onbekend is meestal het feit dat slechts 
een klein percentage van diegenen die een mis-
drijf plegen, ook gevangen genomen wordt. 
Mitford vond dat van 100 gepleegde misdrijven 
de helft werd aangegeven; twaalf verdachten 
werden gearresteerd, zes schuldig bevonden en 
slechts 1 a 2 belandden in de gevangenis. Uit-
gaande van deze cijfers mag men niet verwach-
ten dat de aard van de sanctie veel invloed heeft 
op het totale aantal misdaden. 
Tenslotte moet crop gewezen worden dat een 
gedetineerde vroeg of laat op vrije voeten 
komt. Gezien de negatieve effecten - van de deten-
tie lijkt het er mijns inziens op dat de maat-
schappij beter beschennd wordt door gevangen-
.schap te vermijden. 

4. Meer zorg besteden aan de opvang van het 
slachtoffer 
Tot de doelstellingen van het actieplan hoort 
ook de ontwikkeling van een niet wraakzuch-
tige, tot verzoening geneigde maatschappij. 
Uitgaande van de stelling dat een wraakgierige 
houding jegens de dader wordt ingegeven door 
sympathie Oar en identificatie met het slacht-
offer, mag men aannemen dat versterking van 



de zorg voor het slachtoffer een effectief middel 
is om de behoefte aan vergelding te verminderen 
en meer vergevingsgezindheid te kweken. 
Ms de geleden materiele of immateriele schade 
hersteld wordt en een compensatie wordt ge-
boden voor verlies of schade, zal men onge-
twijfeld milder gestemd zijn jegens de dader. 
Toch werden slachtoffers van misdrijven tot 
voor kort aan hun lot overgelaten; ze moesten 
zelf maar zien om te gaan met de gevolgen van 
het gebeurde. En terwijl jaarlijks miljoenen be-
steed worden aan straffen en opsluiting, reser-
veert men slechts een schijntje voor het lenigen 
van de noden van slachtoffers. 
Een alternatieve sanctie die gepaard gaat met, 
of slechts plaats vindt op voorwaarde yan her-
stel van (im)materiele schade aan het slacht-
offer, zal beter geaccepteerd worden. Herstel 
van schade vermindert de behoefte aan wraak 
en zet aan tot verzoening. De behoefte aan 
vergelding neemt toe met de frustratie over het 

19 ontbreken van hulp. Deze vorrn van restitutie 
was een van de hoofdkenmerken van vroegere 
rechtssystemen. In de complexe Amerikaanse 
maatschappij is schadeherstel door de dader 
echter niet altijd mogelijk. Daarom moet meer 
compensatie van staatswege geboden worden 
terwijl daarnaast het slachtoffer alle hulp moet 
kunnen krijgen om verdere nadelige gevolgen 
te voorkomen. 
Als de maatschappij schadeherstel aan het 
slachtoffer door de dader eenmaal beschouwt 
als een integraal onderdeel van het strafproces, 
zal de behoefte aan detentie ongetwijfeld 
plaats maken voor de vraag naar altematieven, 
die de dader in de gelegenheid stellen, zijn 
plichten jegens het slachtoffer te vervullen. 

5. Bevorderen van integratie i.p.v. afzondering 
Het voortdurend tegemoet komen aan de 
vraag om afzondering van delinquenten, ver-
klaart de huidige apathie en intolerantie t.a.v. 
alternatieve sancties. Het zou zeer effectief 
zijn als er geen nieuwe gevangenissen etc. meer 
gebouwd zouderi worden en sommige van de 
bestaande werden opgeheven. Dit lijkt de enige 
mogelijkheid om de gerechtelijke instanties te 
dwingen meer gebruik te maken van altematieve 
sancties en de gemeenschap om die te ontwik-
kelen. Het blijkt namelijk dat er meer gebruik 



wordt gemaakt van gevangenissen naarmate er 
meer zijn. De Amerikaanse onderzoeker 
William Nagel vond bij zijn onderzoek dat de 
gevangenissen in did staten waar gedurende de 
afgelopen jaren nieuwbouw werd gepleegd, 
overbezet zijn, in tegenstelling tot staten waar 
niet gebouwd is. Milton Rector noemt voor-
beelden van staten, waar het uitblijven van de 
bouw van gevangenissen leidde tot de ontwik-
keling van altematieve sancties, terwijI elders 
nieuwbouw toename van het aantal gevangen-
schappen veroorzaakte. 

6. Yet paternalisme van de regering terug-
dringen 
In de laatste helft van deze eeuw is de wel-
vaartsstaat tot ontwikkeling gekomen. Dit ging 
gepaard met een toenemende overheidsbemoeie-
nis. De sociale dienstverlening die vanouds 
door vrijwilligers of particuliere instanties werd 
verzorgd, werd door de overheid overgenomen. 

20 Hierdoor verschoof de verantwoordelijkheid 
voor het omgaan met veel sociale problemen 
van de prive- naar de overheidssector. 
Floe uitgebreider de dienstverlening, des te 
groter de afhankelijkheid van de overheid bij 
het oplossen van problemen, die voorheen bin- 
nen de gemeenschap werden opgelost. 
De gemeenschap in het algemeen en het gezin 
in het bijzonder zijn zo gewend geraakt aan 
dit paternalisme, dat ze hun eigen verantwoor- . 
delijkheid afwijzen. Ouders die problemen 
hebben met de opvoeding van hun kinderen, 
vragen, als ze in aanraking komen met politie 
of kinderrechter, om uithuisplaatsing van hun 
`moeilijk te hanteren' kinderen. Ze roepen de 
hulp in van het onderwijzend personeel om het 
kind 'bij te brengen' dat het naar z'n ouders 
moet luisteren. Als de buren ruzie hebben en 
veel herrie maken, wordt de politie gebeld om 
het probleem op te lossen. Zo zijn er oneindig 
veel voorbeelden te geven van het continu terug-
vallen op de overheid en het wegschuiven van 
de eigen verantwoordelijkheid. 
Om het vanouds aanwezige verantwoordelijk-
heidsgevoel binnen een gemeenschap weer tot 
leven te brengen, zal het aandeel van de over- 

' 	heid in de sociale dienstverlening moeten ver- 
minderen. hen groot deel hiervan kan veel 
effectiever door vrijwilligers of groepen uit de 



gemeenschap worden verricht, eventueel met 
steun en begeleiding van de overheid. Deze zou 
haar monopolie-positie op dit gebied moeten 
opgeven en in plaats daarvan een netwerk van 
dienstverlening binnen de maatschappij moeten 
stimuleren. 
Ook alternatieve sancties moeten voor het 
grootste deel opgezet en in stand gehouden 
worden door de menselijke energiebronnen 
binnen de gemeenschap en niet door de over-
heid worden geregeld. Een dergelijke benadering 
toont het Prison Research Education Action 
Project; hierbij worden bepaalde delinquenten 
vrijgelaten op voorwaarde van een contract dat 
ze met een bepaalde groep uit de gemeenschap 
sluiten. 

7. De gemeenschap actief erbij betrekken 
De apathie en weerstand onder de bevolking 
kunnen effectief verminderd worden door de 
gemeenschap bij de zaak te betrekken: aandacht 

21 	schenken aan de actuele problemen rond 
criminaliteit en een interne discussie in gang 
zetten. Naast rechters, advocaten en Officieren 
van Justitie moeten burgers zitting nemen in een 
commissie die tot taak heeft alternatieve sanc-
ties te ontwikkelen, terwijl ook tij dens het 
proces leken over het vonnis kunnen mee-
denken. In bepaalde Europese landen is dit reeds 
het geval. De gemeenschap kan in hoge mate 
betrolcken worden door de instelling van centra 
waar lichte gevallen opgelost worden d.m.v. 
een directe ontmoeting tussen dader en slacht-
offer. Ook reclasseringstaken kunnen gedeeltelijk 
door particulieren vervuld worden. 
Een zeer effectieve methode om de tolerantie 
t.a.v. alternatieve sancties te verhogen, is door 
bewustmaking van het publiek van de situatie 
binnen een gevangenis, de ellende, de kosten en 
de gevolgen ervan. Burgers moeten gelegenheid 
krijgen gevangenissen te bezoeken en onbelem-
merd met de gevangenen te spreken. Zij kunnen 
een rol krijgen in klachtencommissies en bij 
het bezoeken van gedetineerden. 

8. Steun en acceptatie vanuit de gemeenschap 
bereiken 
Het is van groot belang op welke wij,ze pro-
gramma's voor alternatieve sancties gepresen-
teerd worden. Uit ervaring hebben we geleerd 



dat vemieden moet worden om een programma 
te `verkopen' op basis van z'n potentidle effec-
tiviteit. In het verlecleh zijn bijv. resocialisatie-
en behandelingsprogramma's als zaligmakend 
gepresenteerd. De te hoge verwachting die 
hierdoor gewekt werd, heeft bijgedragen tot de 
huidige afwijzing van zulke programma's. 
Zolang nieuwe programma's niet openlijk 
worden gepresenteerd, zal het publiek sceptisch 
en afwijzend blijven. Als ze worden `verkochr 
voor wat ze waard zijn, zullen vertrouwen en 
acceptatie hersteld worden. 
Bij de huidige fiscale druk bestaat er behoefte 
aan beperking van enerzijds de overheidsuit-
gaven, anderzijds de belastingen. Een groot 
voordeel van altematieve sancties zijn de lage 
kosten in vergelijking met detentie. Daarom 
moeten deze programma's op did basis gestimu-
leerd worden, met meer nadruk op de econo-
mische dan op de ideologische voordelen ervan. 

22 	Conclusie 
Tegenwerking vanuit de gemeenschap is een 
groot obstakel bij de ontwikkeling en uitvoering 
van altematieve sancties. Deze oppositie, hoe 
sterk ook, kan overwonnen worden door een 
effectieve strategic te hanteren, die vooral tot 
doel heeft de gemeenschap voor te lichten en 
te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van 
de altematieve strafprogramma's. 
Het gerechtvaardigde enthousiasme t.a.v. deze 
programma's moet ons echter niet blind maken 
voor de gevaren van een onjuiste, overhaaste of 
slordige invoering, zoals in de 70-er jaren 
gebeurd is. 
Door ongecontroleerde toepassing bleken straf-
alternatieven als bijvoorbeeld diversion een 
tegengesteld effect te bereiken dan ze beoogden. 
In plaats van te zorgen voor minder interventie, 
kwamen hierdoor juist meer (i.c.) jeugdigen in 
het strafrechtelijk systeem terecht (Cohen). 
Dit geldt trouwens ook voor sommige andere 
alternatieve sanctievormen. 
Soms is alleen de terminologie veranderd t.o.v. 
vroeger: hostels, trainingscentra etc. lijken wat 
betreft regels over veiligheid, corvee en bewaking 
exact op traditionele instellingen. Rector stelt 
dat alternatieve programma's makkelijk een 
verlengstuk van traditionele inrichtingen kun-
nen worden als de ontwerpers niet duidelijk tot 
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doel hebben om de behoefte van de maatschap-
pij aan gevangenschap als primaire respons op 
misdaad te verminderen. 
Ondanks deze bezwaren moeten we het in de 
toekomst toch zoeken in de ontwikkeling van 
een alternatief sanctie-apparaat. 
Zoals Korn het zei: `Zo heeft het altijd ge-
werkt onder mensen die om elkaar geven en 
zich aan elkaar vergrijpen; het vergrijp wordt 
gezien als een gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid, als een symptoom dat er jets goed 
mis is en dat er echt jets moet gebeuren om dat 
te herstellen 	 schadeherstel en onderlinge 
dienstverlening als instrumenten tot verzoening: 
op die manier gaat men met delicten om vanuit 
het bewustzijn van `wat gij niet wilt dat u 
geschiedt "  
De verandering die gevraagd wordt, is de 
transformatie van een justitieel systeem dat 
gebaseerd is op verzoening door onderling 
schadeherstel. 



Behandelingsprogramma's 
voor dronken rijders: 

een experimenteel onderzoek* 

door R. T. Holden 

Ondanks het felt dat het rijden onder invloed 
gewoonlijk niet gerekend wordt tot de meer 
emstige delicten, zijn dronken rijders desal-
niettemin verantwoordelijk voor ongeveer de 
helft van de circa 50.000 jaarlijkse verkeers-
slachtoffers in de Verenigde Staten. Dit brengt 
met zich mee dat het rijden onder invloed veel 
vaker de dood tengevolge heeft dan bijv. op-
zettelijke geweldpleging. Daarbij komt dat de 
kosten van dit delict jaarlijks op 8 tot 10 mil- 

24 	jard dollar geschat worden (cijfers 1968). 
Sinds deze cijfers in 1968 ook doorgedrongen 
zijn tot het Amerikaanse Congres heeft de 
National Highway Traffic Safety Administra- 
tion (NHTSA), een afdeling van het Department 
of Transportation, grote krachtsinspanningen 
ontplooid om het rijden onder invloed te doen 
verminderen. Een onderdeel hiervan vonnde 
de ontwikkeling van . programma's om herhaling 
van het rijden onder invloed te voorkomen. 
Vanuit de overtuiging dat sancties als boete en 
vrijheidsstraf niet effectief zijn in het voor-
komen van recidivisme heeft de NHTSA haar 
aandacht gericht op tehandelings'-programma's. 
Deze omvatten redasseringstoezicht, voorlich-
tingsprogramma's, groepstherapie, chemothe-
rapie (d.m.v. het aanbrengen van een preparaat 
terugbrengen van het alcoholgebruik) en 
programma's georganiseerd door de Anonieme 
Alcoholisten. 
Dit artikel behandelt de resultaten van een 
door de NHTSA gefmancierde evaluatiestudie 
naar de effecten van enkele van deze pro- 

* flit is een verkorte weergave van: Rehabilitative 
sanctions for drunk. driving: an experimental evalua-
tion. 
In: Journal of research in crime and delinquency, 
20e jrg., nr. I, januari 1983, blz. 55-72. 



gramma's. Ondanks het beperkte onderzoeks- 
veld (het rijden onder invloed), heeft deze 
studie ook gevolgen voor strafrechtelijke sanc-
ties in het algemeen. 
Overigens biedt het delict rijden onder invloed 
wellicht de enige volwaardige mogelijkheid 
om de effectiviteit van diverse verschillen in 
sancties te onderzoeken. 
In het verleden is er namelijk vaak genoeg op 
gewezen dat de effecten van behandelingen in 
het kader van de tenuitvoerlegging van straffen 
alleen geevalueerd kunnen worden door ge-
bruikmaking van genoegzaam gecontroleerde 
experimenten. Deze dienen aan twee vereisten 
te voldoen, nl. gebruikmaking van controle-
groepen en de willekeurige samenstelling van de 
onderzoekgroepen (randomization). Controle-
groepen zijn nodig om het netto-effect vast te 
stellen tussen een behandelingsgroep en een 
groep die niet aan behandeling onderhevig is. 
Randomization is geboden aangezien anders 

25 	factoren die de mate van recidive kunnen 
beinvloeden wel eens niet gelijkelijk over deze 
twee groepen verdeeld zouden kunnen zijn, 
hetgeen een mogelijk verschil in recidive ook 
zou kunnen verklaren. Deze vereisten hebben 
ertoe geleid dat men pessimistisch is geworden 
over de vraag of wettelijke sancties wel genoeg-
zaam kunnen worden geevalueerd. Met name 
speelt hierbij een rol dat het uit experimenteel 
oogpunt willekeurig toebedelen van verschil-
lende sancties rechtsongelijkheid met zich mee 
zou brengen. Zeker wanneer het dan (in de 
ogen van het publiek) om serieuze delicten 
gaat zou dit niet worden geaccepteerd. 
Rijden onder invloed is echter een delict waar-
bij experimenteel onderzoek vaak wel moge- 
lijk is. Dit wordt voornamelijk mogelijk gemaakt 
door het feit dat verkeersdelicten in het algemeen 
niet de publieke opinie in beweging brengen. 
Daarom biedt onderzoek op het gebied van 
dronken rijden uitstekende mogelijkheden tot 
het nagaan van de effecten van diverse sanctie-
vormen. 

Behandeling en speciale preventie 
De in deze studie onderzochte behandelings-
programma's waren er duidelijk op gericht de 
desbetreffende wetsdelictovertreders op een non-
punitieve wijze in positieve zin te veranderen. 



Er was sprake van een voorlichtingsprogramma, 
een behandelingstherapie en een programma 
voor voorwaardelijk veroordeelden onder 
reclasseringstoezicht. De bedoeling van de 
eerste twee programma's was om specifiek met 
alcohol samenhangend gedrag te veranderen • 
zodat we de resultaten van deze programma's 
niet mogen generaliseren naar niet alcohol-
gerelateerde gedragingen. Dit mogen we wel 
doen bij het laatste, het redasseringsprogram-
ma, aangezien dit niet of nauwelijks verschilde 
van reclasseringsbehandeling bij anderssoortige 
delictplegers. Ondanks het feit dat bij dergelijke 
behandelingsprogramma's het strafaspect niet 
Overheerst, is het belangrijk te weten dat ze 
wel als zodanig worden ervaren. Daarom mag 
men van dergelijke behandelingen toch spe-
ciaal-preventieve effecten in de betekenis van 
afschrilcking verwachten. 
Vaak wordt beweerd dat hoe strenger de 
bestraffing is, die een delictpleger ontvangt, 

26 	hoe minder hij geneigd zal zijn opnieuw een 
delict te plegen. Daar komt nog bij dat ook het 
strafproces op zich zelf reeds wel als afschrik-
wekkend beschouwd wordt, voldoende om 
wetsovertreders van toekomstige overtredingen 
af te houden. 
Ook al waren de in deze studie onderzochte 
sancties niet al te zwaar, toch hielden ze een 
mate van dwang in. Daarom kunnen ze als 
straf gezien worden en is het de moeite waard 
om de effecten van de zwaarte van de onder-
gane straf op de mate van recidive te onder-
zoeken. 

Het onderzoek 
De gegevens die verzarneld zijn, zijn afkomstig 
uit het Tennessee DWI* Probation** Follow-up 
Demonstration Project dat plaatsvond in 
Memphis van september 1976 tot eind 1980. 
De eerste twee jaar namen rijders onder invloed 
deel aan het project, de resterende twee jaar 
waren gereserveerd voor de follow-up. 
Een speciaal voor dit doel in het leven geroepen 
gerecht berechtte rijders onder invloed, die 

* DWI: Driving while intoxicated = rijden onder 
invlocd. 
**Probation: te vergclijken met onze voorwaardelijke 
veroordeling. 



gearresteerd werden in Memphis en het nabu-
rige Shelby County en droeg hen over aan het 
project dat onder de hoede stond van het 
Probation Department. Uitgesloten werden 
mensen met een eerdere veroordeling voor 
rijden onder invloed, niet-ingezetenen, mili-
tairen en mensen met ernstige gezondheids-
klachten (inclusief die klachten die verband 
hielden met alcoholgebruik). De voor het 
project bestemde wetsovertreders werden hier-
voor aangewezen in het kader van ofwel een 
`sepOt onder voorwaarden' (hier aangeduid met 
diversion) ofwel een voorwaardelijke veroor-
deling (probation). 
Deelname aan het project was een van die 
voorwaarden. Het was dus niet 
Mensen zonder eerdere veroordeling (85%) 
kwamen in aanmerking voor diversion. 
In geval van een succesvolle afsluiting van het 
project en geen aanvaring met justitie geduren-
de een jaar kon men een veroordeling voor 

27 	het desbetreffende delict,vermijden en verkreeg 
men een zuivering van het strafblad. De overige 
15% werden geplaatst op probation. De meeste 
van hen waren ooit eerder veroordeeld wegens 
andere delicten dan rijden onder invloed. De 
overigen hadden tweemaal onder invloed 
gereden, maar de tweede maal geschiedde dit 
voOr de berechting van het eerste delict. 
Aan de status (probation of diversion) kan 
men dus zien of programmadeelnemers eerdere 
veroordelingen achter de rug hebben of niet. 
De verdeling over de verschillende programma's 
ging als volgt in haar werk. Bij de intake werd 
men aan de hand van twee criteria, het bloed- 
alcoholgehalte en een vragenlijst, geclassificeerd 
als sociaal drinker of probleemdrinker. 
Vervolgens werd men at random verdeeld onder 
vier groepen, namelijk: 
1. De controlegroep. Van hen werd de zaak 
zonder voorwaarden afgedaan, zodat hiermee 
mogelijk het verschil aangetoond kon worden 
met groepen die wel aan behandelingsvoorwaar-
den moesten voldoen. 
2. De voorlichtings- of therapiegrdep. Sociale 
drinkers behoefden alleen het voorlichtings- • 
programma te volgen, een tien uur durende 
cursus, waarin informatie werd gegeven over 
aspecten van rijden onder invloed. Probleem-
drinkers moesten daarbovenop nog een 



therapie volgen, bestaande uit acht sessies van 
anderhalf uur, waarin edrag aangeleerd werd 
dat toekomstig drinken zou helpen te vennin-
deren. 
3. Reclasseringstoezicht. Gedurende een jaar 
moest men zich maandelijks melden bij een 
reclasseringswerker. Elk gesprek nam een half 
uur in beslag. 
4. Voorlichting of therapie naast reclas-
seringstoezicht. 

Elke deelnemer werd `gevolgd' gedurende 
minimaal twee jaar na de toewijzing door het 
gerecht aan de projectleiding (den jaar voor 
het programma en een jaar voor de follow-up). 
Criteria voor het al dan niet slagen van een 
bepaalde sanctie waren processen-verbaal voor 
zowel rijden onder invloed als andere mis-
drijven. 

Hypotheses 
28 	De voorlichtings- en therapieprogramma's 

werden speciaal ontwikkeld voor rijders onder 
invloed terwill het redasseringstoezicht niet 
afweek van de wijze waarop dit in het algemeen 
geschiedt bij probationprogramma's bij lagere 
rechtbanken. 
Aangezien de voorlichtings- en therapiepro-
gramma's specifiek gericht waren op de veran-
dering van alcoholgerelateerd gedrag waren 
geen effecten te verwachten op anderssoortige 
misdrijven dan het rijden onder invloed. Daar-
entegen mocht men dit wel verwachten van de 
programma's met reclasseringstoezicht, of deze 

• nu gepaard gingen met voorlichting/therapie 
of niet. 
Om de speciale afschrikkingseffecten te toetsen 
was het noodzakelijk om een maat te,verkrij-
gen waarmee de zwaarte van de diverse sancties 

• gemeten kon worden. iliertoe werd gebruik 
gemaakt van de resultaten van een vergelijkbaar 

. project, waarbij men kon kiezen voor een van 
de bovengenoemde sanctievonnen ofwel voor 
een geldboete. Afhankelijk van het aantal 
afvallers.werd vervolgens de zwaarte van de 
behandelingsvorm vastgesteld. (Hoe hoger het 
aantal uitvallers, hoe zwaarder de straf.) 
We komen dan tot de volgende volgorde: 
1. controlegroep (100% deelname) 
2. voorlichting/therapie (60%) 



3. reclasseringstoezicht (47%) 
4. voorlichting/therapie + reclasserings-
toezicht (35%) 
De hypothese is dan dat de recidive-aantallen 
een tendens zullen volgen, die tegengesteld is 
aan de zwaarte van de sancties (dus hoe zwaar-
der de sanctie, hoe lager de recidive). 

Da taverzameling 
Na de overdracht van de client door het gerecht 
aan het Probation Department werd door de 
begeleider een intake-formulier ingevuld, be-
vattende: datum van veroordeling, datum van 
overdracht, indeling naar sociale of probleem-
drinkers, probation dan wel diversion status 
en het op hem toe te passen alternatief. 
De informatie, die het probation team yerza-
melde gedurende een jaar betrof: het proces-
verbaal in geval van herhaald rijden onder 
invloed, het proces-verbaal in geval van andere 
misdrijven en verzuim van afspraak in het 

29 	kader van de behandeling. 
De informatie hierover was afkomstig uit eigen 
waarneming, uit opgave van de clienten zelf en 
uit officiele registers. 
In het tweede jaar werd de informatie verza-
meld door het onderzoekteam, dat daarbij 
gebruik maakte van officiele registers. 
Daarbij stootte men op enige gevallen van voor 
de overdracht door het gerecht aan de Proba-
tion Department, welke gevallen als aparte 
variabele werden genoteerd. 
Door nu de datum van overdracht te vergelijken 
met de datum van een mogelijk proces-verbaal 
kon de `delictvrije' periode per individu wor-
den vastgesteld. 

Resulta ten 
Aangezien het voorlichtingstherapieprogramma 
voor clienten, geclassificeerd als probleem-
drinkers bestond uit zowel voorlichting als 
therapie in tegenstelling tot het programma 
voor sociale drinkers, dat alleen uit voorlichting 
bestond, konden de resultaten voor probleem-
drinkers en sociale drinkers het best afzonder-
lijk geanalyseerd worden. 
Bij de sociale drinkers bleek in vergelijking Met 
de controlegroep geen positiever effect uit te 
gaan van het voorlichtingsprogramma, noch 
van het reclasseringstoezicht. 



De resultaten voor de probleemdrinkers waren 
wat moeilijker te interpreteren. Met betrek- . 
king tot de recidive voor rijden ender invloed 
waren er geen verschillen tussen de verschillende 
behandelingsmethoden. Met betrekking tot de 
recidive voor overige delicten viel er wel een 
significant verschil te noteren voor de reclas-
seringstoezicht-methode in die zin dat er een 
22% reductie is ten opzichte van de overige 
methodes. 
Verdere analyses werden uitgevoerd door het 
verschil te bekijken tussen de diversion-groep 
en de probation-groep en het verschil tussen 
clienten met en zonder eerdere veroordelingen, 
voor rijden onder invloed. Daarbij bleek als 
voornaamste conclusie dat de gevonden reduc-
tie puur voor rekening kwam van de probleem-
drinkers zonder eerdere veroordelingen voor 
rijden ander invloed. Bezien we de resultaten 
vanuit het oogpunt van speciale afschrikking 
dan blijkt er alleen een relatie tussen de zwaarte 

30 	van de straf en de recidive-aantallen voor 
overige delicten, maar het was niet duidelijk of 
dit een behandelingseffect was dan wel een 
afschrikkingseffect. 
In het verleden werd wel betoogd dat behan-
delingsprogramma's in het kader van de ten-
uitvoerlegging van straffen geen positieve effec-
ten ten gevolge hadden omdat de behandeling 
in feite niet plaats had gevonden. Daarom is 
nagegaan hoe de deelname aan de diverse 
projecten was. 
Het ontbreken van effecten bleek echter niet 
aan verzuim te wijten te zijn. 

Discussie 
Het onvennogen van voorlichting en therapie 
om recidive voor rijden onder invloed te 
reduceren geeft aan dat de programma's niet 
effectief waren in het veranderen van alcohol-
gerelateerd gedrag. De gevonden resultaten met 
betrekking tot het reclasseringstoezicht zijn 
moeilijker te interpreteren. De resultaten doen 
verrnoeden dat dit toezicht positieve verande-
ringen teweeg brengt maar niet bij alcohol-
gerelateerd gedrag en alleen bij probleem-
drinkers. 
De analyse liet ook.een effect zien van de 
zwaarte van de straf op de recidive in die zin 
dat naarmate de sanctie zwaarder wordt de 



recidive minder is. Maar dit geldt alweer voor 
de overige delicten en alleen voor probleem-
drinkers. Omdat deze effecten zozeer op elkaar 
lijken is het maar de vraag of ze te wijten zijn 
aan de behandeling of aan de gevoelsmatige 
zwaarte van de straf. 
Verdere analyses wezen uit dat het reclasse-
ringstoezicht alleen effectief was bij probleem-
drinkers zonder eerdere veroordelingen voor 
rijden onder invloed. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat overtreders met een schone lei 
het meest geschikt waren voor de behandeling 
daar ze nog geen kennis gemaakt hadden met 
zwaardere sancties. Het feit dat er alleen effec-
ten te bespeuren waren op overig delictgedrag 
vindt mogelijk zijn verklaring in de afschrik-
kingshypothese. Rijden onder invloed is geen 
rationeel delict. Voor- en nadelen worden niet 
zo tegen elkaar afgewogen als bijv. bij inbraak. 
De kritiek op deze verklaring kan zijn dat ook 
andere delicten niet zo rationeel zijn (by. zeden- 

31 delicten). In ieder geval is er nog altijd geen 
verklaring voor het feit dat het speciale af-
schrikkingseffect alleen gold voor probleem-
drinkers. 

In het algemeen kan men dus uit bovenstaande 
resultaten opmaken dat de voorlichting, 
therapie en het reclasseringstoezicht geen 
effect sorteerden. Deze conclusie komt overeen 
met de meeste andere genoegzaam gecontro- 
leerde experimentele onderzoeken op het gebied 
van behandeling in het kader van straf. Eerdere 
evaluatiestudies van programma's toonden 
geen of tegenstrijdige effecten, zoals te zien 
was bij de zogenaamde ASAP-projecten (Alco-
hol Safety Action Projects). Ook behandelings- 
programma's in strafinrichtingen in het algemeen 
leidden tot deze conclusie. In de meeste geval-
len wordt dit geweten aan inadequate metho-
den. 
Wij van onze kant kunnen een aantal verkla-
ringen aandragen voor het niet werken van de 
door ons onderzochte behandelingsprogramma's. 
In de eerste plaats zijn de programma's klaar-
blijkelijk niet geschikt voor een groot gedeelte 
van de deelnemers. Ondanks dat sommige van 
hen een hogere opleiding hadden en tot de 
middle class gerekend kunnen worden, had 
meer dan 41% nog geen middelbare school en 



gaf 71% op minder dan 12.000 dollar 
(36.000 gld.) te verdienen. Het schoolsysteem 
en de opzet van de programma's lijken dan ook 
nauwelijks geschikt voor de meerderheid. 
Overigens is daarmee nog altijd niet het bewijs 
geleverd dat de programma's wel effectief zou-
den zijn voor deelnemers met een hogere op-
leiding. 
Een tweede argument dat we kunnen hanteren 
is dat rijden onder invloed voor de program-
ma-deelnemers slechts eon van de aspecten is 
van een algemeen patroon van crimineel gedrag. 
Zo had 15% van de deelnemers een crimineel 

• verleden, dat niet met rijden onder invloed te 
maken heeft en werd ongeveer 8% in de follow-
up periode hiervoor geverbaliseerd. Je kunt je 
dan afvragen of programma's die puur op het 
verminderen van drinkgedrag en drink- en rij-
gedrag gericht zijn, voor deze mensen nog,zin 
hebben. 
In de derde plaats zouden de programma's 

32 wel eens te weinig indringend geweest kunnen 
zijn. Ze waren relatief kortdurend en niet al te 
intensief opgezet. 
Tenslotte kan als argument gelden dat de behan-
deling een relatief onbelangrijke plaats inneemt 
in het geheel van justitiele bemoeienis en be-
rechting. Een rijder onder invloed wordt gear-
resteerd en zijn wagen wordt weggesleept. Hij 
wordt geverbaliseerd en enige uren ingesloten 
(ter ontnuchtering) om vervolgens een borg- 
som te betalen of anders in hechtenis te 
blijven. De meerderheid van de programma-
deelnemers was first offender en de gehele 
procedure kan op deze tinnier een grote schok 
voor hen betekenen, en heeft meer effecten 
tot gevolg dan de behandeling. Op de mensen, 
die wel reeds met justitie kennis gemaakt 
hebben, maakt een en ander weinig indruk, 
terwijl ook een behandeling geen effect zal 
sorteren. 
In beide gevallen rnaakt het derhalve weinig 
uit welke behandeling wordt gekozen. 

Al deze overwegingen zien er op het eerste 
gezicht nogal onoverkomelijk uit en doen niet 
veel goeds voorspellen voor onderzoek naar de 
effectiviteit van sancties. Ze doen vennoeden 
dat er extreme verschillen in sancties nodig 
zijn willen en in het oog lopende verschillen 



optreden met betrekking tot recidivecijfers. 
Maar, zoals gezegd, willekeurige toedeling van 
sancties ligt politiek gevoelig en is ethisch niet 
acceptabel, zodat waardevolle studies ook in de 
toekomst wel achterwege zullen blijven. 
Op basis van de door ons verkregen gegevens 
valt moeilijk een richting te bepalen voor toe-
komstig onderzoek. Wanneer men een kosten-
baten-analyse maakt, dan is de afdoening 
zonder voorwaarden superieur vergeleken bij 
de andere behandelingen, omdat het eigenlijk 
niets kost. Daarentegen kan men stellen dat 
men toch jets moet doen, of het nu werkt of 
niet. In dat kader is een voorlichtingsprogram- 

, ma, zoals dat in Memphis, een stuk goedkoper 
dan bijv. reclasseringstoezicht, vooral ook 
wanneer men een kleine bijdrage vraagt van de 
cursusdeelnemers. Toch bieden ook dergelijke 
programma's niet de uiteindelijke oplossing 
voor het probleem rijden onder invloed dus 
andere benaderingen moeten worden onder- 

33 	zocht. 
Een alternatief kan zijn het opleggen van 
zwaardere straffen, maar deze zullen dan wel 
goed geevalueerd moeten worden. We hebben al 
gezien dat dit moeilijk is maar informatie hier-
over zal toch waardevol zijn. Een mogelijkheid 
is om gebruik te maken van periodes, waarin 
zwaardere straffen dan normaal opgelegd 
worden (zo'n periode komt regelmatig terug 
in de juridische geschiedenis). De sancties 
zullen dan zo ingericht moeten worden, dat ze 
te evalueren zijn. Maar de beste oplossing voor 
het probleem rijden onder invloed ligt toch niet 
in de behandeling na veroordeling, maar in de 
voorlichting aan het publiek. 
De relatieve ernst wordt nu eenmaal niet weer-
spiegeld in de mening van het publiek of jus-
titie ten aanzien van dit delict. Totdat deze 
tegenstrijdigheid is verdwenen is er weinig kans 
dat het probleem rijden onder invloed wordt 
opgelost. 



./\ 

De politie, het publiek en de 
voorkoming van criminaliteit* 

door K. Heal 

Inleiding , 
Reeds sinds de oprichting van de politie wordt 
erkend dat de voorkoming van misdrijven een 
belangrijk gedeelte van haar taak inhoudt en dat 
zij daarbij slechts succesvol kan werken, wan-
neer zowel het vertrouwen als de actieve mede-
werking van het publiek verkregen kan worden. 
Dit idee leeft nog steeds, maar in de praktijk 
is de laatste jaren de nadruk komen te liggen 
op het beheersen van criminaliteit d.m.v. 

• afschrikking. 
In dit artikel zal ingegaan worden op de beper- 

34 	kingen van dit afschrikkingsmodel dat geleid 
heeft tot een herleving van het preventiemodel. 
De auteur laat daarbij zien dat preventiemaat-
regelen niet globaal van aard dienen te zijn, 
doch gericht op specifieke omstandigheden. 

Veranderingen in de werkzaamheden van de 
politie 
Het staat vrijwel vast dat de criminaliteits-
eijfers aanzienlijk hoger zouden liggen dan no 
het geval is, wanneer er geen politic zou be-
staan. Op grond daarvan geeft het `gezonde 
verstand' in dat de beste reactie op een toename 
van criminaliteit zou zijn om de politie uit te 
breiden en beter uit te rusten. Een ontwikkeling 
in deze zin heeft dan ook de laatste 15-20 jaar 
in vele landen plaatsgevonden. 
Daarnaast deden zich ook andere ontwikke-
lingen voor. Er werd bijv. met name in de V.S., 
maar ook in Engeland, ineer nadruk gelegd op 
de afschrikkingsrol van de politic, hetgeen tot 
uitdrukking kwam in een toename van de 
mobiele surveillance, een vennenigvuldiging 
van het aantal tactische en gespecialiseerde 

* Dit is ecn verkorte wcergave van: The police, the 
public and the prevention of crime. 
In: Howard Journal of penology and crime-prevention, 
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eenheden, en de opkomst van de recherche als 
de meest gewichtige poot van de politiemacht. 
De opkomst van de computer en de informatie-
technologie om de efficiency te vergroten en 
ook de verbetering van de communicatie d.m.v. 
de radio, hebben geleid tot een groteie centra-
lisatie binnen de politie. Hierdoor is het moge-
lijk geworden dat de surveillant zich van het 
ene incident naar het andere spoedt in antwoord 
op de steeds grotere vraag om assistentieverle-
ning. Tegelijkertijd vond er een ontwikkeling 
plaats, waarbij de politie werd afgeschilderd, 
en zichzelf ook zo is gaan zien, als strijder 
tegen de criminaliteit (Hough en Heal, 1979; 
Stinchcombe, 1980). Het publiek heeft deze 
ontwikkeling in de richting van het afschrik-
kingsmodel ondersteund. 
In het begin van de jaren tachtig bestond er 
daardoor een politiemacht die groter was, 
beter uitgerust en meer geld kostte dan ooit 
tevoren. Helaas is het aantal ter kennis geko- 

35 	men misdrijven, en waarschijnlijk ook het 
werkelijke aantal misdrijven, niet minder ge-
worden en er zijn ook geen aanwijzingen dat 
dit in de toekomst wel zo zal zijn. Betekent dit 
dat er nog steeds niet voldoende aan de politie 
uitgegeven wordt? Het valt niet te ontkennen 
dat, hoewel de politie de meest kostbare tak 
van het strafrechtelijke systeem is, vergeleken 
met gezondheidszorg, sociale zaken en onder-
wijs, de kosten van de politie klein zijn. Zou de 
stijging van het aantal politiefunctionarissen 
er misschien toe geleid kunnen hebben dat meer 
misdrijven bij de politie bekend worden? Zou 
de afschrikkingsbenadering meer tijd nodig 
hebben om zich te kunnen bewijzen? Dit 
soort vragen is zeer moeilijk te beantwoorden. 
De tijd lijkt nu aangebroken om te bekijken 
of het afschrikkingsmodel wel voldoet. 

De beperkingen van het afschrikkingsmodel 
Het lijkt erop dat bij een bepaalde grens zelfs 
een zeer grote uitbreiding van politie-activi-
teiten slechts een marginale bijdrage levert 
aan de criminaliteitsbeheersing. Zo zal een 
intensivering van surveillance op z'n best 
onder bepaalde voorwaarden sommige typen 
misdrijven op bepaalde plaatsen terugdringen. 
Deze sombere voorspelling is gebaseerd op 
overvloedige onderzoeksresultaten (Clarke en 



Hough, 1980; Morris en-Heal, 1981). 
Van de recherche kant van het afschrikkings-
model kan gezegd worden dat de meeste opge-
loste misdrijven zichzelf opgelost hebben, 
in die zin dat van deze zaken de dader meestal 
direct bij de politie of de aangever bekend was. 
Wanneer dit niet het geval is kan de politic bij 
de meest voorkomende typen misdrijven weinig 
doen om ze op te lossen. 
Onder deze omstandigheden is het niet verras-
send te zien dat het op `gezond verstand' 
gebaseerde antwoord op een toename van de 
criminaliteit (d.w.z. uitbreiding en betere 
uitrusting, meer bevoegdheden en reorganisatie 
bij de politie) niet de verwachte resultaten 
oplevert. 

De herleving van het preventiemodel • 
Aldus heeft de teleurstelling met het afschrik-
kingsmodel geleid tot een herleving van het 
preventiemodel. Niettemin moeten we oog 
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	hebben voor de ineffectiviteit van vele be- 
staande preventie-activiteiten. 

I. De erfenis van het afsehrikkingsmodel 
De kenmerken van het modeme politiewerk 
(vergrote mobiliteit, gebruik van computers en 
nadruk op recherche, specialisatie en centrali-
satie) hebben geresulteerd in een grotere af- 
stand tussen het publiek en de politie. 
Het is bijv. duidelijk dat het directe contact 
tussen publiek en politie vemiindert en dat de 
aard van de contacten verandert, naarmate 
meer in auto's gesurveilleerd wordt. Ook een 
grotere centralisatie gaat ten koste van die 
contacten. Het grotere gebruik van vakjargon, 
wat het gevolg is van specialisatie en computer-
gebruik, draagt ook niet bij tot een betere 
relatie met de burger. 
Al met al heeft het afschrikkingsmodel gezorgd 
voor een slecht klimaat om een succesvol 
beleid te voeren op het gebied van voorkoming 
van misdrijven, waarbij immers de steun en 
hulp van het publiek noodzakelijk is. 

2. Het bestaande preventiebeleid 
Zal op dit moment een intensivering van het 
huidige preventiebeleid door meer van het-
zelfde'te doen (het aantal preventie-officieren 
bijv. vertienvoudigen) leiden tot een betere 



preventie? Waarschijnlijk zou dit na verloop 
van tijd evenzeer tot desillusies leiden als nu 
het geval is bij de afschrikkingsbenadering. 
Op dit moment is de voornaamste taak van de 
preventiefunctionaris het uitdragen van pre-
ventie-adviezen. Dit is gebaseerd op het `ge-
zonde verstand' dat zegt dat redelijke mensen 
aan wie verteld wordt hoe misdrijven voor-
komen kunnen worden zich conform die ad-
viezen zullen gedragen. Toch garandeert dit 
geen effectief beleid. Zo bleek uit een onder- 
zoek naar het voorkomen van autodiefstal dat 
slechts een klein gedeelte van de auto-eigenaren 
de verspreide adviezen opvolgde (Burrows en 
Heal, 1979; Riley en Mayhew, 1980). Het blijkt 
buitengewoon moeilijk te zijn gedragspatronen 
te veranderen via een zwakke aansporing, 
zoals een reclamecampagne is. Het verspreiden 
van de preventie-adviezen zoals nu gedaan wordt 
kent een tweede zwakte: de effectiviteit van de 
aangeraden maatregelen kan in twijfel getrok- 

37 	ken worden. Recent onderzoek toont aan dat 
een inbreker zich minder laat afschrikken door 
sloten, dievenklauwen etc. dan tot nu toe werd 
aangenomen (Winchester en Jackson 1982). 
Belangrijker factoren blijken te zijn de aan-
wezigheid van personen in het gebouw, de 
aantrekkelijkheid van de eventuele buit en de 
kans opgemerkt te worden bij het betreden of 
het verlaten van het gebouw. 
Natuurlijk wordt er nu al wat meer gedaan dan 
reclame en fysieke beveiliging. Er wordt bijv. 
veel met scholen samengewerkt. Ook daar 
mogen we echter niet te veel van verwachten. 
De literatuur op dit gebied geeft aan dat de 
invloed van de school op z'n best 10% van het 
verschil verklaart in gedrag tussen kinderen van 
verschillende scholen. Het effect van een inci-
denteel bezoek aan de school van een preven-
tie-officier zal in dat licht bezien dus een zeer 
beperkt effect kunnen hebben. 
Tussen de huidige preventiebenadering en de 
afschrilckingsmethode kan een aantal overeen-
komsten aangewezen worden. Beide berusten 
ze op `gezond verstand'-maatregelen, ondanks 
het aanwezige bewijsmateriaal dat deze activi-
teiten slechts een beperkt aantal mensen ban-
vloeden. Tevens blijkt dat globale tactieken 
(zoals een reclamecampagne of preventieve 
surveillance) te algemeen zijn, waardoor ze 



niet veel meer bereiken dan het benadrukken • 
van de symbolische rol van de politic en uit-
drukking geven aan een gevoel van grote zorg. 
Het is duidelijk datgezocht moet worden naar 
alternatieve maatregelen wil het preventiemodel 
zich in positieve zin kunnen ontwilckelen. 
Tevens moet er een nieuw klimaat geschapen 
worden dat zowel het publiek als de politie 
betreft. Binnen de politie-organisatie zullen 
belangrijke veranderingen moeten plaatsvinden. 
Daarboven echter is er grote behoefte aan een 
beter inzicht in de criminaliteit zelf. Het ver-
leden geeft aan dat de politic niet zonder hulp 
de critninaliteit kan beheersen, dat sommige 
aspecten van criminaliteit misschien nooit in 
bedwang gehouden kunnen worden en dat in 
die gevallen niet veel meer gedaan kan worden 
dan de schade te repareren. Het begint ook 
duidelijk te worden dat als men iets aan mis-
drijven die te voorkomen zijn, wil doen, de 

	

• 	preventiebenadering prioriteit moet krijgen. 

	

38 	Tenzij de houding t.o.v. criminaliteit veran :  
dert, zal er bij de politic niet veel meer gebeu-
ren dan een geleidelijke overgang van de at-
schrikkingsstip naar de preventietrend en van 
een geloof in centralisme naar een geloof in de 
gemeenschap. Er zal dan wel veel activiteit te 
zien zijn, man weinig vooruitgang. 

De ontwildceling van het preventiemodel 
Gegevens over crhninaliteitspatronen; daders • 
en gedrag van het publiek, geven aan dat 
preventiemaatregelen niet globaal van aard 
moeten zijn, maar gericht op specifieke omstan-
digheden en voldoende flexibel. Het maken van 
een zo nauwkeurig mogelijk onderscheid tussen 
verschillende typen criminaliteit is daarvoor 
nodig. 
Gezien de veelsoortigheid van de delicten zou 
de preventiefunctionaris moeten kunnen be-
schikken over een grote hoeveelheid verschil-
lende preventietechnieken. Ongetwijfeld zullen 
betere beveiliging en reclame hiertoe behoien. 
Het is echter noodzakelijk te onderzoeken in 
welke mate gebruik •kan worden gemaakt van 
moderne technologieen en van nieuwe ont-
werpen. Het is ook van belang te bezien of 
misschien een bepaalde levensstifl of bepaalde 
werkwijzen in winkels, kantoren, scholen etc. 
vatbaar zijn voor Wijziging in de richting van 



een betere criminaliteitspreventie. 
Dat preventie effectief kan zijn is al aange- 

' 	toond. De maatregelen op vliegvelden bijv. ter 
voorkoming van kapingen hebben geleid tot 
een aanzienlijke daling van het aantal vlieg-
tuigkapingen. Het nut van fysieke beveiligings-
maatregelen blijkt bijv. uit veranderingen in het 
ontwerp van telefooncellen en de introductie 
van het stuurslot (Clark en Mayhew, 1980). 
Het is dus mogelijk bepaalde specifieke tac-
tieken te ontwikkelen die effectief blijken te 
werken. Helaas ligt er een groter obstakel op de 
preventieweg: het probleem om er voor te 
zorgen dat de ontworpen maatregelen ook 
toegepast worden. 
Een van de voornaamste moeilijkheden hierbij, 
is dat vaak voor de individuele burger of een 
bepaalde organisatie de kosten in economisch 
en sociaal opzicht van het leven met criminali-
teit als belangrijk lager beschouwd worden dan 
de kosten die preventie met zich meebrengt. 

39 	Iemand kan bijv. de voorkeur geven aan de 
situatie dat jets waardevols van hem gestolen 
zou kunnen worden boven de situatie, waarin 
hij zijn manier van leven dient te veranderen 
en/of zich moet omringen met allerlei bevei-
ligingsapparatuur. Soms ook ligt het buiten de 
macht van de individuele burger om te kiezen. 
Het aanleggen van een hindernisvrije nooduit-
gang volgens de brandweervoorschriften kan 
de karis op diefstal uit dat gebouw vergroten. 
In dit soort gevallen is de beslissing om af te 
zien van preventieve maatregelen het resultaat 
van een rationele keuze en een zorgvuldige 
ordening van prioriteiten. Hoewel dergelijke 
beslissingen moeilijk aangevochten kunnen 
worden, zijn er misschien nog openingen te 
vinden door bijv. bepaalde preventietechnieken 
aan te passen of de redenering waarop het 
afwijzen van preventie gebaseerd is nog eens 
nauwkeurig onder de loep te nemen. 
Beter hanteerbare problemen doen zich voor, 
wanneer preventie mislukt eenvoudig omdat 
betrokkenen vergeten de adviezen op te volgen 
of de preventieconcepten in hun dagelijkse 
routine op te nemen. Hier kan de preventie-
functionaris in wisselwerking met het publiek 
resultaten behalen. Aan de andere kant moeten 

• de moeilijkheden niet onderschat worden 
Wanneer geprobeerd wordt ingesleten gewoon- 



tes, ook al zijn ze niet op rationele gronden 
. 	gebaseerd, te veranderen. 

Weer een ander probleem is de omstandigheid 
dat het nemen van preventieve maatregelen 
vaak niet bij het nemen van beslissingen be-
trokken wordt. Zo worden steden, scholen, 
ziekenhuizen, kantoren etc. ontworpen, waar-
bij wel gedacht wordt aan bijv. gezondheids- 
aspecten, brandbeveiliging en recreatieve 
mogelijkheden, maar die zonder dat men zich 
er van bewust is de groei van criminaliteit 
zullen bevorderen. 
Op de moeilijkheden bij het ingang doen vinden 
van ontworpen maatregelen kan op twee ma-
nieren gereageerd warden. De eerste is dat men 
de ontwikkelingen afwacht en veronderstelt 
dat een gestage toename van de criminaliteit 
er vanzelf voor zal zorgen dat preventieve maat-
regelen genomen zullen worden. Gezien de 
beperkte capaciteit van de politic zal dit er 
toe leiden dat.de  mensen en organisaties die 

40 	het zich kunnen permitteren een beroep 
zullen doen op de particuliere beveiligings-
industrie. Zij zullen als gevolg daarvan minder 
vaak slachtoffer warden. De criminaliteit zal 
dan echter gaan verschuiven naar dat ge-
deelte van de maatschappij (het grootste 
gedeelte) dat niet in staat is die veiligheid te 
kopen. Zij zullen een beroep moeten doen op 
de politic. Het valt te betwijfelen of de hier 
geschetste situatie wenselijk is. Dat een derge-
lijke situatie kan ontstaan wordt duidelijk als 
we naar de ontwikkelingen kijken van de afge- 
lopen vijf tot tien jaar in de V.S. (Bayley, 1980). 
De tweede manier om te reageren is om nu 
terwijl de hoeveelheid criminaliteit zich nog 
binnen hanteerbare grenzen bevindt, iets te 
ondernemen en op krachtige wijze de aandacht 
te vestigen op het probleem. Hiertoe zullen 
methoden ontwikkeld moeten warden am die 
leden van de samenleving die preventie-adviezen 
niet opvolgen, er toe te brengen dat wel te 
doen: 
Hierbij zijn vier benaderingswijzen te onder-
scheiden. 
a. Regulering. Tot nu toe is van dit instrument, 
am voor de hand liggende redenen, weinig 
gebruik gemaakt. Toch zijn er voorbeelden van 
effectieve wettelijke voorschriften en hoewel 
er weinig voorstanders te vinden zijn voor het 



opstellen van voorschriften, kan hiervan onder 
specifieke omstandigheden toch een zinvol 
gebruik gemaakt worden. 
b. Stimulering. Het gebruik van stirnulerings-
maatregelen kan bepaalde ingesleten gedrags-
patronen doorbreken. Op dit vlak doet zich 
een aantal moeilijkheden voor, waarvan het 
verzekeren van financiele bijstand voor degenen 
die dat het meest nodig hebben, een van de 
belangrijkste is. 
c. Vereenvoudiging. In sommige gevallen wor-
den preventieve maatregelen verworpen, omdat 
ze te ingewikkeld in het gebruik zijn. Het 
merken van waardevolle voorwerpen kan bijv. 
belemmerd worden, wanneer er geen bruikbaar 
gereedschap is om die zaken mee te merken. 
Of een advies van de politie houdt geen rekening 
met de houdingen, belangen en prioriteiten 
van degenen wiens gedrag men tracht te veran-
deren. 
d. Onderhandeling. Het onderhandelen tussen 

41 	degenen die de preventieve maatregelen willen 
introduceren en degenen aan wie gevraagd 
wordt ze uit te voeren, is ontegenzeglijk van 
belang. Hierdoor kunnen bijv. eventuele 
obstakels aan het licht komen, en er wordt 
tevens een forum geschapen, waarin oplossingen 
gevonden kunnen worden voor het omzeilen 
van deze obstakels. Dit draagt ertoe bij dat 
een gunstiger houding wordt aangenomen t.o.v. 
de ter hand genomen taken. 
Waarschuwingen zullen criminaliteit niet 
kunnen voorkomen. Het is nodig een verandering 
in de houding van het publiek en in de bestaan-
de werkwijzen bij de politie te weeg te brengen, 
zodat er op zo constructief mogelijke wijze 
contact komt tussen politic en publiek. Gebeurt 
dit niet dan zal de politie, zoals nu het geval is, 
blijven zitten met de alleen-verantwoordelijk-
heid voor een taak, die ze nooit op een bevre-
digende wijze alleen zal kunnen uitvoeren. 
Veel zal er moeten veranderen. Toch moet dit 
geen groei van burgerwachten inhouden, die 
door de straten patrouilleren en onbekenden 
lastig vallen. Evenmin betekent het dat de 
politie haar traditionele taken t.a.v. de crimi-
naliteitsbeheersing, de openbare orde en de 
hulpverlening zou moeten laten varen. Toch is 
er wat voor te zeggen dat burgers op individuele 
basis of als vertegenwoordiger van een organi- 
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satie, een actievere rol zouden moeten spelen 
bij de preventie en dat binnen de politie-organi-
satie criminaliteitspreventie meer ondersteuning 
zou moeten krijgen. 
Al weer meer dan tien jaar geleden stelde 
Mc. Dowell (1971) vast dat, wilde de politic 
in de V.S. het vertrouwen van het publiek 
behouden en succes hebben in het creeren van 
preventieve gemeenschapsactiviteiten, die ken-
merken van de politie-organisatie zouden moeten 
veranderen, welke er toe geleid hebben dat het 
publiek op afstand gehouden werd. Doze waar-
schuwing is niet ter harte genomen en op het 
ogenblik blijkt de politic daar vaak gelsoleerd 
te staan van de samenleving, die ze tracht te 
dienen. De Britse politiemacht is gelukkig nog 
ver van dat stadium verwijderd. Toch is ook hier 
reden voor een wijziging van het beleid en voor 
een ontwikkeling naar een grotere samenwerking 
met het publiek, waar het de bestrijding van de 
criminaliteit betreft. 
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tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Bortner, M. A. Research within the juvenile courts. 
Sociological methods and research, lie jrg., nr. 4, 
mei 1983, blz. 519-532 (USA). 

De laatste jaren is er in de Verenigde Staten veel te 
doen geweest over de door de overheid uitgevaar-
digde richtlijnen tot bescherming van de rechten van 
ieder individu. Weinig is er echter bekend over hoe 
ze worden toegepast en in hoeverre het biologisch 
en gedrags-wetenschappelijk onderzoek door deze 
richtlijnen wordt belemmerd bij bestudering van een 
bepaald onderwerp. In dit artikel gaat de auteur na 
hoe de richtlijnen de toegankelijkheid van de 
onderzoek-setting beihvloeden; in welke mate ze 
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het de onderzoeker mogelijk . maken onopvallend 
te work to gaan; on in hoeverre de richtlijnen een 
afdocnde bescherming bieden. De auteur analyseert 

. de ervaringen opgedaan bij eon onderzoek naar het 
beslissingsproces bij eon rechtbank (kinderrechter) 
in eon grote stad in de staat Arizona. De auteur 
komt tot de conclusie dat de richtlijnen ernstige 
consequenties hebben voor de uitvoerbaarheid van 
wetenschappelijk onderzoek terwijI or daarentegen 
van de zijde van professionele rechtsbeoefenaars 
zoals rechters, officieren van justitie en advocaten 
to gemakkelijk toestemming wordt verleend em 
onderzoek to verrichten. 
Met literatuuropgave. 

2 
Bruinsma, F., en N. Huts. De Nationale Ombudsman. 
Nederlands juristenblad, 58e jrg., nr. 26,25 juni 
1983, blz. 821-830. 

In dit artikel wordt eon vraaggesprek met de 
Nationale Ombudsman (ND.), dr: J. F. Rang, weer-
gegeven. Burgers kunnen op zeer uitgebreid terrein 
bij hem klagen, en elke klacht wordt bij eon van de 
volgende afdelingen ondergebracht (1) politie, 
gevangeniswezen, Openbaar Ministerie ed., (2) 
arbeid en inkomen, belastingen on uitkeringen en 
(3) eon afdeling voor de restgroep. Rang draagt 
volledig kennis van elke klachtbehandeling die op zijn 
bureau plaatsvindt. Op de vraag waaraan het work 
van eon ombudsman het meest doet denken: aan de 
voorlichting van eon sociaal raadsman, aan de behoor-
lijkheidscontrole van een rechter Of aan het morele 
oordeel van eon dominee antwoordt de ND.: 
`misschien ben ik alto drie. lk ben wel eon aanhanger 
van de normatieve rechtsleer, maar dat wil nog niet 
zeggen dat ik als ecn dominee praat'. Persoonlijke 
visie on ervaring spelen bij het vinden van doze 
normen on bij de toetsing van de gedraging aan doze 
normen eon belangrijke rol. Rang aarzelt niet doze 
visie ook aan de klager tot uitdrukking to brengen. 
Hij wijst op ethische en levensbesehouwelnke aspec-
ten van de problemen welke aan hem worden voor-
gelegd. De ND. heeft niet de bevoegdheid rechts-
gevolg aan zijn uitspraak to geven. Rang stelt dat hi) 
alleeh dan aanbevelingen doet wanneer hij structu-
reel iets kan veranderen. De N.O. behandelt klach ten 
en verzoeken om te bemiddelen. M.b.t. doze laatste 
taak zou het wellicht gewenst zijn de wet to vvijzigen 
en wat moor bij deze•zaak aan to sluiten. Rang wil 
een actiever gebruik gaan maken van zijn bevoegd-
heid om . uit eigen beweging onderzoeken to starten. 
Dit geldt ook bij anonieme klachten. Volgens Rang 
is de Wet Nationale Ombudsman nogal eenzijdig 
naar de beoordelingshandeling toegeschreven met 
voorbijgaan aan de bemiddelingstaak, flu zegt niet 
om het felt heen to kunnen dat burgers moor geinte-
resseerd zijn in bemiddeling dan in het waarde-
oordeel. 



45 

3 
Grotenhuis A. J. L. Aanpak fraude tegen de overheid. 
Tijdschrift voor de politie, 45e jrg., nr. 4, april 
1983, blz. 183-193 (N). 

De schrijver geeft een min of meer historische schets 
van de fraudebestrijding die begon in 1973 met vrij-
wel exclusieve aandacht voor de fraude van werk-
nemerszijde, voorts een vervolg vond in 1976 toen Van 
Bijsterveld een onderzoek instelde naar belasting-
fraude en voorlopig uitmondde in de in Bestek '81 
aangekondigde Interdepartementale Stuurgroep 
Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO). De taak van 
deze stuurgroep is studie, coordinatie, en advisering 
t.b.v. het regeringsbeleid. De stuurgroep heeft een 
aantal werkgroepen ingesteld en de hulp ingeroepen 
van het WODC. De werlcgroepen Vormen en Omvang 
moesten inventariseren op welke wijze en voor welke 
bedragen er werd gefraudeerd. De problemen waarop 
deze werkgroepen bij de uitvoering van hun opdracht 
gestuit zijn worden door de auteur gedetailleerd aan-
gegeven, zij zijn er dan ook de oorzaak van dat de 
werkgroepen niet tot vruchtbare resultaten zijn 
gekomen. Een derde werkgroep Opsporing en Aan-
gifte heeft een inventarisatie gemaakt van de op 
opsporingsterrein bestaande samenwerkingsverbanden. 
De samenwerking heeft zich ontwikkeld op het 
niveau van beleidsvoering en van controle en opspo-
ring. De auteur beschrijft hoe volgens de werkgroep 
de organisatie en de taak van deze samenwerking zou 
moeten zijn. M.b.t. het beleidsoverleg heeft de 
regering niet de aanbevelingen van de werkgroep 
gevolgd; overleg m.b.t. de opsporingssamenwerking 
wordt binnenkort voltooid. In het kort bespreekt de 
auteur hierna het rapport van de werkgroep koppel-
bazen en de WODC-onderzoeken op het gebied van 
de motorrijtuigenbelasting en faillissementen. Het 
artikel besluit met een aantal aanbevelingen van ISMO 
voor preventieve en repressieve maatregelen. 

4 
Linowes, D. F. The U.S. privacy protection com-
mission. 
American behavioral scientist, 26e jrg., nr. 5, mei/ 
juni 1983, blz. 577-590 (USA). 

Het mei/juni nummer van het tijdschrift 'American 
behavioral scientist' is een themanummer dat geheel 
gewijd is aan sociale wetenschap en beleidsvorming, 
d.w.z. in welke mate de resultaten van sociaal-weten-
schappelijk onderzoek worden toegepast door Staats-
commissies in hun rol van beleidsmakers. Drie van de 
acht artikelen in dit themanummer, waaronder het 
onderhavige, zijn papers voor de 76e Jaarvergadering 
van de American Sociological Association die in 
augustus 1981 te Toronto, Canada werd gehouden 
en werd voorgezeten door prof. M. van de Vail van 
de Rijksuniversiteit in Leiden. Het artikel van D. F. 
Linowes handelt over de Amerikaanse,staatscommis-
sies die de bescherming van de privacy van de burger 
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heeft bestudeerd. De staatscommissie is cen ad hoc 
conimissie die in het leven geroepen is na de afkon-
diging van de zgn. Privacy Act 1974. De commissie 
had al s opdracht het bestuderen van de werking van 
data-banken, geautornatiseerde data-verwerkende 
systemen en informatiesystemen van de overheid en 
particulieren, tencinde vast te stollen welke regels en 
procedures ter beschaming van de privacy daarbij 
werden gehanteerd. Voorts was zij geroepen tot het 
doen van aanbevelingen betreffendc dc toepassing 
van de beginselen van genoemde wet en tot het voor-
stellen van zulke andere wettelijke voorzieningen ter 
bescherming van de privacy als de commissie nodig 
achtte. Het hoofddoel was beleidsanalyse. De auteur, 
zelf voorzitter, geeft uitvoerig de,opzet en werkwijze 
van de commissie weer. Vervolgens gaat hij in op de 
conchisies van de staatscommissie die in juli 1977 
zijn gepubliceerd. Tot slot geeft hij aan in hoeverre 
de door de commissie gedane aanbevelingen door de 
regering zijn overgenomen en toetst globaal de 
werking van doze maatregelen. 

5 
Meyboom, J. C: C. Euthanasia 
Mulder, J. H. Euthanasie in de oncologie. 
Medisch contact, 38e jrg., nr. 19, 13 mei 1983, 
blz. 562-565 (N). 

In een tilosofische bijdrage aan de discussie over 
cuthanasie overweegt Meyboom dat wetenschaps-
beoefening volgens een oeroud principe 'van Godde-
llike oorsprong' is. De breuk (eind 18e ecuw) tussen 
geloof en wetenschap heeft uiteindelijk geleid tot 
het ontstaan van de huidige problematiek omtrent 
euthanasie. Mogen we oordelen over leven zolang 
we niet meetweten van de dood? 
Mulder tracht in zijn bijdrage meer heldetheid te 
scheppen door van elkaar te onderscheiden: abstinen-
tie (afzien van zinloos medisch handelen), indirekte 
euthanasie (geindiceerd medisch handelen waarbij 
een risico van overlijden bestaat, zoals pijnbestrijding), 
nassieve euthanasie (nalaten van medisch handelen 
waardoor het leven verkort wordt) en actieve 
euthanasie (medisch handelen dat levensverkortend 
is). Hij concludeert dat binnen een open arts-patient 
relatie, waarbij de patient goedc informatie krijgt, 
de vraag naar de eerste drie vormen van stervens-
begcleiding zal toenemen en dat actieve euthanasie 
dan slechts zelden nodig zal zijn. Mulder beperkt 
zich hierbij tot zijn eigen werkterrein, het begeleiden 
van kankerpatienten. 

6 
Moerings, M. Protest in Nederland. . 	. 
Panopticon, 4e jrg., nr. 1, januari/februari 1983, 
biz. 37-53 (B). 

De auteur begint het artikel met eon historisch over-
zicht van de totstandkoming van de verzuiling in 
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Nederland en beschrijft de typische maatschappij-
structuur die daarvan een gevolg was. De verzuiling 
heeft een vertragende invloed gehad op maatschap-
pelijke veranderingen, omdat zij dwars door alle 
rangen en standen heenliep. Omdat de op gods-
dienstige overtuigingen gebaseerde politieke partijen 
niet een bepaald maatschappelijk belang vertegen-
woordigden, maar ieder voor zich een doorsnede 
vormden van de gehele maatschappij hebben ver-
kiezingen ook niet tot grote verschuivingen geleid. 
De `confessionele blokken' werkten op topniveau 
samen en waren aan de basis, waar zich de gezags-
getrouwe gelovige massa beyond, gesloten. De 
ontzuiling, die in de zestiger jaren begint en eindigt 
met de oprichting van het CDA, wordt door de 
auteur beschreven in combinatie met andere maat-
schappelijke veranderingen, zoals provo, kabouter en 
de studenten- en kraakbeweging. In tegenstelling tot 
andere Europese landen verliep in Nederland deze 
ontwikkeling relatief vreedzaam. Het ontbreken van 
een geweldstraditie, het door de verzuiling genood-
zaakte werken met coalities en compromissen en het 
ontbreken van een kiesdrempel, vormen volgens de 
schrijver uitstekende voorwaarden voor het inkap-
selen van radicale groeperingen. Tot slot wordt het 
karakter van de protestbeweging en de aard van het 
politie-optreden belicht. In een naschrift beschouwt 
P. Leroy enkele aspecten van de hier geschetste 
problematiek en brengt ze in verband met de 
Belgische situatie. 
Met literatuuropgave. 

7 
Pratt C. C., J. Koval, and S. Lloyd. Service workers' 
response to abuse of the elderly. 
Social casework, 64e jrg., nr. 3, maart 1983, 
blz. 147-153 (USA). 

De auteurs beschrijven een onderzoek naar het 
interventiepatroon van hulpverleners in geval van 
mishandeling van bejaarden. Hiervoor legden zli 
259 maatschappelijk werkers en 64 artsen een gefin-
geerd geval van mishandeling voor, waarbij de leef-
tijd van het slachtoffer, de relatie tot de dader (man 
of zoon) en de ernst van de mishandeling gevarieerd 
werden. D.m.v. een open vragenlijst werd de reactie 
van maatschappelijk werkers en artsen onderzocht. 
Na statistische bewerking bleek dat het aantal ver-
wijzingen toeneemt met de ernst vah het letsel; dit 
gaat ten koste van persoonlijke interventie en 
adviezen. Ook de aard van de verwijzing verandert: 
meer naar de politie en blijf-van-m'n-lijf-huizen. 
Maatschappelijk werkers verwijzen eerder dan artsen. 
De wijze van interventie bleek niet afhankelijk van 
de leeftijd van het slachtoffer en van recente erva-
ringen van de hulpverlener. Vervolgens geven de 
auteurs commentaar op deze resultaten mede aan de 
hand van eerder onderzoek op dit gebied. Het lijkt 
erop, dat, naarmate de mishandeling ernstiger is, 
er minder aandacht wordt besteed aan het sociale 
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netwerk waarbinnen dader en slachtoffer beiden 
!even. Dit is voor preventie juist essentieel. De 
auteurs doen tenslotte enige aanbevelingen om de 
hulpverlening op dit gebied te verbeteren. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

,8 
Aerts. W. De verdediging van overtuigingsdaders. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 4, april 1983, 
blz. 295-307 (N). 

Dit artikel is een samenvatting van het betoog dat de 
auteur gehouden heeft in een cursus van de Stichting 
Studiecentrum Rechtspleging in januari 1983. De 
auteur geeft eerst de criteria aan voor wat een over-
tuigingsdader is (eon dader die opzettelijk de straf-
wet overtreedt, anders handelt dan uit eigen belang, 
en niet overtuigd is van het onjuiste — verwerpelijke 
— van zijn handelen'). Overtuigingsdelicten bestaan 
niet als zodanig, omdat, zoals de au teur stelt, het 
motief van de dader doorslaggevend is. Hi] verdeelt 
ze in politieke en niet-politieke delicten. Vervolgens 
komt de auteur too aan de algemene probleem-
stelling bij het verdedigen van overtuigingsdaders. 
Na de verlangens van de overtuigingsdaders uiteen 
gezet te hebben, komt de auteur tot dric vraag-
stellingen, te weten de overtuiging van de raadsman, 
het conflict tussen raadsman en overtuigingsdader en 
hoover de hulp aan de overtuigingsdader mag gaan. 
Voordat op doze vraagstellingen ingegaan wordt, 
bekijkt de auteur of or aanwijzingen of steunpunten 
te vinden zijn in de wet, gedragsregels van advocaten 
1980, de tuchtrechtspraak en de literatuur. Hieruit 
blijkt dat voorzover er regels zijn geformuleerd, 
deze betrekking hebben op de relatie tussen de 
advocaat en de verdachte client in het algemeen. 
Concluderend stelt hi] dat de advocaat zeer ver kan 
gaan in de verdediging van .  een overtuigingsdader 
zolang hij diens vertrouwen geniet on diens belangen 
dient. Zijns inziens is het niet nodig am wettelijke 
regels op to nemen voor de verdediging van daders 
met politieke overtuiging. 
Met literatuuropgave. 

9 
Brummen, H. A. van. Opsporings- en vervolgings-
beleid in milieu- en fraudezaken. 
Tijdschrift voor de politic, 45e jrg., nr. 5, mei 
1983, blz. 233-236 (N). 

De betrokkenheid van het Openbaar Ministerie 
hi] de aanpak van eon fraudezaak is veel groter dan 
die hi] eon doorsnee-strafzaak. V.w.b. de work-
gevers- en werknemersfraude heeft dit geleid tot de 
vorming van verschillende platforms, waarop gedis-
cussieerd wordt over dit soort zaken. Het Boner-
daruse platform draagt de naam Sociaal Controle 
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Team (SCT), waar de auteur uitgebreid op ingaat. 
Vervolgens wordt het preventieve karakter van het 
opsporings- en vervolgingsbeleid t.a.v. milieuzaken 
besproken, waarbij de autcur kort ingaat op het 
afvalprobleem. Bij de vraag of de fraudebestrijding 
toekomst heeft, benadrukt hij het tekort aan man-
kracht en middelen, dat zich het sterkst doet 
gevoelen bij de gemeentepolitie. De auteur stelt dat 
het mogelijk is om nog efficienter te werk te gaan 
bij de aanpak van fraudes, bijv. door een kleinschaliger 
aanpak van een fraude-organisatie of door een veel-
vuldiger toepassing van artikel 140 van het Wetboek 
van Strafrecht. De verwachting bestaat dat de mid-
delen voor de fraudebestrijding uit de opbrengsten 
betaald zullen kunnen worden. 

10 
Bush, J. M. Criminality and psychopathology: 
treatment for the guilty. 
Federal probation, 47e jrg., nr. 1, maart 1983, 
blz. 44-49 (USA). 

In het strafrecht wordt een onderscheid gemaakt 
tussen delinquenten die schuldig zijn aan hun daad 
en degenen die geestelijk ziek zijn en dus geen verant-
woordelijkheid voor hun daden dragen. De auteur 
betoogt dat deze schciding onjuist is en een adequate 
behandeling belemmert. Hij werkt een fenomenolo-
gische visie uit, die ervan uitgaat dat bepaalde crimi-
nelen `ziek' zijn, in die zin dat ze een persoonlijk-
heidsstoornis hebben (bijv. t.g.v. verwaarlozing in 
hun jeugd): zij maken onvoldoende onderscheid 
tussen hun subjectieve zelf en de objectieve realiteit. 
Als de realiteit niet aan hun subjectieve wcnsen 
blijkt te voldoen, ervaren zij dit als frustratie en de 
buitenwereld als vijandig. Crimineel gedrag wordt 
crvaren als een onontkoombare reactie hierop. De 
behandeling moet nu volgens de auteur erop gericht 
worden, besef van eigen verantwoordelijkheid voor 
iemands daden te kweken. Hicrdoor kan de vicieuze 
cirkel doorbroken worden. In deze visie is iemand 
dus `ziek' maar tevens verantwoordelijk (en juist 
omdat hij die verantwoordelijkheid afwijst, is hij 
crimineel). Motivatie van de delinquent is voor deze 
therapie essentieel en daarvoor lijkt gevangenschap 
een goed kader. Deze biedt bovendien de vereiste 
tijd en de mogelijkheid van een therapeutisch milieu. 

11 
Dorst, A. J. A. van. De strafbaarheid van natuurlijke 
personen voor feiten begaan door een rechtspersoon: 
een reactie. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 4, april 1983, 
blz. 276-282 (N). 

De auteur reageert op een artikel van H. de Doelder 
en A. C. 't Hart over de strafbaarheid van degenen 
die krachtens art. 51, lid 2 aanhef en sub 2 Sr. vcrvolgd 
kunnen worden voor feiten die zijn begaan door de 
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rechtspersoon (Delikt en delinkwent, I3e jrg., nr. 1, 
blz. 41-49). Zijns inziens zijn de auteurs in hun 
weergave van de opvattingen in de literatuur en/of 
van de in de rechtspraak ontwikkelde opvattingen 
niet zo volledig en objectief mogelijk te werk gegaan. 
Voor een evenwichtige benadering van deze proble-
matiek diefien volgens hem moor argumenten in deze 
discussie worden betrokken. In zijn opvatting zijn 
de feitelijke leidinggevers gemakkelijker aan te 
spreken dan bij de Dodder en 't Hart, die cen actieve 
bctrokkenheid eisen. In zijn visie zouden ook 
degenen voor de bijlgaan clic blijk gcven van een 
verregaande zorgeloosheid, dcsinteresse in de gedra-
gingen van dcgenen die onder hun toezicht werken 
en wier gedragingen aan de rechtspersoon kunnen 
worden tocgerckend. De auteur is van mening dat 
art. 51, lid 2 aanhef en sub 2 Sr. mccr aandacht 
verdient dan zij tot nu toe gekregen heeft. 

12 
Fransen van de Putte, A. S. Burgerlijke ongehoor-
zaamheid. 
Trema, 6c jrg., nr. 4, april 1983, blz. 128-140 (N). 

Dit artikel vormt de neerslag van cen inIciding die 
de autcur heeft gehouden voor het raio-congres 
1982 over burgerlijke ongehoorzaamheid. De spreker 
begint zijn lezing met de uitspraak dat hij burgerlijke 
ongehoorzaamheid in onze samenleving een nood-
zakelijk verschijnsel vindt. Nadat hij de verschillende 
instrumcnten waarmee de overheid de staat contro-
leert de revue heeft laten passcren, komt hij tot de 
conclusie dat de burger in deze bureaucratic zijn weg 
nict meer weet te vinden en zich veelal in de genocm-
de besluitcn on dc daaraan ten grondslag liggende 
argumenten niet meer kan herkennen. Hij onder-
scheidt vervolgens vier categorieen burgerlijke onge-
hoorzaamheid: t.w. 1. burgerlijke ongehoorzaamheid 
gericht tegen een of moor wettelijke regels bestaande 
uit een overtreding van de regels; 2. bestaande uit eon 
overtreding van ander° rep's: 3. gericht tcgen een 
bcpaald beleid en bestaande uit frustratie van dat 
bcleid; 4. bestaande uit eon wetsovertreding die dat 
beleid hoogstens indirect frustrecrt en meer als 
dwangmiddel client. Vervolgens gaat hij na hoe de 
rechter op deze categorieen moet reageren. Aan het 
slot van zijn inleiding besprcekt de auteur de rol van 
het Openbaar Ministcrie bij het optreden tegen 
burgerlijke ongehoorzaantheid.. 

13 
Huisman, R. A. De toekomstige dienstverlening. 
Proces, 62c jrg., nr. 5, mei 1983, blz. 142-155 (N). 

In dit artikel geeft de auteur zijn mening over hoe de 
dienstverlening in de toekomst or uit zou moeten 
zien. net  blijkbare enthousiasthe van justitic en 
reclassering is zijns inziens vooral gebascerd op de 
aantallen toegestane dienstverleningen. Of dienst- 
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verlening aan het haar gestelde doel beantwoordt, is 
echter nog voorwerp van WODC-onderzoek. Hij 
betreurt het dat tot nu toe nog geen discussie heeft 
plaatsgevonden over het doel en daarmee het crite-
rium voor beoordeling van het experiment dienst-
verlening. De auteur behandelt achtereenvolgens of 
dienstverlening ingevoerd dient te worden als een 
soort van tussensanctie, of louter als alternatief voor 
de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, waar hij 
cen voorkeur voor heeft. Vervolgens pleit hij aan de 
hand van vier argumenten voor het Rechterlijke 
Macht-model. Dit biedt zijns inziens meer garanties 
tegen een uitbreiding van sociale diseriminatie en 
meer zekerheid dat het een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf vervangt. Bij een wettelijke invoering 
pleit de auteur voor een juridische vorm in de fase 
tussen vonniswijziging en executie (pre-executiefase). 
Zijns inziens kan dan alleen worden gegarandeerd 
dat de dienstverlening in de plaats komt van een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en niet uitgroeit 
tot een nieuwe strafmogelijkheid. De juridische 
vormgeving van zijn model wordt door hem niet 
nader uitgewerkt. 
Met literatuuropgave. 

14 
Korvinus, A. G. Her OM en de overtuigingsdader: her 
vervolgen en flier vervolgen van overtuigingsdaders. 
Trema, 6e jrg., nr. 4, april 1983, blz. 116-127 (N). 

Na een uitvoerige beschouwing van de sepotgronden 
en de toepassing van het sepot door het O.M. gaat 
de auteur nader in op het politieke delict als voor-
beeld van een overtuigingsdelict. Het probleem dat 
de auteur bij deze delicten signaleert is de samenhang 
tussen de strafrechtelijke reactie op het middel 
gekozen bij de politieke actie en het doel van de 
actie. De auteur bespreekt de bijzondere aspecten 
van dit probleem bij massala acties en gewelddadige 
acties. Een belangrijke functie van het optreden van 
het O.M. bij dit soort zaken is volgens de auteur het 
aangeven van de grenzen tot hoever men kan gaan. - 
Hierin zou het O.M. een beleid moeten volgen dat 
openbaar is en waaraan de vervolging in concrete 
zaken kan worden getoetst. De auteur geeft met 
voorbeelden aan dat bij politieke delicten te ver-
wachten complicaties een reden kunnen vormen om 
van verdere vervolging af te zien. Dit is volgens hem 
het geval als een zaak de complicaties niet waard is. 
Tot slot gaat de auteur nader in op de vraag in welke 
mate het politieke doel geheel buiten de behandeling 
van de zaak kan blijven. 
Met literatuuropgave. 

15 
Mulder, R. V. de, en A. Oskamp. Is straftoemeting 
per computer mogehjk? 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 5, mei 1983, 
blz. 379-389 (N). 
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Het nemen van straftoemetingsbeslissingen per com-
puter door O.M. en rechters behoort nog niet tot de 
dagelijkse praktijk, Verdcr is de discussie hierover 
enigszins weggeebd. De auteurs vinden dat, gelet op 
de overbelasting van het justitiele apparaat on de 
toenemende technische mogelijkheden, doze discussie 
opnieuw zal moeten starten. Zij willen in dit artikel 
allercerst de eventuele mogelijkheid van het gebruik 
van computers bij straftoemetingsbeslissingen 
bespreken. Zij hebben dit onderzocht aan de hand 
van eon experimented computerprogramma dat 
geschikt is voor allerlei soorten beslissingen. Het 
systeem, het programma on het beslissingenbestand, 
gebaseerd op een straftoemetingsmodel van Hulsman, 
worden in dit artikel beschreven. De praktische en 
theoretische beperkingen .worden eveneens kort aan-
gegeven on de conclusie van de schrijvers luidt dot het 
mogelijk is straf toe te meten met behulp van eon 
computer on dat hefzelfs zeer goedkoop is. In eon 
volgend artikel wil men de eventuele wenselijkheid 
van doze vorm van gtraftoemeting beschouwen. 
Met literatuuropgave. 

16 
Norton, L. Wittness involvement in the criminal 
justice system and intention to cooperate in future 
prosecutions. 
Journal of criminal justice, 1 le jrg., nr. 2, 1983, 
blz. 143-152 (USA). 

In dit artikel gaat het om die factoren die van invloed 
zijn op de mate waarin getuigen genegen zijn even-
tueel in de toekomst nogmaals met justitie mee te 
werken. De auteuf onderzocht de invloed van een 
drietal categorieen -Onafhankelijke variabelen. Ten 
eerste in hoeverrc de getuigen tevreden waren over 
de hulp die hen was geboden door eon speciaal 
daartoe ingestelde afdeling van het 0.M., on de wijze 
waarop men was bejegend. Ten tweede de zoge-
naamde systeemfactoren zoals duur en afwikkeling 
van de zaak, uitkomst van het proces en of men vrij 
kon krijgen van het werk. Ten derdc de demografische 
variabclen sexe, ras en leeftijd. De auteur interviewde 
100 getuigen per telefoon. De gegevens werden 
bewerkt met correlatie- en regressietechnieken. De 
kwaliteit van de relatie met de justitie-ambtenaren 
bleek voor de getuigen van doorslaggevende betekenis 
te zijn voor het beeld van het justitiele apparaat dat 
de getuigen or aan oVerhielden. 
Met literatuuropgave. 

17 
Poelman, H. AL Overdracht van strafvervolging 
Algerneen politieblad, 132e jrg., nr. 11, 28 mei 1983, 
blz. 250-253 (N): 

In dit artikel gaat de-  auteur nader in op de recent° 
ontwikkelingen die'zich'voordoen op het gebied van 
de Internationale rechtshulp in strafzaken, en rn.n. 
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op de overdracht van strafvervolging. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan het Europees Verdrag betref-
fende de overdracht van strafvervolging (EOV) van 
1972 en het tussen de Benelux-landen gesloten 
verdrag van 1974 inzake het overnemen van straf-
vervolgingen (BOY). Een belangrijk aspect bij de 
overdracht van strafvervolging is de kwestie van de 
zgn. positieve jurisdictiegeschillen. Om hieraan een 
eind te maken zijn binnen het EOV richtlijnen en een 
procedure geschapen. De regeling van het Inter-
nationale ne bis in idem' is volgens de auteur een van 
de waardevolle aspecten van beide verdragen. De 
huidige situatie is dat verdachten, die in Nederland 
geen vaste woon- of verblijfplaats hebben er niet 
langer zeker van kunnen zijn dat zij terzake van in 
Nederland begane strafbare feiten ook hier zullen 
worden berecht en hier de opgelegde straf zullen 
ondergaan, wanneer tenminste de aangezochte staat 
het overnemen van de vervolging niet weigert. Echter, 
overdracht impliceert niet tevens een uitlevering 
van de verdachte. Hiervoor is een aparte procedure 
nodig. De schrijver waarschuwt voor 'verpakte uit-
leveringen' o.g.v. de Vreemdelingenwet. Geconclu-
deerd kan worden dat deze rechtshulpvariant een 
wezenlijke functie kan gaan vervullen, waarbij de 
belangen van de verdachte, in overeenstemming met 
moderne strafrechtelijke en penitentiaire inzichten, 
een belangrijke rol spelen. 

Criminologie 

18 
Continuum, The, of criminal offenses instrument; 
Further development and modification of Sellin and 
Wolfgang's original criminal index; by R. J. Klein, 
I. Newman, D. M. Weis et al. 
Journal of offender counseling, services and 
rehabilitation, 7e jrg., nr. 1, herfst 1982, 
blz. 33-53 (USA). 

In dit artikel geven de auteurs de resultaten weer 
van een onderzoek onder een steekproef burgers die 
verschillende delicten naar ernst beoordeelden. 
Hiermede onderzochten zij de samenhang tussen het 
ernst-oordeel zoals de burger zich dat vormt aan de 
hand van het delict als volledig beschreven gebeurte-
nis en aan de hand van de afzonderlijke elementen 
waarin het delict is uiteen te leggen. Deze resultaten 
brengen zij in verband met de ernstschaal zoals die 
door de criminologen Sellin en Wolfgang is gecon-
strueerd aan de hand van interviews die zij hielden 
onder burgers uit de middenklasse. Bij de meting van 
het ernstoordeel is ook betrokken de straf die de 
dader krijgt of kan krijgen. De resultaten van dit 
onderzoek presenteren de auteurs o.a. in een aantal 
tabellen. Het valt volgens de auteurs op dat het oor-
deel gevormd aan de hand van de delict-elementen 
niet altijd past in de geaccepteerde ernstschaal. 
Met literatuuropgave. 
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19 	 • • 
Corden, J. Persistent petty offenders: Problems and 
patterns of multiple disadvantage. 
Howard journal of penology and crime preven-
tion, 22e jrg., nr. 2,1983, blz. 68-90(611). 

In een uitgebreide studie van het Home Office wordt 
een beschrijving gegeven van een groep criminelen 
die door een samenloop van omstandigheden in de 
criminaliteit verzeild raken man eigenlijk niet als 
criminelen behandeld zouden moeten worden. Met 
verwijzing naar andere i studies op dit terrein analy-
seert de auteur de samenstelling van deze groep en 
komt zo tot een reeks samenhangende factoren die 
het levcn van deze mensen bepalen. Het gaat naar 
zijn mening om een groot aantal omstandigheden die 
in het nadeel van de ontploolingsmogelnkheden van 
de persoon in kwestie werken. De belangrijkste 
factoren zijn de kansen op de arbeidsmarkt als gevolg 
van de vaak geringe vooropleiding, de daaruitvoort-
vlociende armoede, slechte behuizing, het alcohol-
gebruik, enz. In een grafiek toont de auteur de 
samenhang van deze factoren aan. Aan bet slot van 
zijn artikel doet de auteur in het kort wat suggesties 
m.b.t. de consequenties die aan het cen en ander 
kunnen vvorden verbonden voor wat betreft het 
justitieel beleid op dit terrein. Zijn belangrijkste 
advies,luidt meer nadruk te leggen op de verdeling 
van de welvaart bij de pogingen om deze criminaliteit 
terug te dringen en deze categoric daders uit de 
gevangenis to houden. 
Met literatuuropgave. 

20 
Furnham, A., and M. Henderson. Lay theories of 
delinquency. 
European journal of social psychology, 13e jrg., 
nr. 2, april/juni 1983, blz. 107-120. 

In dit artikel wordt een Engels onderzoek beschreven 
naar de opvattingen van leken' over de oorzaken van 
criminaliteit. Eerst geven de auteurs een overzicht 
van de literatuur over expliciete, officiele en impli-
ciete 'volks'-theorieen over dat onderwerp. Aan de 
hand van interviews met twintig personen werd een 
lijst van dertig items opgesteld. Vervolgens werd aan 
350 personen gevraagd aan te geven welke items zij 
belangrijk achtten als oorzaak van criminaliteit. De 
onderzoeksgroep was zeer gevarieerd wat betreft leef-
tijd en sociale status. De gegovens werden m.b.v. 
multi-factor analyse bewerkt. Er kwamen zes factoren 
naar voren, die frequent genoemd worden: gebrek-
kige socialisatie, geestelijke instabiliteit (bijv. aange- 
•boren), verleiding door de geboden gelegenheid, 
spanning van een verboden daad, psychisehe afwij-
kingen, en ouderlijke factoren. Het belang dat aan 
elk van deze factoren werd toegekend, blijkt af te 
hangen van leeftijd, geslacht en met name ook van het 
stemgedrag; conservatieve kiezers noemen een gebrek-
kige opvoeding, Labour-aanhangers maatschappelijke 



factoren eerder als oorzaak van criminaliteit. De 
gevonden leken-theorieen blijken deels overeen te 
komen, deels te verschillen van de officiele theorieen. 
Preventie van criminaliteit is o.a. gebaseerd op de 
theorieen over de oorzaak ervan; in dat licht zijn 
deze leken-opvattingen interessant, al kunnen zij 
zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek nooit . ver-
vangen. 
Met literatuuropgave. 

21 
Laub, J. H. Patterns of offending in urban and rural 
areas. 
Journal of criminal justice, lie jrg., nr. 2, 1983, 
blz. 129-142 (USA). 

Hoewel de omvang van de criminaliteit in urbane en 
rurale gebieden aanzienlijke verschillen vertoont 
hebben onderzoekers weinig aandacht besteed aan 
het patroon van wetsovertredingen op het platteland 
en in de stad. Gebruik makend van de slachtoffer-
gegevens van de 'National Crime Survey' voor de 
periode van 1973 tot 1977 onderzoekt de auteur de 
vraag in hoeverre, gelet op de demografische karak- 

55 	teristieken van de overtreders, urbane en rurale 
criminaliteitspatronen van elkaar verschillen. Ook 
vraagt hij zich af welke gevolgen dit heeft voor de 
toepassing van criminologische theorieen waarbij men 
in het bijzonder stedelijke gebieden op het oog 
heeft. Het gaat de auteur om de tegen de persoon 
gerichte misdrijven verkrachting, beroving, geweld-
pleging en diefstal. Het blijkt dat rurale en urbane 
wetsovertreders in dit opzicht geen verschillen ver-
tonen qua leeftijd, ras en sexe. Omdat de urbane 
en rurale criminaliteitspatronen overeenkomen v.w.b. 
deze demografische kenmerken van de overtreder zijn 
er volgens de auteur voor deze gebieden dan ook 
geen aparte criminologische theorieen nodig. 
Met literatuuropgave. 

22 
McDowall, D., and C. Loftin. Collective security and 
the demand for legal handguns. 
American journal of sociology, 88e jrg., nr. 6, mei 
1983, blz. 1146-1161. 

Het centrale element in het door de auteurs gepresen- 
teerde model ter verklaring van de particuliere vraag 
naar kleine vuurwapens is de openbare veiligheid. 
Daalt het vertrouwen in de politic omdat er veel 
criminaliteit voorkomt of door rellen en andere 
ongeregeldheden, dan resulteert dit in meer vraag 
naar vuurwapens. Evenzo zal deze vraag dalen als 
de mensen geloven dat de politie haar taken, omdat 
zij over voldoende middelen beschikt, goed kan 
vervullen. Als determinanten van het niveau van de 
openbare veiligheid gebruiken de auteurs het crimi-
naliteitscijfer en de politiesterkte per 100.000 



inwoners, en het plaatsvinden van rellen, oproer e.d. 
Andere verklarende variabelen zijn samenstelling van 
de bevolking naar leeftijd, ras en inkomen. De 
auteurs beperkten zich tot Detroit over de periode 
1951 tot 1971. Warden van de zcs bovengenoemde 
variabelen de regressievergelijkingen opgesteld, dan 
blijken de uitkomsten hiervan het model te onder-
steunen. Volgens de auteurs toont hun analyse de 
enigszins paradoxale rol aan van de openbare orde en 
veiligheid in het beleid met betrekking tot het parti-
culiere vuurwapenbezit: weinig vertrouwen in de 
openbare veiligheid draagt zowel bij aan de behoefte 
aan beperking van het vuurwapenbezit als aan de 
weerstand tegen die beperking. Het algemene 
belang en het individuele belang gaan hier niet samen. 
Daarbij speelt ook een rot dat de voorstanders van 
particulier vuurwapenbezit beter georganiseerd 
zijn dan de tegenstanders omdat privebezit als een 
groat goed wordt beschouwd. 
Met literatuuropgave. 

23 ' 
Moerland, H., en H. Roderrnond. Verwachtingen 
supermarktbezoekers na diefstal en prifsjes-verwis-
selen. 

56 Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 16,6 augustus 
1983, blz. 351-355 (N). 

De auteurs houden zich reeds geruime tijd bezig met 
onderzoek betreffende bepaalde gedragingen van 
klanten van detailhandelsbedrijven. In dit artikel 
presenteren zij bevindingen uit een voorstudie. Zij 
schetsen een beeld van de verwachtingen die 
Rotterdamse supermarktbezoekers koesterden met 
betrekking tot mogelijke consequentie van winkel-
diefstal en prijsjes-verv,isselen. Zij ontwierpen 
een vragenlijst betreffende het doen van boodschap-
pen in bepaalde supermarkten in een Rotterdamse 
woonwijk,.waarbij het ging am prijsjes-verwisselen' 
en (winkeldiefstal'. Daarbij onderscheiden zij reacties 
op vijf niveaus: (1) dat van de klant in kwestie, de 
respondent ; (2) dat van familie, vrienden en beken-
den ; (3) dat van andere zich in de winkel bevindende 
klanten; (4) dat van het aanwezige winkelpersoneel; 
en (5) dat van het strafrechtelijk systeem. Er werden 
drie betrappingsvarianten gehanteerd, te weten: het 
personeel (I) wordt door een andere klant ingelicht; 
(2) constateert zelf dat de klant een artikel weg-
moffelt of prijsjes verwisselt; of (3) verdenkt de 
klant na bij de kassa gemerkt te hebben dater iets 
niet in orde is. De auteurs tekenen hierbij aan dat de 
resultaten van dit onderzoek niet meer zijn dan.een 
momentopname. Zij kwamen tot de veronderstelling 
dat ouderen en vrouwen de consequenties van een 
mislukte paging tot winkeldiefstal of prijsjes-verwis-
selen erger vinden dan jongeren en mannen, maar 
dat jongeren wel de kansen op onaangename gevolgen 
dikwijls hoger inschatten. Overigens bleken zulke , 
verbanden zich frequenter voor te doen bij winkel-
diefstal dan bij prijsjes-veiwisselen. 
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24 
Sexual harassment on the job. Themanummer. 
Journal of social issues, 38e jrg., nr. 4, winter 1982 
(USA). 

Het gehele nummer van dit tijdschrift is gewijd aan 
het fenomeen lastigvallen van vrouwen met sexuele 
bijbedoelingen. Volgens de redacteuren is dit voor 
de slachtoffers overbekende verschijnsel momenteel 
alom erkend als sociaal probleem en is er intussen 
genoeg onderzoek naar gedaan om het laten ver-
schijnen van een themanummer te rechtvaardigen. 
Tot nu toe is in het onderzoek teveel de nadruk 
gelegd op de overeenkomsten tussen lastigvallen en 
aanranding c.q. verkrachting, terwijI de verschillen 
tussen deze beide minstens zo opmerkelijk zijn. De 
auteurs beschrijven het thema vanuit historische, 
juridische en organisatorische gezichtspun ten vooral 
m.b.t. de werk- en studiesituatie van vrouwen. In 
het tweede deel van het themanummer wordt vooral 
aandacht besteed aan de sociaal-psychologische kant 
van het probleem en komen percepties, attitudes en 
zaken die verantwoordelijk zouden zijn voor dit 
lastigvallen aan de orde. Uit sommige van de studies 
komen bevindingen naar voren aangaande percepties 
van de aard van dit lastigvallen en de mogelijk diffe- 
rentiele effecten van status en macht bij het reageren 
op gedragingen van sociaal-sexuele aard in de werk-
situatie. 

25 
Tremblay, P., et A. Saint-Pierre. Une criminalite 
organisee ordinaire: les fraudes operant au volume. 
Canadian journal of criminology, 25e jrg., nr. 2, 
april 1983, blz. 141-158. 

De auteurs beginnen hun artikel met de constatering 
dat door criminologen zo opvallend weinig studie 
is verricht naar fraude met cheques en andere waarde-
papieren. Aan de hand van een analyse van de 
verschillende fasen die in dit type delict zijn te onder-
kennen, toetsen de auteurs de bestaande typolo-
gieen van dit soort vermogensdelinquenten. Dit doen 
zij op basis van de gegevens die zij hebben verzameld 
over een recente toename van dit soort delicten in 
Montreal en Toronto. De analyse strekt zich uit over 
portefeuille-diefstal waarmee een groot deel van de 
cheque-fraude aanvangt tot de handel in gestolen 
waardepapieren. Vervolgens gaan zij in hun artikel 
nader in op de vorm waarin de betrokkenen bij dit 
delict zich hebben georganiseerd. Op die manier 
komen zij tot een reeks elementen die volgens hen 
van belang zijn voor een juist begrip van deze vorm 
van criminaliteit. Zij achten op basis van deze ele-
menten de constructie van een uitgebreide typologie 
in aansluiting op die van Sutherland mogelijk. 
Met literatuuropgave. 
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26 
Vito, G. F. Does it work? problems in the evaluation 
of a correctional treatment Program. 
Journal of offender counseling, services and rehabili-
tation, 7e jrg., nr. 1, herfst 1982, blz..5-21 (USA). 

In het algemeen wordt volgens de auteur evaluatic-
onderzoek naar het effect van bepaalde maatregelen 
of programma's gedaan orri voor het beleicf vast to 
stollen of de juiste weg is ingeslagen. Het gebeurt 
volgens hem vaak dat de evaluatie van eon tamelijk 
specifiek gebeuren ertoe leidt dat in het algemeen 
voortaan op een tiepaaldc manier wordt gehandeld. 
Dit artikel gaat nader in op het tot stand komen van 
een dcrgelijke evaluatie. De auteur bespreekt de 
problemen bij de opzet van de evaluatie aan de hand 
van een behandelingsproject binnen een gesloten 
inrichting. Hij geeft hierbij aan dat de specifieke 
omstandigheden in doze inriehting van grote invloed 
zijn op het verloop van het project. Daarom dienen 
deze omstandigheden volgens hem ook zorgvuldig 
bij de evaluatie van de resultaten in aanmerking to 
warden genomen. Aan de hand van enkele tabellen 
presenteert de auteur op kwantitatievc manier de 
samenhang tussen het kader waarin het project zich 
afspeelt en de resultaten van het project.. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

27 	 • 
Flanagan, T. J. Correlates of institutional misconduct 
among state prisoners,-  a research note. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 21e jrg., 
nr. 1, fcbruari 1983, blz. 29-40 (USA). 

In dit artikel gaat de auteur nadcr in op de factoren 
die een rol spelen bij het opstandig gedrag van 
gevangenen. Het blijkt dat de mate van verzet binnen 
de strafinrichting niet direct samenhangt met bet 
gedragspatroon buiten de inriehting. Aan de hand 
van onderzockgegevens stelt de auteur met behulp 
van statistische technieken vast dat een aantal van 
elkaar onafhankelijke factoren van invloed zijn. Het 
onderzoek beperkt zich tot mannelijke gedetineerden. 
De auteur geeft aan dat bet voornamelijk de leeftijd 
van de gedetinecrde, het soort straf dat hij heeft 
gehad en het eventuele druggebruik zijn die bepalen 
of men binncn de inrichting mocilijkheden veroor-
zaakt. Hij besluit zijn artikel met de opmerking dat 
uiteindelijk ook de situationele omstandigheden die 
van inrichting tot inrichting kunnen verschillen, 
een belangrijke rol spelen bij moeilijklieden binnen 
de inrichting. In verband hiermede concludeert hij 
dat dit onderzoek moot worden vergeleken met 
ander onderzoek voordat er, to veel waarde aan wordt 
gehecht. 
Met literatuuropgave. 
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28 
Jonge, G. de. Gedetineerden mogen wel klagen, 
maar geen gelijk hebben. 
Proces, 62e jrg., nr. 6, juni 1983, blz. 177-181 (N). 

In dit artikel maakt de auteur enige opmerkingen 
over de grenzen van het beklagrecht. Na eerst de 
totstandkoming en de inhoud van het recht op 
beklag en beroep weergegeven te hebben, komt de 
auteur met een aantal voorbeelden die hebben geleid 
tot wetswijzigingen, zodat uitspraken van de Centrale 
Raad van Advies, sectie Gevangeniswezen krachteloos 
bleken. Zijns inziens kan uit de opstelling van het 
Ministerie van Justitie geen andere conclusie worden 
getrokken dan dat het beklag- en beroepsrecht opge-
bruikt is. Vervolgens geeft hij aan dat er andere 
rechtsmiddelen mogelijk dienen te zijn om de 
rechtspositie van gedetineerden te verbeteren. Hij 
ziet hiervoor mogelijkheden in art. 5 lid g van de wet 
AROB, indien deze aangepast wordt aan art. 58 van 
de Beginselenwet Gevangeniswezen. Tot slot pleit 
de auteur voor een herziening van deze Beginselenwet 
waarin in ieder geval de rechten van gedetineerden 
moeten worden vastgelegd. Indien de rechtspositie 
van de gedetineerden in een wet verankerd ligt, dan 
is de Directie Gevangeniswezen niet meer, zoals nu, 
in staat om in haar ogen negatieve rechtspraak te 
pareren met een snelle verandering van regels, want 
dan zit er nog altijd het parlement tussen. 

29 
Rutter, S. van. Humanisering van de gevangenis: een 
fictie. 
lntermediair, 19e jrg., nr. 27, 8 juli 1983, 
blz. 19-25 (N). 

Sinds het begin van de vorige eeuw vormt de gevan-
genis het fundament van het strafstelsel. Sindsdien 
heeft het niet aan pogingen ontbroken de gevangenis 
te humaniseren. De auteur gaat nader in op de oor-
zaken waardoor deze pogingen mislukten, en geeft 
een analyse waarom deze pogingen weer zullen mis-
lukken aan de hand van de beleidsnota 'Mak en 
Toekomst van het Nederlandse gevangeniswezen'. 
In deze nota wordt de tendens voortgezet af te 
rekenen met resocialisatie als doel van de vrijheids-
straf en wordt geprobeerd een vervangend principe 
te ontwikkelen. Het streven is nu veeleer gericht op 
humaniseren, schade beperken en terugkeer voor-
bereiden, waarbij de behandelingsgevangenis dus 
wordt afgewezen. Dit streven leeft op gespannen voet 
met het feit dat de gevangenis nog steeds een straf-
inrichting is. De verbale franje uit de nota tracht te 
verhullen dat men er niet in geslaagd is een nieuw 
grondbeginsel voor de detentie i.p.v. `resocialisatie' 
te ontwikkelen. Door dergelijk taalgebruik dreigt 
het contact met de werkelijkheid verloren te gaan. 
De schrijver laat dit zien aan de hand van twee voor-
gestelde veranderingen in de organisatie van de 
strafinrichtingen, de `regiemsactiviteitenprogramma's 



60 

(RAP) en het `gestandaardiseerde inrichtingsmodel' 
(GIS). Geconcludeerd kan warden dat de nota door 
de logica van het strafstelsel en de bezuinigingen in 
haar uitwerking spoedig begrensd zal warden. 

30 
Wittop (Coning, .1. P. Net  beklagrecht en her 
bestuurlia dilemma. 
Pro'ces, 62e jrg., nr. 6, juni 1983, blz. 172-176 (N). 

In dit artikel warden gevallen besprokcn waarin het 
Ministerie vanJustitie de hand zou lichten met het 
beklagrecht van gedetineerden, door uitspraken die 
niet welgevallig zijn, naast zich neer te leggen. Hier 
dient zich het probleem aan dat het overheidshandelen 
aan de beoordeling van de rechter wordt ondenvor-
pen. Anders gezegd: hoover kan de rechter ingrijpen 

• in de bevoegdheid van de administratie? Ingegaan 
wordt op toetsingsgronden van art. 57 Beginselenwet 
Gevangeniswezen inzake beklag- en beroepsrecht 
van gedetineerden die anders van aard zijn dan 
gebruikelijk in de administratieve rechtsgang. Zowel 
de beklag- als de beroepsrechter heeft een ruimere 
toetsingsmarge dan in de administratieve rechtspraak 
doorgaans gebruikelijk is. De klachtenrechter is in 
staat gesteld jets meer in de richting te gaan van 
doelmatigheidscontrole op het beleid van de directeur 
en zo op de stoel van de administratie te gaan zitten. 
T.a.v. recente uitspraken van de penitentiaire rechter 
is de administratie van mening dat deze uitspraken in 
conflict komen met de bestuursverantwoordelijkheid. 
De auteur pleit ervoor am bij het beroep- en beklag-
recht de procedure te volgen die gebruikelijk is in de 
administratieve rechtspraak. Zijns inziens hoeven de 

_ bewoordingen van art. 57, lid 1 Jo art. 58 lid 4, zich 
niet te verzetten tegen deze constructie. 

Reclassering 

31 
Buikhuisen, W. Net  falen van de reclassering. 
Intermediair, 19e jrg., nr. 23, 10 juni 1983, 
blz. 11-13 (N). 

Dat de dreigende bezuinigingen op het gebied van de 
reclassering niet tot massale protesten hebben geleid, 
wordt volgens de auteur veroorzaakt door de algemene 
onvrede over het functioneren van deze tak van maat-
schappelijk werk en het isolement waarin de reclas-
sering is tereeht gekomen. Een te sterke bureau-
cratisering en het frustrerende karakter van de werk- 
zaamheden zijn daaraan debet. Om de reclassering 
weer gezond te maken, stelt de auteur naar analogie 
van het bedrijfsleven, de sterthuisconstructie' voor: 
opheffen van het 'bedrijr Reclassering, afstoten van 
de nict-rendabele takken en re-organisatie van de 
goed functionerende onderdelen. In concreto komt 
dit neer op het afstoten van taken zoals de bestrijding 



van criminaliteit d.m.v. individuele preventie en 
signalering van criminogene situaties (het effect hier-
van blijkt immers nihil). De re-organisatie zou inhou-
den dat bepaalde reclasseringstaken (vroeghulp, 
voorlichting van de rechterlijke macht, dienstverlening 
bij het uitvoeren van alternatieve sancties) worden 
ondergebracht bij de rechterlijke organisatie, andere 
(dienstverlening aan gedetineerden) bij het gevangenis-
wezen. Hierdoor wordt tevens het spanningsveld 
opgeheven, dat ontstaat nu de reclassering enerzijds 
in dienst staat van justitie, anderzijds van de delin-
quent. 

32 
Haaren, Th. H. van. Reacties op de nota Reclassering 
1986. 
Proces, 62e jrg., nr. 6, juni 1983, blz. 182-191 (N). 

In het voorjaar heeft de staatssecretaris van justitie 
de nota Reclassering 1986 gepresenteerd, waarin zij 
voorgenomen bezuinigingen aankondigde en voor- 
stellen deed m.b.t. een herstructurering van de 
reclassering, die de bezuinigingsoperatie mogelijk 
moet maken. In dit artikel geeft de auteur de reacties 

61 	weer van de reclasseringsinstellingen en andere 
betrokkenen. De Algemene Reclasseringsvereniging 
(ARV), het Leger des Hells (LdH) en de Consultatie-
bureaus voor Alcohol en Drugs wijzen de herstruc-
tureringsvoorstellen af, met name omdat de voorge-
stelde privatisering van de reclassering schijn is, daar 
de overheid eenzijdig het beleid bepaalt en daardoor 
een machtspositie krijgt. Naast dit bezwaar richt hun 
kritiek zich ook op de afstelling van reclasserings-
taken op plegers van ernstige delicten en het zuiver 
justitieel individueel gerichte werken dat in de nota 
voorop staat. Vervolgens geeft de auteur in het kort 
weer de specifieke reacties van ARV, LdH, de 
Federatie van Instellingen voor Alcohol en Drugs, 
de Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers en 
de bureaus van de reclasseringsraden. Hij concludeert 
dat niemand de herstructureringsvoorstellen zonder 
meer wil accepteren, maar dat er ook geen duidelijk 
en eensluidend 'nee' doorklinkt. Naar zijn mening is 
de kritiek op de herstructureringsvoorstellen zo 
fundamenteel en vernietigend dat de staatssecretaris 
eigenlijk alleen kan kiezen tussen de voorstellen 
terugnemen of een voor niemand aanvaardbaar 
dictaat opleggen. 

33 
Houter, G., en T. van Haaren. Voorlichting door de 
reclassering. 
Proces, 62e jrg., nr. 6, juni 1983, blz. 165-171 (N). 

In dit artikel wordt ingegaan op de visie van Th. W. 
van Veen (Proces, december 1977 en december 1982), 
die er van uitgaat dat de reclassering een geihte- 
greerd onderdeel, een orgaan van de strafrechtspleging 
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behoort te zijn. Het uitgangspunt van de auteurs is 
dat de reclassering een zelfstandige particuliere 
organisatie moet blijven in het spanningsveld tussen 
justitie en samenleving. De reclassering is veelal 
outreachend bezig i.t.t. het gewone maatschappe-
lijk.werk, maar zij is ook gebonden aan de basis-
beginselen van het maatschappelijk werk. Deze 
meth odiek komt naar de mening van de auteurs — 
i.t.t. die.van Van Veen — ook tot uiting bij de voor- 
lichting. Ook op de formulieren met aandachts ,  
punten, die het O.M. bij de aanvragen van voorlich- 
tingsrapporten invult komt duidelijk het verzoek 
hu1p te verlenen of opgang te brengen naar voren. 
Daar waar hulpverlening wenselijk en mogelijk is 
moet deze al in de voorlichtingsfase op gang komen. 
Met behulp van een praktijkvoorbeeld illustreren de 
auteurs de volstrekte verwevenheid van hulpver-
lening en voorlichting, terwij1 het volgens hen tevens 
aantoont hoe de reclassering in het bovengenoemde 
spanningsveld als zelfstandige organisatie een bij-
drage kan leveren aan conflictoplossing en het 
terugdringen van de schadelijke effecten van de straf-
rechtspleging. 

34 
Mans, A. Recksseringswerk als marginaal gebeuren. 
Proces, 62e jrg., nr. 5, mei 1983, blz. 134-141 (N). 

De auteur van dit artikel plaatst enkele kantteke-
ningen bij een in het afgelopen december-nummer 
van Proces verschenen artikel van Th. W. van Veen, 
'Reclassering als rechtspleging'. Hij richt zich daarbij 
op de door Van Veen gegeven stellingen dat 1) 
reclasseringswerk niet gelijkgesteld mag worden met 
maatschappelijk werk en 2) reclassering een orgaan 
behoort te zijn van de strafrechtspleging. Zijn kritiek 
richt zich vooral op Van Veen's vooronderstelling 
dat maatschappelijk werk per definitie eenzijdig is. 
Van Veen vindt dat maatschappelijk werk alleen de 
belangen van clienten benadrukt. De auteur vindt 
deze vooronderstelling ongenuanceerd en acht de 
eerstgenoemde stelling alleen dan joist wanneer 
men uitgaat van het beeld dat Van Veen van maat-
schappelijk werk heeft. De bemiddelende functie 
van maatschappelijk werk, het afvvegen van belangen, 
wordt volgens de auteur door Van Veen in zijn visie 
over het hoofd gezien. Deze bemiddelende functie 
van bet reclasseringswerk als tak van maatschappe-
lijk werk vereist onafbankelijkheid van zowel instan-
ties en justitiele functionarissen als van clienten. De 
auteur stelt dan ook dat reclassering een orgaan 
behoort te zijn in de strafrechtspleging en niet, zoals 
Van Veen stelt, van dc strafrechtspleging. 

35 
Vries, P. de. Onderzoek Kriminologisch Instituut 
Groningen; veel praktische hulp, cliEnten tevreden. 
Horizontaal, nr. 6, juni 1983, blz. 3-5 (N). 
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In dit artikel worden de resultaten weergegeven van 
drie jaar intensief onderzoekswerk bij de werkeen-
heden Noord-West en Werfstraat van de ARV in 
Groningen, verricht door mr. drs. Marion Winkels en 
drs. Ruud Boelens. Het onderzoek `Reklassering en 
materiele hulpverlening', dat op 10 juni 1983 ver-
scheen en waarvan de Vereniging van Reklasserings-
instellingen en het Ministerie van Justitie de opdracht-
gevers waren, valt in twee delen uiteen. Het eerste 
betreft een evaluatie van de hulpverlening rond een 
zevental probleemgebieden: inkomen, werk, huis-
vesting, opleiding, vrije-tijdsbesteding, methadon-
verstrekking en dreigende strafvervolging. In het 
tweede deel van het onderzoek wordt gezocht naar 
mogelijkheden — indivueel en structureel — om de 
hulpverlening te intensiveren en uit te breiden. Hier-
bij ging het steeds om 47 clienten. De omvang van de 
praktische hulpverlening blijkt veel groter dan voor-
gaande onderzoeken suggereren. Een ander onver-
wacht resultaat was de grote mate van tevredenheid 
onder de clienten. Bij de maatschappelijk werkers 
staat vaak vergroting van de sociale redzaamheid van 
clienten voorop. Lukt dat niet, dan betekent prak-
tische, materiele hulpverlening in hun ogen vaak niet 
meer dan dweilen met de kraan open. Niettemin 
concluderen de onderzoekers dat de maatschappelijk 
werkers in hun concrete aanpak aansluiten bij de 
wensen van de clienten. Criteria om af te meten of 
de huidige omvang van de materiele hulpverlening 
voldoende is, ontbreken. De beleidsmatige kant van 
het werk bij de reclasseringsteams is onderontwikkeld 
en als oorzaak kan o.a. worden gezien dat doelstel-
lingen en doelgroepen onvoldoende zijn gedefinieerd. 
Van intensivering en uitbreiding van de materiele 
hulpverlening moet volgens de onderzoekers niet al te 
veel worden verwacht. Kwalitatief onderzoek naar 
de dienstverlening aan de justitie door de reclassering 
is gewenst daar voor velen onduidelijk is hoe groot 
de macht en invloed van de reclassering in het justi-
tiele gebeuren is en zou kunnen zijn. 

36 
Witteveen, M. D., en G. J. P. Damen. Buurtgericht werker 
Proces, 62e jrg., nr. 5, mei 1983, blz. 156-163 (N). 

De auteurs van dit artikel gaan in op de vraag hoe aan 
buurtgericht werken inhoud kan worden gegeven aan 
de hand van een beleidsnota van de reclassering 
A.R.V. regio Den Haag: `Reclassering in de jaren 
tachtig'. De nota spreekt van verbreding van het 
blikveld door de reclassering, wat zou leiden tot 
veranderende opvattingen over de strafrechtspleging. 
Er wordt gesteld dat het vangnet van het strafrecht-
stelsel selectief werkt. Wanneer het echter niet geheel 
en al rechtvaardig is dat de genoemde groepen 
worden uitgeselecteerd voor strafreehtelijke vervol-
ging, zou dit volgens de auteurs als consequenties 
moeten hebben dat de werker zich in principe achter 
de klanten opstelt en werkt aan belangenbehartiging, 
om zo de schade van strafrechtelijk ingrijpen zoveel 



mogelijk te beperken. De reclassering moet haar 
specifieke deskundigheid aanbieden en samenwerken 
met die vormen van welzijnswerk die zich op dezelfde 
groepen richten. Zij werkt allereerst aan individuele 
hulpvragen van de klanten en kan van daaruit zicht 
krijgen op grotere probleemsituaties. Eon reClassering 
die zich in de buurt begeeft zal een beter inzicht 
krijgen op de probleemsituaties die zich voordoen. 
Wanneer de reclassering de klanten aanspreekt op Gen 
eigen verantwoordelijkheid dient zij dat te doen van-
uit de normen en waarden die in het klantenmilieu 
golden, minder vanuit justitie. net  inzicht in de 	- 
achtergronden en de leefwereld van de klanten en in 
de problemen die een bepaalde buurt kent, stelt de 
reclassering beter in staat in te schatten wat zij wet of 
niet kan aanbieden aan justitie gelet op het (toe-
komstig) gedrag van haar clienten. De auteurs zijn 
verder van mening dat naast vormen van buurtgericht 
werken meet therapeutische werkzaamheden nodig 
kunnen zijn. 

Psychiatrische zorg 

• 37 
64 	Vandenbroucke, M. De psychiatrische expertise in 

opspraak. 
Panopticon, 4e jrg., nr. 2, maart—april 1983, 
blz. 150-165 (B). 

De auteur, (alt psychiater verbonden aan de gevange-
nis van Leuven) analyseert in dit artikel op kritische 
wijze de problematiek rond de psychiatrische exper-
tise: het psychiatrisch onderzoek dat op verzoek 
van de rechter gedaan wordt inzake (on)toereke-
ningsvatbaarheid van een delinquent. Hoewel de 
Belgische situatie wordt beschreven, zijn de condo-
ties ook voor Nederland relevant. De kern van de 
problematiek ligt in de ontmoeting van twee visies, . 
de juridische en de psychiatrische, die essentieel 
andere uitgangspunten hebbcn. Den menging van 
belangen vertroebelt de situatie. De auteur doet enigc 
suggesties om meer klaarheid te scheppen t.a.v. het 
gerechtelijk psychiatrisch onderzoek: 1) het moet 
eon persoonlijkheidsondetzoek worden i.p.v. eon 
onderzoek naar toerekeningsvatbaarheid; 2) het 
onderzoek moet door ecn multidisciplinair team 
verricht worden: 3) on na opname in een observatie-
centrum ; 4) de wetgeving moot aangepast worden 
aan de moderne inzich ten ; 5) or moet eon multidis-
ciplinaire commissie komen, die in overleg met de 
rechter, de verdachte en diens advocaat adviseert 
over het deskundigenonderzoek; en 6) de deskun-
digen moeten een speciale opleiding krijgen en een 
aangepaste honorering. 
Met literatuuropgave. 
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38 
Veen, Th. W. van. Het TBR-ontwerp 1982. 
Delikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 5, mei 1983, 
blz. 368-378 (N). 

Na een ruime voorbereidingsperiode, gestart in 
1960 met de instelling van de `Commissie Psychopa-
thenzorg' door de toenmalige minister van Justitie, 
werd in november 1982 een ontwerp van wet op de 
TBR ingediend. Er komen twee soorten TBR, een 
met en een zonder behandeling in een inrichting; 
beide kunnen alleen bij (eventueel gedeeltelijke) 
ontoerekeningsvatbaarheid worden opgelegd en 
kunnen alleen worden toegepast indien een van de in 
art. 67 lid 1 Sv genoemde misdrijven is begaan. In 
principe geldt de TBR voor twee jaar, verlenging is 
soms mogelijk. De procedure hiervoor is in het 
WvSv gedetailleerd uitgewerkt. Het wetsontwerp en 
de discussie daarover tussen parlement en regering 
ademen volgens de auteur de ambivalentie waarmee 
men tegen de TBR aankijkt. De duur van de detentie/ 
behandeling moet niet vooral afhankelijk zijn van de 
schuld van de dader maar meer van zijn gevaarlijk-
heid. Toch moet er ook enige relatie zijn met de 
ernst van het gepleegde feit. De auteur bespreekt in 
detail de veranderingen en verbeteringen die het 
huidige wetsontwerp brengt, de problemen die de 
`nieuwe' extra-murale T.B.S. op zal kunnen leveren 

_en de overplaatsing van gestoorde gevangenen naar 
een psychiatrische inrichting zoals het nieuwe wets-
ontwerp dit voorstelt. 

39 
Verhagen, J. Gedetineerden met psychische stoor-
nissen. 
Balans, 14e jrg., nr. 4, 1983, blz. 14-16 (N). 

Dit artikel geeft de essentie weer van het rapport van 
de Commissie Psychiatrische/Therapeutische Voor-
zieningen Gevangeniswezen, dat in maart jl. gepubli- 
ceerd is. De commissie meent dat de voorzieningen 
voor psychisch gestoorde gedetineerden onvoldoende 
zijn, terwijI hun aantal aanzienlijk is en nog lijkt toe 
te nemen. In het rapport worden aanbevelingen 
gedaan, zowel t.a.v. de diagnostiek, d.w.z. de deskun-
digenrapportage (deze moet door een multidiscipli- 
nair team plaatsvinden; voor de observatie moet de 
capaciteit van het Pieter Baan-centrum uitgebreid 
worden), als t.a.v. de therapie. Deze hangt af van de 
aard van de afwijking: psychotische gedetineerden 
horen niet thuis in een penitentiaire inrichting, maar in 
een psychiatrisch ziekenhuis. Gedetineerden met 
persoonlijkheidsstoornissen moeten hetzij in TBR-
inrichtingen, hetzij op speciale afdelingen binnen 
inrichtingen voor langgestraften behandeld worden. 
Voor gedetineerden met neurotische stoornissen 
tenslotte moet zo mogelijk aansluiting gezocht wor- 
den bij de ambulante geestelijke gezondheidszorg 
(R1AGG). CoOrdinatie m.b.t. al deze voorzieningen 
is essentieel. 
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ICinderbescherming 

•40 
Effect, The, of twO varieties of the adjournment proce-
dure on truancy; by I. Berg, A. Goodwin, R. Bailin 
et at 
British journal of criminology, 23e jrg., nr. 2, april 
1983, blz. 150-158. 

- 
Dit onderzoek onder schoolkinderen, die voor de 
rechtbank moesten verschijnen wegens spijbelen, 
was eon onderdeel van het Leeds Truancy Project. 
Het onderzoek werd in 1979 in Leeds gehouden. • 
Vier rechtbanken, ongeveer 35 rechters en 168 k inde-
ten deden mee aan het project. Het project omvatte 
twee verschillende soorten opschorting (d.w.z. uitstel 
van de juridische procedure die gcwoonlijk volgt 
wanneer er sprake is van spijbelen) en con 'brieven'- 
procedure. kVanneer de kinderen 70% van de tijd 
aanwezig waren op school sinds de litatste maal dat ze 
voor de rechtbank moesten verschijnen. word dit 
beschouwd als bevredigende vooruitgang. De groep 
met 'flexibele opschorting' verscheen voor de redder 
na eon, twee, dric en tenslotte vier weken; de groep 
met 'niet-flexibele' opschorting kwam oni de vier 
weken bij de rechter. Na zes maanden werd door de 
rechter bekeken of de opschorting al dan nict voort- 
gezerzou woolen. Wanneer de kinderen nict vol-
deden aan de eis van voldoende vooruitgang werden 
ze geplaatst onder een Interim Care Order, d.w.z. 
plaatsing voor drie weken in eon residentieel obser-
vatie-centrum. Formulieren met de benodigde gege-
yens moesten door de ondcrwijzers worden ingevuld 
ten tijde van het eerste verschijnen voor de kinder-
renter en ongeveer een jaar .daarna. Dc trieven'- 
procedure hield in dat kinderen die onder de maande-
lijkse opschorting vielen een brief kregen dat ze vrij- 
gesteld werden van het verschijnen voor de rechter 
wanneer ze doorgingen met naar school gaan. Gecon- 
cludeerd kon worden dat inflexibele maandelijkse 
opschorting in combinatie met de brieven-procedure 
als het schoolbezoek bevredigend is, even effectief 
is als moo flexibele opschorting, waarbij het kind 
steeds weer voor de redder moo verschijnen. 

41 
Gelsthorpe, L., and A. Morris. Attendance centres: 
policy and practice. 
Howard journal of penology and crime preven-
tion, 22e jrg.. nr. 2, 1983. blz. 101-118 (GB). 

In dit artikel vergelijken de auteurs de docleinden 
die bij de installing van de bijzondere strafintcrnaten 
voor jongens de zgn. 'Attendance centres' werden 
geformuleerd met de doeleinden die in de praktijk 
bif de medewerkers van deze inrichtingen voor ogen 
stun alsmede met de idceen die daarover bij de jon-
gens uit de inrichting zelf leven. De opzet was dat in 
deze internaten.jongens zouden worden begeleid die 
qua gedrag niet echt crimineel waren maar zich toch 
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erger misdroegen dan wat men wel gewone school-
ongehoorzaamheid noemt. Om te weten wat men 
binnen de internaten vond van de doeleinden van de 
behandeling, hebben de auteurs een serie interviews 
afgenomen bij een steekproef van jongens en bege-
leiders. Hoewel bij de instelling werd gedacht aan 
een korte, maar strenge behandeling van deze jongens, 
blijkt de visie van de begeleiders meer te gaan in de 
richting van een begripvolle begeleiding. Men legt in 
dit verband sterk de nadruk op de achterstand-
situatie waaruit de jongens komen. Uit de reacties 
van de jongens blijkt volgens de auteurs dat zij in het 
algemeen niet het gevoel hebben dat zij met dcze 
behandeling direct tot een ander gedragspatroon 
worden aangezet. 
Met literatuuropgave. 

42 
Hackler, J., and W. Paranjape. Juvenile justice 
statistics: mythmaking of measure of system response? 
Canadian journal of criminology, 25e jrg., nr. 2, 
april 1983, blz. 209-226. 

In dit artikel gaan de auteurs na vat de betekcnis is 
van de misdaadstatistiek op het vlak van de jeugd-
delinquentie. Deze cijfers worden volgens de auteurs 
bepaald door het optreden van de politie en andere 
justitiele instanties. Een inzicht in het functioneren 
van deze instellingen vergroot de bruikbaarheid van 
deze cijfers. Niet alleen de definiering van de delic-
ten bepaalt of iets onder de ene categorie of onder 
de andere wordt gerekend maar ook de frequentie 
waarmee de justitiele organisatie reageert, bepaalt 
in hoge mate de criminele jeugdstatistiek. Naar het 
oordeel van de auteurs zijn deze effecten echter te 
reduceren en kunnen de statistieken op die manier 
toch betekenis krijgen. Van cen mythevormend 
effect behoeft volgens hen geen sprake te zijn. De 
cijfers kunnen volgens hen tevens informatie leveren 
over de werking van het systeem. 
Met literatuuropgave. 

43 
Lindner, C., and R. Wagner. The Ocean Tides 
experiment: treatment of serious juvenile offenders 
in an open residential setting. 
Federal probation, 47c jrg., nr. 1, maart 1983, 
blz. 26-32 (USA). 

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van 
Ocean Tides, een behandelingscentrum voor jeugdige 
delinquenten (VS); dit is cen project van de orde van 
de Christian Brothers. Het centrum voert i.t.t. de 
meeste particuliere instellingen geen selectief toe-
latingsbeleid, zodat de opgenomen jongens vaak tot 
de moeilijke gevallen behoren. Wel moeten zij 
gemotiveerd zijn voor de behandeling (het alternatief 
is meestal een staats-verbeteringsgesticht). In het 
centrum, gelegen op een oud landgoed, ontbreken 
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tralies en hekken. De behandelingstheorie is de • 
'reality therapy', die de eigen verantwoordelijkheid 
van de delinquent VOCIr zijn daden benadrukt. De 

. therapie krijgt gestalte op drie gebieden: onderwijs 
(kleine groepen), het leven in een groep en onder-
steuning van het gezinssysteem waartoe het kind 
hoort. Na behandeling in het centrum kan eventueel 
een overgangsperiode in een groepshuis volgen. De 
resultaten zijn bemoedigend; het lijkt dat oak 
'zware gevallen' buiten strenge verbeteringsgestichten 
behandeld kunnen warden indien gekozen wordt voor 
bovenstaande, individuele benadering. Hiernaast is 
Ocean 'Fides onlangs gestart met een preventief 
programma (voor jeugdige daders van kleine delicten), 
bestaande uit een vier maanden durende begeleiding 
(in groepen) van het kind en zijn ouders. 

44 
Wallerstein, J. S. Children of divorce: the psycholo-
gical tasks of the child. 
American journal of otopsychiatry, 53e jrg., 
nr. 2, april 1983, blz. 230-243. 

Met enkele collega's heeft de schrijfster gedurende 
een langere periode 60 gezinnen die door echtschei-
ding uiteen vielen, gevolgd. Het onderzoek startte 
in 1971 in Noord-Carolina met deze 60 gezinnen die 
tezamen 131 kinderen tussen de 3 en de 18 jaar 
omvatten. Na anderhalf jaar werd weer contact 
gezocht met dezelfde gezinnen, die dan intussen oak 
wettelijk geschciden waren, vijf jaar later werden 58 
van deze gezinnen opnieuw ondervraagd en hetzelfde 
gebeurde tien jaar later met 51 van de gezinnen met 
tezamen 98 kinderen. Uit de resultaten bleek dat 
het vermogen van een kind am zich op de langc 
termijn aan te passen aan de situatie na een echt- 

. scheiding, duidelijk samenhangt met factoren binnen 
het gezin en met de mogelijkheden die het kind zelf 
heeft am specifieke gevaren die voor zijn ontwikke-
ling dreigen te overwinnen. Deze laatste eigenschap-
pen warden bier geconceptualiseerd als zes onderling 
samenhangende, hierarchisehe verwerkingsmechanis-
men. Te beginnen bij de scheiding en eindigend in 
de adolescentie wordt door het verwerken van een 
echtscheiding een extra hoeveelheid toegevoegd aan 
de normale eisen die het volwassen warden stelt. 
Met literatuuropgave. 

Palle 

45 
Duijne Strobosch, A. J. van. Minimum-lengte-eis 
politie geen (indirecte) discriminatie? 
Nederlands juristenblad, 58e jrg., nr. 19,7 mei 1983, 
blz. 607-609. 

De auteur leidt zijn betoog in met een schets van 
discriminatie en geeft hiervan zijn definitie, waarbij 
hi] een onderscheid maakt tussen directe en indirecte 
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discriminatie. Dit artikel spitst zich m.n. toe op deze 
laatste vorm van discriminatie, waaronder een behan-
deling verstaan wordt die formeel geen onderscheid 
maakt maar bij toepassing in de praktijk nadeliger 
blijkt uit te werken op een minderheidsgroepering 
dan op de meerderheid. Aan de hand van het geval 
van een sollicitant naar een functie bij de Rijkspolitie, 
die wordt afgewezen omdat zijn lichaamslengte van 
1.69 meter niet voldoet aan de minimum-lengte-eis 
van 1.70 meter voor mannen, geeft de auteur een 
overzicht van en commentaar op de uiteenlopende 
uitspraken van rechtbank resp. Hof en de Commissie 
gelijke`behandeling van mannen en vrouwen bij de 
arbeid in de burgerlijke openbare dienst. Uit statis-
tische cijfers van de gemiddelde lengte van mannen 
en vrouwen blijkt dat er thans positief gediscrimineerd 
Wordt t.o.v., c.q. ten voordele van mannen door 
de verhoudingsgewijs grotere mannelijke bevolking 
en het met twee maten meten m.b.v. de minimum-
lengte-eisen voor mannen en vrouwen. De auteur is 
van mening dat deze eisen bijgesteld moeten worden, 
mede gezien de veranderende culturele samenstelling 
van politiekorpsen door opname van minderheids-
groepen die wellicht een gemiddeld lagere lengte 
hebben dan de Nederlander. De schrijver pleit ten-
slotte voor een strengere toetsing van allerlei tot op 
heden als min of meer vanzelfsprekend aanvaarde 
eisen. 

46 
Heal, K. The police, the public and the prevention of 
crime. 
Howard journal of penology and crime prevention, 
22e jrg., nr. 2, 1983, blz. 91-100 (GB). 

Naar de mening van de auteur wordt al jaren erkend 
dat het voorkomen van misdrijven ook een taak van 
de politie is, maar dat juist de laatste jaren deze taak 
door de politie niet erg serieus wordt genomen. In 
een korte inleiding beschrijft hij het proces van deze 
verandering in de politie-mentaliteit. Vervolgens 
geeft hij aan wat de grenzen zijn van de hedendaagse 
politie-benadering en pleit dan voor een meer preven-
tief gericht optreden door de politie. Hij signaleert 
hierbij verschillende hindernissen die moeten worden 
genomen. Een preventieve aanpak kan volgens hem 
alleen succesvol zijn als de bevolking en politie hierin 
samenwerken. Een groot probleem bij het verkrijgen 
van medewerking van de bevolking vormt het feit 
dat dit doorgaans kosten voor de bevolking met zich 
medebrengt. Doordat men zich tegen allerlei vormen 
van schade- en bezitsverlies kan verzekeren, is een 
preventieve aanpak vaak veel duurder dan het achter-
wege laten van deze maatregelen waarbij men in geval 
van een incident de schade krijgt vergoed. 
Met literatuuropgave. 
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47 
Heijboer, H. J. E.E.G.-conferentie van directeuren' 

. van politie-academies: 
Tijdschrift voor de politic, 45e jrg., nr. 5, mei 
1983, blz. 240-247 (N). 

De auteur doe verslag van de in december 1982 to 
Warnsveld gehouden TREVI-conferentie. De eerste 
spreker was de beer II. J. L. Vonhoff, die inging op 
de problemen die ontstaan zijn t.g.v. het achter-
blijven van de overheidsorganisatie bij de maatschap-
pelijke ontwikkelingen, zoals de integratie van maat-
schappelijke- en beleidssectoren en de verkokering 
van het overheidsapparaat. Reorganisatie van de 
politieopleiding is dringend nodig. De tweede 
spreker — de hoer P. van Reenen — besprak de ont- 
wikkeling van de opleiding van de Nederlandse 
hogere politieambtenaren en de maatschappelijke 
vraagstukken die voor de politic bcleidsproblemen 
zullen gaan opleveren. Vervolgens braeht de beer 
G. Kratz verslag uit van het Pilot-project to Hiltrup 
in Duitsland, waarna de heron B. N. Pain en J. 
Riquois een soortgelijk onderwerp aansneden v.w.b. 
projecten, cursussen on stages in-  Engeland resp. 
Frankrijk. De laatste spreker — de heer C. Fijnaut — 
hield . de  aanwezigen een betoog voor over de 
ontwikkelingen van de Westeuropese politie-appa-
raten aan de hand van veranderingen bij de opleiding 
van hogere politieambtenaren. Tot slot geeft de 
auteur eon evaluatie van de conferentie, waarbij onder 
!neer wordt opgemerkt dat dit soort confercnties in 
con behoefte blijkt te voorzien. 

48 
Perrick, F. Politie en hi/stand (II). 
Tijdschrift voor de politie, 45e jrg., nr. 4, 
april 1983, blz. 165-176 (N). 

In con vervolg op zijn cerste artikel over politic on 
bijstand gaat de schrijver nader in op de taakverde-
ling van de reguliere politic en de militaire organen, 
i.h.b. de Koninklijke Marechaussee zoals doze om-
schreven wordt in het Ontwerp Nieuwe Politiewet. 
De positie van de Marechaussee wordt volgens 
dit ontwerp een andere dan in de sinds 1945 
bestaande situatie. De militaire politietaak van dit 
orgaan wordt gefundeerd in de Politiewet die de 
burgerlijke politic regelt. Bovendien wordt de 
Marechaussee gerekend tot de normale algemene 
reserve van de civiele politic. Vervolgens geeft de 
schrijver eon beeld van de begrenzing van de politie-
functie zowel in juridisch als in functioneel opzicht, 
waarbij hij voorbeelden geeft van gevallen waarin 
de politic in geval van eon incident tekort schiet in 
de personele en/of materiele sfeer. Hij yraagt zich af 
of de bestrijding van terrorisme wel politiewerk is 
on of aan de individuele politieman wel de eis 
gesteld mag worden zo soepel van zijn gewone work 
naar het optreden in groepsverband met alle bijbe-
horende implicaties to moeten kunnen omschakelen. 
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Ten slotte geeft hij zijn mening over de bestaande 
behoefte aan bijzondere politie- en bijstandseenheden. 

49 
Wilzing, J. Recherchetaktiek in fraudeonderzoek. 
Tijdschrift voor de politie, 45e jrg., nr. 5, mei 
1983, blz. 225-232 (N). 

In dit artikel neemt de auteur een zestal onder-
werpen onder de loep. V.w.b. de plaats die de fraude-
aanpak binnen het totale veld van criminaliteits-
bestrijding behoort in te nemen bestempelt hij de 
grote en ernstige fraudezaken tot de zware criminaliteit 
en geeft hieraan een hoge opsporingsprioriteit. V.w.b. 
de knelpunten bij de aanpak van fraudedelicten 
noemt de auteur een aantal problemen van algemene 
en politieke aard zoals bijv. het feit dat de aanpak 
van fraudezaken nagenoeg ontbreekt in het oplei-
dingspakket van de recherche-ambtenaar. V.w.b. de 
wijze waarop fraudezaken behoren te worden bena-
derd, meent de auteur dat de politic niet slechts in 
tactisch opzicht maar ook in technisch opzicht haar 
methoden zal moeten verbeteren en verfijnen. V.w.b. 
het realiseren van een werkelijk effectief politioneel 
onderzoek, stelt de auteur dat de officier van justitie 
zeer intensief bij het onderzoek betrokken zal 
moeten zijn d.w.z. dat deze enkele uren per dag van 
andere werkzaamheden ontslagen moet zijn. Een 
werkelijk intensief contact tussen het Openbaar 
Ministerie en teamleiding is zeer gewenst. V.w.b. 
de samenwerking met andere opsporingsinstanties 
zoals die van de verschillende bedrijfsverenigingen, 
beklemtoont de auteur het primaat van het Open-
baar Ministerie en de politie als de prioriteiten- 
stellers en de beleidsbepalers. Tot slot pleit de auteur 
voor een organisatiemodel waarin het beleid ressorte-
lijk wordt vastgesteld en de uitvoering een zeer sterk 
regionaal karakter draagt. 

Drugs 

50 
Hovens, J. E., J. Griffioen, en R. W. Hensel. 
Methadonprogramma's; enige gedachten over 
heroiheverslaving en de behandeling daarvan. 
T ji dschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, 9e jrg., nr. 2, juni 1983, blz. 75-81 (N). 

De auteurs when met dit artikel een bijdrage leveren 
aan de discussie over methadon-verstrekking. Zij 
bespreken enkele theoretische modellen over heroihe-
verslaving en de gevolgen ervan. Daarna passeren 
de verschillende behandelingsmogelijkheden de 
revue. De literatuur over de resultaten daarvan is 
gering; het lijkt erop dat met methadonprogramma's 
meer succes geboekt wordt dan met behandeling in 
drugvrije gemeenschappen, d.w.z. dat programma's 
die een lage motivatie vergen, beter aanslaan. Het 
gevaar van een realistische visie is echter een zeker 
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fatalisme bij de behandelaars. De auteurs pleiten 
voor een individueel gerichte diagnostiek en gedif-
ferentieerde therapiemogelijkheden, die daarop 
aansluiten. 
Met literatuuropgave. 

51 
Lucassen, M., en J. Weyne. Wif zifn er om verslaar 
den te accepteren', methadonverstrekkers over het 
nut van hun wet/c. 
Jeugd en samenleving, 13e jrg., nr. 7, juli 1983, 
blz. 437-444 (N). 

In dit artikel worden enkele reacties weergcgeven 
een eind vorig jaar verschenen onderzoek naar 

de resultaten van hulpverlening aan heroineverslaaf-
den in Utrecht. Uit dit onderzoek bleek dat ver-
slaafden door het gebruik van methadon nict de 
motivatie krijgen om at te kicken en bovendien 
blijven stelen om heroine bij te kunnen gebruiken. 
Dat er toch nog mensen zijn die dermitief ophouden 
met het gebruik van heroine is volgens G. van 
Brussel, arts en hoofd van de drug-afdeling van de 
GGD-Amsterdam, niet de verdienste van de hulp-
vcrlening. Vecl meer mensen kicken af zonder de - 
hulpverlening. De coordinator van het Haagse 
methadonprogramma vindt dat de verslaafden teveel 
betutteld worden. Doelstelling is volgens hem dan 
ook het bijbrengen van normen waarbij de methadon-
verstrekkers een meer verwijzende functic zouden 
moeten hebben en de client zelf zoveel mogelijk 
moet doen. K. S. Hormann, die in Rotterdam de 
methadonverstrekking verzorgt, ziet aflsicken nict 
als eerste doelstelling. net  gaat erom dat verslaafden 
op een aanvaardbare manier met een goede kwaliteit 
van leven verder gaan. E. L. Engelsman, secretaris 
van de Interdepartementale stuurgroep Alcohol- en 
Drugbeleid zegt dat niet alleen het streven naar 
onthouding een aanvaardbaar doel is als beleidsuit-
gangspunt van de rijksoverheid. Ms je alleen maar 
als doelstelling en opnamecriterium stelt dat mensen 
mocten aflcicken, dan sluit je een hoop verslaafden 
buiten de hulpverlening. R. Vernooy, coordinator . 
van het Utrechtse meth ad onteam, zegt tenslotte 
voor wat betreft het afkicken m.b.v. methadon op 
langere termijn bctere resultaten te verwachten. 
Methadon is geen oplossing voor het heroinepro-
bleem, slechts een beheersingspolitiek. De negatieve 
gevolgen van het heroinegebruik worden zoveel 
mogelijk beperkt. 
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