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Voorwoord

‘Subculturen in penitentiaire inrichtingen’ is
de titel van liet openingsartikel van dit thema-
nummer van Justitiële Verkenningen.
drs. A. Rook geeft aan de hand van vooral
Amerikaans onderzoek een overzicht van de
oorzaken en de effecten van liet functioneren
van deze subculturen. Daarbij wordt tevens stil
gestaan bij hiermee verband houdende begrip
pen als prisonisatie, sociaal subsysteem e.d.
Het bestaan van de subculturen wordt in dit
artikel verklaard aan de hand van het zgn. depri
vatiemodel en het importrnodel.
In het slothoofdstuk besteedt de auteur aan
dacht aan de vraag of er — ondanks het surnmierc

3 Nederlandse onderzoek op dit terrein — in eigen
land ook van subculturen in de inrichtingen
gesproken kan worden.
Hierna is opgenomen een artikel in bewerkte
vorm van B. C. Feld, getiteld: ‘Een vergelij
kende analyse van de organisatiestructuur en
de subcuÏturen in inrichtingen voor jeugdige
delinquenten’. Vergeleken worden behandelings
gerichte en bewakingsgerichte programma’s in
deze inrichtingen, al naar gelang er sprake is
van een groepsgerichte dan wel individuele
benadering van gedetineerden.
Het tweede artikel in bewerkte vorm is van
D. P. Farrington en C. P. Nutali en gaat over
‘Grootte en overbevolking van gevangenissen,
de mate van geweld binnen de gevangenis en
recidive’. Door middel van empirisch onder
zoek wordt nagegaan of de grootte van de
gevangenis invloed heeft op het gedrag tijdens
of na het verblijf in de inrichting.
Het themanummer wordt besloten met een
bewerking naar aanleiding van een artikel van
C. W. Thomas, M. Petersen en R. M. Zingraff,
getiteld: ‘Structurele en sociaal-psychologische
oorzaken van prisonisatie’. De mate van prisoni
satie zou — aldus de auteurs — bepaald worden
door zowel binnen als door buiten de gevange
nis gelegen factoren.



$ubcuÏturen in penitentiaire
inrichtingen

door drs. A. Rook*

1. Inleiding
Het penitentiair beleid in Nederland heeft —

net als in de meeste Westeuropese en Angelsak
sische landen lange tijd vooral in het teken
van de resocialisatie gestaan. Het verblijf in een
penitentiaire inrichting had niet alleen tot doel
de opgelegde straf daadwerkelijk te executeren,
maar diende tevens gebruikt te worden voor de
resocialisatie van de gedetineerden. Onder
resocialisatie wordt in dit verband meestal ver
staan het teweegbrengen van veranderingen bij
gedetineerden die leiden tot een vermindering

5 of beëindiging van het crimineel gedrag na de
invrijheidstelling van de veroordeelden. Deze
tweeledige doelstelling in het penitentiair be
leid — strafexecutie en resocialisatie — is ge
grond op artikel 26 van de Beginselenwet
Gevangeniswezen: ‘Met handhaving van het
karakter van de straf of de maatregel wordt hun
tenuitvoerlegging mede dienstbaar gemaakt aan
de voorbereiding van de terugkeer in het maat
schappelijk leven’.
Vooral in de jaren zestig waren de verwachtingen
ten aanzien van de mogelijkheden om delin
quenten tijdens hun verblijf in de penitentiaire
inrichtingen te resocialiseren hoog gespannen.
De teleurstellende resultaten van studies waarin
de effecten van resocialisatieprogramma’s zijn
geëvalueerd (Fiselier, 1969; Lipton e.a., 1975;
Greenberg, 1977; Van der Linden, 1981;
Study, 1981 en Van Emmerik, 1983) hebben
hierin een duidelijke kentering teweeggebracht.
Voorzover uit de evaluaties van resocialisatie
gerichte programma’s al geconcludeerd kan
worden dat zij enig effect hebben, dan is dat
hooguit onder bepaalde omstandigheden en voor
bepaalde groepen gedetineerden. Bovendien
zijn de resultaten van de verschillende onder
zoeken niet onderling consistent.
* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het
team Strafreclitstoepassing van het WODC.



Deze teleurstellende resultaten hebben hun
invloed op het penitentiair beleid in Nederland
niet gemist. In de loop van de jaren zeventig
heeft men geleidelijk afstand genomen van
resocialisatie als het voornaamste doel bij de
tenuitvoerlegging van straffen. 1-let meest
duidelijk komt dit tot tliting in de in 1982 ver
schenen beleidsnota Taak en toekomst van het
Nederlandse gevangeniswezen. Hierin wordt
over de doelstellingen van het penitentiair
beleid opgemerkt: ‘De aard van het regiem in
de inrichting lijkt op zichzelf niet bepalend
voor de kans op - en frequentie van — recidive.
Men mag aannemen dat de situatie, het milieu,
waarin de veroordeelde na het einde van zijn
detentie verkeert vaak hetzelfde milieu
als vôôr het begin van de straf veelal meer
bepalend zal zijn voor zijn gedrag en eventuele
gedragsveranderingen dan het regiem waaraan
hij tijdens het verblijf in die inrichting -- door
gaans niet een periode waaraan met genoegen

6 wordt teruggedacht -- was onderworpen. Dit
inzicht dwingt ertoe dat opnieuw een bezinning
plaatsvindt over de opdracht tot resocialisatie
die de wet aan de tenuitvoerlegging van de
vrijheidsstraf stelt’. Geconcludeerd wordt
vervolgens dat aan de opdracht tot resocialisatie
van gedetineerden een minder ambitieuze in
houd gegeven moet worden. De gedachte dat
een gedetineerde tijdens de detentie tot een
‘beter mens’ moet worden gemaakt, wordt af
gewezen, maar de voorbereiding van de terug
keer in de maatschappij blijft een doelstelling
van het penitentiair beleid. Om dit te realiseren
worden maatregelen in het vooruitzicht gesteld
om de overgang tussen detentie en vrijheid zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast
worden nog twee andere doelstellingen van het
penitentiair beleid genoemd, namelijk de
humanisering van de detentie en het zoveel
mogelijk beperken van de detentieschade.
Uit de summiere uitwerking die in de beleids
nota aan deze doelstellingen wordt gegeven,
blijkt dat sterker dan in het verleden nadruk
zal moeten komen te liggen op de persoonlijke
vrijheid en verantwoordelijkheid van gedeti
neerden. Deze mogen niet verder worden be
perkt dan strikt noodzakelijk is voor de onge
stoorde ten uitvoerlegging van de gevangenis
straf. Dit laatste houdt onder meer in dat de



wijze waarop de vrijheidsstraf ten uitvoer
wordt gelegd, geen bedreiging mag vormen voor
de beheersbaarheid van de inrichting (Taak en
Toekomst, 1982). Onder beheersbaarheid
dient in dit verband onder meer verstaan te
worden dat de veiligheid van personen — gede
tineerden en personeel - en goederen gegaran
deerd dient te zijn (Jonkers, 1977).
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat
in liet penitentiaire beleid het accent sterker
dan voorheen is komen te liggen op liet functio
neren van gedetineerden in de inrichtingen.

Eén van de factoren die dat functioneren (op
een ongewenste wijze) kan befrivloeden is
zo stelt men in de beleidsnota — het bestaan
van een subcultuur van gedetineerden. Deze
gedetineerdencultuur kan onder bepaalde
omstandigheden resulteren in een negatieve
beoordeling van liet personeel en van de activi
teiten, die ten behoeve van de gedetineerden

7 worden georganiseerd. Zo’n subcultuur kan niet
alleen naar het personeel, maar ook naar be
paalde gedetineerden toe bedreigend en dernoti
verend werken (Taak en Toekomst, 1982).

In hoeverre en onder welke omstandigheden
binnen de penitentiaire inrichtingen sprake is
van een oppositioneel gerichte gedetineerden-
cultuur en op welke wijze daardoor het functio
neren van gedetineerden beihvloed wordt, is in
Nederland tot nu toe nauwelijks onderwerp van
onderzoek geweest. Voorzover het intern
functioneren van gedetineerden al onderzocht
is, ligt het accent op de relatie tussen gedeti
neerden en (executief) personeel (Zwezerjnen,
1972; Blokland, 1974; Van Weringh en Leuw,
1980; Van der Linden, 1981) of op de beleving
van de detentie door de gedetineerden (Berg
huis, 1981;Van der Linden, 1981). Daarnaast
is in enkele inventariserende studies getracht
inzicht te krijgen in de omvang van probleem
gevend gedrag en de achtergronden daarvan
(Erkelens, 1982; Rook. 1982; Erkelens en Van
der Worp, 1983). Onderzoek naar gedetineer
dencultuur en de invloed daarvan op het gedrag
van gedetineerden ontbreekt echter.
Over onze grenzen -- en met name in de Verenig
de Staten -- is de gedetineerdencultuur wel
onderwerp van onderzoek geweest. In de jaren



zeventig is door verschillende sociologen onder
zoek gedaan naar de oorzaken en effecten van
subculturen in penitentiaire inrichtingen. In de
meeste van deze onderzoeken wordt terugge
grepen op theoretische modellen die in de jaren
vijftig en zestig zijn ontwikkeld. In dit artikel
wordt een overzicht van de uitkomsten van
deze studies gegeven. Na een introductie van
de belangrijkste begrippen (par. 2), wordt aan
dacht besteed aan de inhoud van subculturen
in penitentiaire inrichtingen (par. 3) en aan de
omstandigheden waaronder deze culturen ont
staan en blijven voortbestaan (par. 4). In de
laatste paragraaf wordt ingegaan op de vraag in
hoeverre de onderzoeksresultaten relevant zijn
voor de Nederlandse situatie (par. 5).

2. Begripsbepaling: sociaal subsysteem, sub
cultuur en prisonisatie
Bij het bestuderen van de literatuur over sub-
culturen in penitentiaire inrichtingen valt op, dat

$ de gehanteerde begrippen niet erg inzichtelijk
zijn. Voorzover al pogingen zijn ondernomen het
centrale begrip ‘subcultuur’ te definiëren, is
van een eenduidige begripsvorrning geen sprake.
Dit is overigens geenszins alleen kenmerkend
voor de penologische literatuur, maar doet zich
ook op andere terreinen voor bijvoorbeeld bij
onderzoek naar de samenhang tussen subcul
turen en deviant gedrag in de vrije maatschappij
(Snel, 1979).

Cultuur
Het belangrijkste punt van discussie is de
uitgebreidheid van de betekenis die aan het be
grip cultuur wordt toegeschreven. Er kunnen
twee hoofdstromen onderkend worden; een
klassieke, antropologisch georiënteerde en een
moderne, sociologisch georiënteerde. In de eerste
stroming is cultuur vrijwel synoniem aan
samenleving. Cultuur omvat dan liet geheel van
waarden, normen en verwachtingen die leden
van een samenleving ten opzichte van eigen en
elkaars gedrag koesteren alsmede het geheel van
posities die leden van die samenleving ten
opzichte van elkaar innemen. In de moderne
sociologische definitie blijkt het begrip cultuur
beperkt tot het geheel van waarden. normen en
verwachtingen ofwel het geheel van de duurzame
collectieve denkbeelden in een groep (Van



Doorn en Lammers, 1979). In de literatuur over
subculturen in penitentiaire inrichtingen wordt
cultuur — al dan niet impliciet — in beide hete
kenissen gebruikt. In de oudere —. veelal be
schrijvende — studies wordt uitgegaan van de
ruime, antropologisch georiënteerde betekenis
(bijv. Clemmer, 1940) in de meer recente studies
(Thomas en Foster, 1972; Thomas 1977 en
Feld, 1981) van de beperkte betekenis. Uit
analytisch oogpunt verdient dit laatste de voor
keur. Toegepast op het object van studie bete
kent dit, dat de gedetineerdenbevolking wordt
beschouwd als een sociaal systeem, waaraan
twee onderling samenhangende componenten
kunnen worden onderscheiden, namelijk een
structurele en een culturele component (Thomas
en Foster, 1972). De structurele component ver
wijst naar het netwerk van sociale betrekkingen
en verhoudingen tussen gedetineerden, de cul
turele component naar het geheel van collec
tieve denkbeelden dat binnen het systeem bestaal

9 en waardoor het gedrag van de leden van het
sociaal systeem (mede) bepaald wordt (Van
Doorn en Lammers, 1979).

Subcultuur
De gedetineerdenbevolking kan beschouwd
worden als onderdeel van het grotere geheel
van het gevangeniswezen. Het is als het ware een
subsysteem met een eigen cultuur, de sub
cultuur. Sttbctdtuur zo opgevat kan omschreven
worden als de cultuur die in bepaalde opzichten
afwijkt doch in andere opzichten overeenkomt
met het grotere culturele geheel waarbinnen de
subcultuur van een bepaalde groepering voor
komt (De Jager en Mok, 1983).
In de literatuur over penitentiaire inrichtingen
wordt veelal uitgegaan van subcultuur die oppo
sitioneel van aard is ten opzichte van het
officiële penitentiaire beleid; daarom wordt in
plaats van subcultuur ook wel gesproken van
tegencultuur (Thomas en Foster, 1972). Onder
tegencultuur wordt een oppositionele sub
cultuur verstaan, die ontstaat als reactie op de
officiële cultuur. Yinger omschrijft dit als
the creation of a series of inverse or counter
values (opposed to those of the surrounding
society) in face of serious frustration or
conflict’ (Yïnger, 1960).



Prisonjsatjc’
Subcultuur wordt dus opgevat als een kenmerk
van een groepering op grond waarvan de groeps
leden in belangrijke mate hun houdingen en
gedragingen ten opzichte van elkaar en ten
opzichte van hun omgeving bepalen. De groeps
leden hebben zich deze cultuur eigen moeten
maken, toen zij onderdeel van het desbetref
fende sociale systeem werden. Het leerproces
waarin nietiwe leden van een groepering zich
de ctiltuur van de groepering eigen maken, wordt
meestal acculturatie (Van Doorn en Lammers,
1979) genoemd. Sinds de publikatie van het
klassieke werk van Clemmer wordt in penolo
gische literatuur vaak van prisonisatie* gespro
ken. Prjsonisatje wordt door Clemmer omschre
ven als de assimilatie van nieuwe gedetineerden
in hun omgeving door het overnemen van de
zeden en gebruiken die in de penitentiaire in
richting gelden (Clemmer, 1940). In Clemmer’s
studie ligt de nadruk op het verwerven van

10 oppositionele houdingen ten opzichte van de
omgeving; daarnaast beschouwt hij ook het leren
accepteren van een ondergeschikte rol in de
gehele organisatie, het leren kennen en waarde
ren van een passieve houding ten opzichte van
het vervullen van basisbehoeften zoals eten,
kleding, etc. als elementen van prisonisatie
(Clemmer, 1940; Bowker, 1977). In de meeste
studies ligt het accent alleen op het eerste
thema: het verwerven van oppositionele hou
dingen. Het tweede element - prisonisatie als
een bijzondere vorm van hospitalisatie

— blijft
meestal buiten beschouwing. Ook in dit artikel
ligt het accent op het verwerven van oppositio
nele houdingen.

3. Subctilturen en de houdingen en gedra
gingen van gedetineerden
De vraag die thans aan de orde is, is op welke
wijze het bestaan van subculturen in peniten
tiaire inrichtingen de houdingen en gedragingen
van gedetineerden beihvloedt. In de literatuur
worden twee soorten effecten onderscheiden.
In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan

* De term ‘prisonisatie’ is een verre van fraaie
vertaling van het Fogelse ‘prisonisation’, een meer
adequate vertaling ontbreekt echter. Ik volg derhalve
andere auteurs die hun toevlucht hebben gezocht tot
dit anglicisme (Harbordt, 1969).



de korte termijn effecten, dat wil zeggen aan
die effecten die zich manifesteren tijdens de
detentie. Daarnaast worden effecten onderschei
den die vooral na beëindiging van de detentie
optreden, de lange termijn effecten (Thomas en
Petersen, 1977). Korte termijn effecten hebben
vooral betrekking op de relaties tussen de
gedetineerden onderling, op hun relaties met
het personeel, hun houding tegenover de
gevangenisorganisatie als zodanig en hun hou
ding tegenover de doelstellingen van het peni
tentiair beleid (Sykes en Messinger, 1960;
Thomas en Foster, 1972; Feld, 1981). De
lange termijn effecten hebben vooral betrek
king op het hernieuwd crimineel gedrag na
beëindiging van de detentie (Clemmer, 1940;
Clemmer. 1950; Thomas en Petersen, 1977).
Aan beide soorten effecten wordt in de vol
gende subparagrafe n aandacht besteed.

3.]. Korte tel-mijn effecten
11 In een paper over de informele organisaties in

penitentiaire inrichtingen concluderen Sykes en
Messinger dat uit de vele beschrijvingen van de
waarden- en normenpatronen, die in de diverse
inrichtingen bestaan, blijkt dat er sprake is van
een duidelijke kern van een gedetineerdencul
tuur die voor alle inrichtingen gelijk is. Centraal
in de gedragscode voor gedetineerden staat in
de eerste plaats de oppositie van de gedetineer
den tegenover de penitentiaire Organisatie en
tegenover degenen die met die organisatie zijn
verbonden en in de tweede plaats de solidari
teit van gedetineerden onderling. De oppositie
tegenover de organisatie en het personeel komt
tot uiting in het wantrouwen dat gedetineerden
koesteren jegens de doelstellingen van het in
richtingsbeleid en jegens de bedoelingen van
het personeel. De oppositie tegenover het per
soneel blijkt ook hieruit dat gedetineerden in
gevallen van conflicten tussen mede-gedetineer
den en het personeel de kant van hun lotgenoten
kiezen. De solidariteit van gedetineerden onder
ling komt tot uiting in gedragscodes die bevor
deren dat meningsverschillen tussen gedetineer
den uitgevochten worden zonder dat daarbij
het in richtingspersoneel wordt ingeschake] d.
Verder verhinderen de gedragscodes dat gede
tineerden informatie over medegedetineerden
doorspelen aan vertegenwoordigers van de



fomiele organisatie. De onderlinge solidariteit
komt tot uiting in de gedragscodes die woord-
breuk tegenover medegedetineerden en het
benadelen van lotgenoten veroordelen (Sykes
en Messinger, 1960).
In de jaren vijftig en zestig is relatief veel aan
dacht besteed aan het beschrijven van het gedrag
van de gedetineerden in de inrichtingen met
behulp van typologieën van de rollen die gede
tineerden in de inrichting vervullen (Schrag,
1961; Garabedian, 1963). Sykes en Messinger
zijn van mening dat zo’n typologie de gedrags
codes uit de gedetineerdencultuur - oppositie
jegens het personeel en onderlinge solidariteit
weerspiegelt. De basis voor de typering van de
rollen is de mate waarin de gedetineerde zich
conform de code gedraagt: de ‘right guy’ leeft
geheel volgens de code, de ‘rat’ en de ‘merchant’
schenden de regels met betrekking tot de onder
linge solidariteit van de gedetineerden en een
‘square John’ conformeert zich aan de officiële

12 waarden en normen van de penitentiaire Organi
satie (Sykes en Messinger, 1960).
In tegenstelling tot Sykes en Messinger gaan
Irwin en Cressey er niet van uit dat er gespro
ken kan worden van één subcultuur in inrich
tingen. Volgens deze auteurs kunnen tenminste
drie soorten subcultuur onderscheiden worden,
die in één inrichting naast elkaar kunnen be
staan. De voorkomende subctilturen zijn de
‘thief subculture’, de ‘convict subculture’ en de
‘conventional subculture’. In de eerste sub
cultuur staat de onderlinge solidariteit van gede
tineerden hoog aangeschreven, in de tweede ligt
het accent op de maximalisatie van eigen voor
deel ook als dat ten koste gaat van mede-gede
tineerden en in de derde subcultuur ligt de
nadruk op het confomieren aan de officiële
waarden en normen. Het gedrag van gedetineer
den is in hun visie dan ook niet zozeer een uit
drukking van de mate waarin zij zich aan dé
subculturele waarden en normen conformeren,
maar is veeleer een uitdrukking van de verschil
lende subculturen waartoe gedetineerden kun
nen behoren (Irwin en Cressey, 1962; Irwin,
1970). Aan de verschillende zienswijzen van
Sykes en Messinger enerzijds en van Irwin en
C ressey anderzijds liggen verschillende theore
tische verklaringsmodellen ten grondslag. In
paragraaf 4 wordt daaraan aandacht besteed.



In de meer recente onderzoeken naar de inhoud
van een bepaalde subcultuur en de effecten
daarvan op het gedrag van de gedetineerden
wordt aan de solidariteit van gedetineerden
onderling niet veel aandactit meer besteed. Het
accent is vooral komen te liggen op het oppo
sitioneel gedrag van gedetineerden. Thomas c.s.
hebben in verschillende studies een verband
gevonden tussen de mate van prisonisatie — dat
wil zeggen de mate waarin gedetineerden in het
nomiatieve systeem geihvolveerd zijn — en de
oppositie ten opzichte van de penitentiaire
Organisatie en de daarmee verbonden personen
(Thomas en Foster, 1972; Thomas, 1977;
Thomas. Petersen en Cage, 1981). Andere
auteurs hebben het oppositioneet gedrag van
gedetineerden in verband gebracht met de
produktie en/of invoer van contrabande, de
handel in contrabande en het gebruik van drugs
in de inrichtingen. De verklaring voor het voor
komen van dit soort illegale activiteiten wordt

13 gezocht in het bestaan van een tegencultuur
van gedetineerden in de inrichtingen (Akers
e.a., 1974; Bowker, 1977 en Foster, 1982).

De laatste jaren is bovendien door verschillende
auteurs aandacht besteed aan het véôrkomen van
geweld tussen (groepen) gedetineerden in peni

tentiaire inrichtingen en aan de relatie tussen
geweldsuitbarstingen en subcultuur (Ellis e.a.,

1974; Feld, 1977; Bowker, 1977; Irwin, 1980;
Bowker, 1980; Bartollas en Sieverdes, 1981;
Feld. 1981). Daarbij wordt niet zelden veronder

steld, dat de gedetineerdencultuur onder in
vloed van de ontwikkelingen in de maatschappij
en de veranderingen in de samenstelling van de
gedetineerdenbevolking ingrijpend van karakter
veranderd is (Irwin, 1980: Bowker, 1977).

Samenvattend: de korte termijn effecten van
het bestaan van subculturen van gedetineerden
in penitentiaire inrichtingen hebben vooral
betrekking op het oppositionele gedrag van
gedetineerden jegens de penitentiaire organisa
tie en de daarmee verbonden personen. In
vroegere studies wordt daarnaast het accent
gelegd op de onderlinge solidariteit van gedeti
neerden, in meer recente studies wordt vooral
de tegenstelling tussen gedetineerden en het

daarmee gepaard gaande geweld benadrukt.



3.2. Lange termijn ej!’cte,i
1 let lange termijn effect van prisonisatie van
gedetineerden heeft vooral betrekking op de en
minalisening van gedetineerden, tot uiting
komend in hernieuwd crimineel gedrag na
beëindiging van de detentie. Penitentiaire inrich
tingen worden wel gezien als potentiële broed-
plaatsen voor crimineel gedrag. De discussie
over de invloed van het verblijf in penitentiaïre
inrichtingen op crimineel gedrag na de detentie
is sinds de publikatie van Clemmer’s ‘The
prison community’ gevoerd (Clemmer, 1940).
Clemmer zelf heeft zijn opvatting eens als volgt
onder woorden gebracht: ‘It can be stated that
impnisonment even in progressive institutions
with their carefully developed training pro
grams, frequently increases the criminality of
the individuals it holds’ (Clemmer, 1950). Ook
in diverse andere publikaties wordt het crimino
gene proces dat in de inrichtingen op gang wordt
gebracht. benadrukt (Suthertand en Cressey,

14 1960; Glaser, 1964; Harbordt, 1969; Glaser,
1984). Door andere auteurs wordt het bestaan
van zctlke processen ontkend of wordt de
omvang van de invloed veel minder groot inge
schat (t lawkins. 1976; Walker, 1983).
In 1977 constateerden ihomas en Petersen dat
over de invloed van subculturen in inrichtingen
op hernieuwd crimineel gedrag van ex-gedeti
neerden nog weinig bekend is. De discussie
over de criminogene effecten van het verblijf
in een penitentiaire inrichting is zo stellen
zij voornamelijk gebaseerd op niet empinisch
onderzochte stellingen en op globale interpre
taties van statistieken met betrekking tot
recidive (Thomas en Petersen, 1977). Het aantal
betrouwbare longitudinale studies naar de samen
hang tussen prisonisatie en hernieuwd gedrag is
gering (Garrity, 1961; Glaser, 1964; Kassebaum
e.a., 1971) en de uitkomsten zijn niet eenduidig
(Thomas en Petersen. 1977). Na 1977 hebben
Thomas es. wel onderzocht in hoeverre gede
tineerden tijdens de detentie verwachten na de
detentie weer tot delinquent gedrag te zullen
komen. Zij concluderen op grond van hun onder
zoek dat er een verband is tussen de mate van
prisonisatie en de criminele zelf4dentificatie van
gedetineerden. Naarmate de gedetineerden meer
geprisoniseerd zijn, is de mate van criminele
zelf-identificatie ook groter (Thomas, 1977;



Thomas, Petersen en Cage, 1981). Op basis
van deze resultaten veronderstellen zij dat
assimilatie van gedetineerden in de gedetineer
dencultuur in een inrichting een succesvolle
reibtegratie van ex-gedetineerden in de samen
leving kan verhinderen (Thomas, Petersen en
Cage, 1981). Hierbij dient wel aangetekend te
worden dat ook in de onderzoeken van Thomas
c.s. de lange termijn effecten van prisonisatie
niet zijn onderzocht. Zij veronderstellen dat
de criminele zelf-identificatie een goede indica
tor is voor het crimineel gedrag van gedetineer
den op de lange termijn. In hoeverre die ver
onderstelling juist is, is echter niet onderzocht.
Samenvattend: vaak wordt verondersteld dat
verblijf in penitentiaire inrichtingen waar onder
gedetineerden een tegencultuur bestaat een
negatief effect heeft op het post-detentie gedrag
van gedetineerden. In de literatuur zijn ook wel
aanwijzingen te vinden dat van zo’n negatief
effect gesproken kan worden. Een duidelijk

15 verband tussen assimilatie van gedetineerden
in zo’n cultuur en crimineel gedrag na de deten
tie is echter niet onomstotelijk vastgesteld.

4. Achtergronden van de gedetineerden-
cultuur
Hiervoor hebben we opgemerkt dat de gedeti
neerdencultuur niet onder alle omstandigheden,
in alle inrichtingen en voor alle gedetineerden
dezelfde inhoud heeft (par 3.1.). Het is dan ook
niet verwonderlijk dat in de loop der jaren de
verklaring van het ontstaan en voortbestaan
van gedetineerdenculturen een belangrijk thema
van onderzoek en discussie is geworden. In
deze discussie zijn gaandeweg twee verschillende
verklaringsmodellen ontwikkeld. Het eerste
model is structureel-functioneel van aard; de
nadruk in dit model ligt op de structuur van de
gevangenisorganisatie als factor die bepalend is
voor de inhoud van de gedetineerdencultuur.
Een oppositionele subcultuur van gedetineerden
wordt gezien als een reactie op de deprivaties
die de gedetineerden tijdens de detentie onder
gaan (Sykes, 1958; Goffman, 1961; Street,
1965; Street e.a., 1966; Akers e.a., 1974; Feld,
1977 en 1981).
Het tweede model legt het accent op de erva
ringen van de gedetineerden voorafgaand aan
hun detentie, de verwachtingen van gedetineer



den ten aanzien van de periode na de detentie
en dc demografische kenmerken van de gedeti
neerdenbevolking zoals leeftijd, ras en sexe. In
dit model wordt de gedetineerdencultuur niet
gezien als een reactie op de detentie-omstandig
heden, maar wordt de cultuur veeleer gezien als
een afspiegeling van de cultuur waaruit de gede
tineerden in overwegende mate afkomstig zijn.
De gedetineerdencultuur wordt als het ware uit
de samenleving geiiTiporteerd (lrwin en Cressey,
1962; Weilford, 1967; Cline, 1968; Irwin, 1970;
Thomas, 1973;Thomas en Foster, 1972).
De beide modellen worden veelal als elkaar
uitsluitende verklaringsmo dellen gepresenteerd.
Er zijn echter ook pogingen in het werk gesteld
de beide benaderingen te integreren (Thomas,
1977; Thomas, Petersen en Zingraff, 1978).
Daarmee is naast de twee bestaande verklarings
modellen liet deprii’atie- en liet fn,Port,nodel*

in feite een derde, geiiitegreerd model ont
wikkeld. In deze paragraaf onderwerpen we

16 deze drie modellen aan een nader onderzoek.

4. 1. Het depiivatienwdel
In het deprivatiemodel wordt het Ontstaan van
een oppositionele subcultuur beschouwd als
een onbedoeld en ongewenst neveneffect van
de wijze waarop in de penitentiaire inrichting
met de gedetineerden wordt omgegaan (Thomas
en Petersen, 1977). liet accent in het deprivatie
model ligt op de aatipassing van gedetineerden
aan hun positie in de inrichting. 1-let ontstaan
van een subcultuur in de inrichting en de priso
nisatie van gedetineerden wordt gezien als een
reactie op wat Sykes heeft genoemd ‘the pains
of itiiprisonment’ (Sykes, 1958). De deprivatie
vloeit niet alleen voort uit liet ontnemen van de
bewegingsvrijheid maar ook uit daarmee samen
hangende deprivaties zoals de als vernederend
beschouwde behandeling bij binnenkomst in
een inrichting, liet verlies van de vrije beschik
king over goederen en diensten, het verlies van
de mogelijkheid heterosexuele contacten te
onderhouden, en vooral verlies van een eigen
beschikkingsrecht of van een gevoel van eigen
waarde (Clemmer 1940: Sykes en Messinger,

* J de bewerking op blz. 58 worden deze modellen
aaneeduid met het indigenous origins-model en het
direct importation model.



1960; Goffman, 1961). De omvang van de
problemen is zo groot dat ze nauwelijks door
individuele inspanning van de gedetineerden
opgelost of verwerkt kunnen worden. Veronder
steld wordt dat de waarden en normen die gede
tineerden met zich mee brengen vanuit de
(sub)cultuur, waaruit ze afkomstig zijn, in de
detentie-omstandigheden geen adequate basis
voor handelen bieden en dat daarom die waarden
en normen tijdens de detentie nauwelijks een
rol spelen (Goffman, 1961). Met andere tvoor
den in het deprivatiernodel wordt aangenomen
dat gedetineerden op de omstandigheden van de
detentie reageren door middel van het ontwilc
kelen van een eigensoortig complex van waarden
en normen, waarbij de nadruk ligt op het ver
werven van een nieuwe waardering met betrek
king tot zichzelf, hun medegedetineerden en
hun nieuwe omgeving (Thomas en Petersen,
1977).

17 Op dit verklaringsmodel is van verschillende
kanten kritiek uitgeoefend. Het kernpunt van
de kritiek betreft het statische karakter van
het model: het is niet mogelijk om met behulp
van dit model verschillen in subculturen of in
de mate van prisonisatie van gedetineerden te
verklaren. Deze kritiek heeft — naast de ont
wikkeling van een alternatief model, het
importmodel •— ook geleid tot een aanpassing
van het deprivatiemodel. In het aangepaste
model wordt rekening gehouden met de ,;iate
va,i deprii’atie, die afhankelijk kan zijn van de
kenmerken van de gevangenisorganisatie
(Street e.a., 1966;Kassebaum e.a., 1971).
Bij de kenmerken van de penitentiaire Organi
satie, waarvan wordt verondersteld dat zij
samenhangen met de door de gedetineerden
ervaren deprivatie en dus met de aard van de
subcultuur in de inrichtingen, neemt vooral
het regiem een belangrijke plaats in. In dat
verband wordt een onderscheid gemaakt tussen
bewakingsgeikh te en b ehandcli, gsgerich te
regiems. In inrichtingen met een bewakings
gericht regiem ligt het accent op de bescherming
van de maatschappij tegen ontsnapping van
veroordeelden. Deze regiems worden geken
merkt door (Cressey, 1969; Van der Linden,
1981):
— een strakke reglementering van relaties



tussen personeel en gedetineerden door middel
van voorschriften

nadruk op ordehandhaving binnen de
inrichting
- minimale vrijheid voor gedetineerden binnen
de inrichting

weinig informele relaties tussen gedetineer
den binnen de inrichting

- weinig informele relaties tussen gedetineer
den en personeel.
Daartegenover worden de inrichtingen met een
behandelingsgericht regiem gesteld. In deze
inrichting ligt het accent meer op het welzijn
van de ingesloten gedetineerden. 1-let regiem
wordt gekenmerkt door (Cressey, 1969;
Van der Linden, 1981):

- een grote mate van autonomie van het per
soneel jegens de gedetineerden

een tolerant inrichtingsklimaat
een grote mate van vrijheid voor de gedeti

neerden binnen de inrichting
18 - frequent informeel contact tussen personeel

en gedetineerden
een actieve opstelling van het personeel ten

opzichte van de problemen en behoeften van
de gedetineerden.
Daar kan nog aan toegevoegd worden dat in
inrichtingen met een bewakingsgericht regiem
het aantal ingesloten gedetineerden veelal
groter is en het aantal personeelsleden - gere
lateerd aan het aantal ingesloten gedetineerden

veelal lager is dan in inrichtingen met een
behandelingsgericht regiem (zie bijv. Street e.a.,
1966).
Aangenomen wordt meestal dat de verschillende
typen penitentiaire inrichtingen op een bewa
kingsgericht-behandelingsgericht continuum
kunnen worden geplaatst. De inrichtingen
met een bewakingsgericht regiem worden dan
gekenmerkt door een restrictief karakter, die
met een behandelingsgericht regiem door een
open en meer humaan karakter. Door de ver
schillende kritici van het klassieke deprivatie
model wordt nu verondersteld, dat de bewa
kingsgerichte regiems door de gedetineerden
als meer depriverend worden ervaren en de
gedetineerden voor grotere aanpassingsproble
men stellen dan de meer behandelingsgerichte
regiems en derhalve dat de gedetineerdencul
tuur in inrichtingen met een bewakingsgericht



regiem oppositioneler van aard is dan die in
inrichtingen met een behandelingsgericht
regiem (Street e.a., 1966; Kassebaum e.a.,
1971; Akers e.a., 1974; Feld, 1981).

Het aangepaste deprivatiemodel is het object
van onderzoek geweest in verschillende verge
lijkende onderzoeken. In al deze onderzoeken
is nagegaan in hoeverre er een relatie is te
leggen tussen het type inrichting en de mate
van prisonisatie bij de gedetineerden.
Wij besteden aandacht aan drie van deze onder
zoeken. In de eerste plaats wordt het onder
zoek van Street e.a. besproken waarin is nage
gaan in hoeverre houdingen van gedetineerden
jegens de staf en jegens elkaar beihvloed worden
door het type inrichting waar men verblijft
(Street 1965; Street e.a., 1966). Daarna wordt
aandacht besteed aan de onderzoeken van
Akers e.a. en Feld. In deze onderzoeken staan
niet de houdingen van gedetineerden centraal,

19 maar ligt het accent op het gedrag van gedeti
neerden. Akers e.a. onderzochten onder meer
of liet illegale gebruik van drugs in penitentiaire
inrichtingen afhankelijk is van het type inrich
ting (Akers e.a., 1974), Feld onderzocht in
hoeverre het geweld tussen gedetineerden samen
hangt met het type inrichting waar men verblijft
(Feld, 1977; Felci, 1981).

1-let onderzoek van Street e.a. is uitgevoerd in
penitentiaire inrichtingen voor jongeren. 1-let
materiaal werd verzameld door middel van
interviews met gedetineerden en stafleden. De
be]angrijkste resultaten van het onderzoek laten
zich als volgt samenvatten (Street e.a., 1966):
— Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de
penitentiaire inrichtingen indien gekeken wordt
naar de oppositionele houdingen van de gede
tineerden jegens de penitentiaire organisatie. In
de inrichtingen waarin het accent ligt op Cofl

formiteit en gehoorzaamheid (de bewakings
gerichte regiems) zijn de oppositionele hou
dingen sterker aanwezig dan in de inrichtingen
waar het accent ligt op ontwikkeling en
behandeling van de gedetineerden.
— Ten aanzien van de waarde die gedetineerden
hechten aan de onderlinge solidariteit conclu
deren de onderzoekers, dat die in het algemeen
in de behandelingsgerichte inrichtingen hoger



ligt dan in de bewakingsgerichte inrichtingen.
Bovendien vinden de onderzoekers in hun

materiaal aanwijzingen dat de aard van de
solidariteit afhankelijk is van het type inrich
ting waar men verblijft. Oppositionele of nega
tieve solidariteit zoals die in het klassieke
deprivatiemodel wordt verondersteld wordt
alleen aangetroffen in de bewakingsgerichte
inrichtingen. In behandelingsgerictite in rich
tingen blijkt er geen verband te bestaan tussen
solidariteit en oppositie.

Het tweede onderzoek is dat van Akers e.a. Zij
onderzochten in hoeverre deviant gedrag van
gedetineerden, zoals druggebruik tijdens de
detentie kon worden gerelateerd aan het type
inrichting, waarin men was ingesloten (Akers
e.a., 1974). Het onderzoek werd uitgevoerd in
zeven penitentiaire inrichtingen: drie bewa
kingsgerichte-, drie behandelingsgerichte
inrichtingen en één inrichting met een gemengd

20 karakter. Aan gedetineerden werd de vraag
voorgelegd hoeveel (mede)gedetineerden zij
kenden die tijdens hun detentie drugs (uitge
splitst naar marihuana, heroihe en andere)
gebruikten. Akers c.s. constateren op grond
van de resultaten van het onderzoek dat in de
behandelingsinrichtingen minder drugs worden
gebruikt dan in andere inrichtingen. De samen
hang tussen druggebruik en type inrichting
blijft in stand indien achtergrond-variabelen
zoals leeftijd, ras, criminele carrière van de
gedetineerden in de beschouwing worden be
trokken (Akers e.a., 1974). Flet druggebruik
in de inrichting is echter niet vergeleken met
druggebruik voor detentie. Thomas en Cage
vonden in hun onderzoek dat tussen drug
gebruik tijdens de detentie en de mate van
prisonisatie van de gedetineerden slechts een
zwak verband bestaat, maar dat druggebruik
tijdens de detentie vooral samenhangt met het
gebruik van drugs voorafgaand aan de detentie.
Hun conclusie is dat het verblijf in penitentiaire
inrichtingen slechts zelden leidt tot het beginnen
met druggebruik. Gelet op de beperkte omvang
van hun studie, waarbij slechts één inrichting
betrokken is, en op de resultaten van de studie
van Akers e.a. sluiten zij niet uit dat de omstan
digheden waaronder de detentie wordt onder
gaan van invloed zijn op de kans dat druggebrui



kers hun gebruik in de penitentiaire inrichtingen
voortzetten (Thomas en Cage, 1977). Deze
conclusie komt in grote lijnen overeen niet de
conclusies van een eerste inventariserend onder
zoek naar het gebruik van harddrugs in Neder
landse penitentiaire inrichtingen (Rook, 1982).

Een derde onderzoek waarin aandacht wordt
besteed aan de relatieve deprivatie is dat van
Feld (Feld, 1977; Feld, 1981*). In inrichtingen
voor jeugdige delinquenten is nagegaan in
hoeverre er een relatie is tussen de formele Or
ganisatie en de subcultuur onder gedetineerden.
Eeld gaat daarbij vooral in op het agressieve
karakter van de gedetineerdencultuur. Op grond
van het onderzoek concludeert Feld dat er
sprake is van een duidelijk verband tussen de
fonnele Organisatie en de subcultuur: naarmate
de gedetineerden onderworpen worden aan een
meer bewaldngsgericht regiem, neemt de sub
cultuur van de gedetineerden duidelijker een

21 gewelddadig karakter aan. Het verband tussen
de formele organisatie en de informele gedeti
neerdencultuur laat zich volgens Feld op twee
manieren verklaren. In de eerste plaats wijst hij
er op dat gedetineerden die aan een bewakings
gericht regiem zijn onderworpen meer gedepri
veerd zijn dan de gedetineerden die aan een
behandelingsgericht regiem zijn onderworpen.
Daarnaast introduceert Feld echter ook een
nieuw element: de efj’c-tiviteit pa,i conti-ole op
gedetineerden door het personeel. In behande
lingsgerichte regiems is er een veel frequenter
informeel contact tussen personeel en gedeti
neerden dan in bewakingsgerichte regiems;
daardoor zo stelt Feld — is het aantal sturings
mogelijkheden voor het personeel groter
(Feld, 1981).

In het kader van de relatieve deprivatie als
verklaring voor agressief gedrag is ook enige
aandacht voor liet verband tussen institutionele
variabelen, die niet direct samenhangen met de
tegenstelling bewakingsgericht-behandelings
gericht, en agressiviteit in de inrichtingen op
zijn plaats. Vooral de laatste jaren is aandacht
besteed aan de relatie tussen agressief gedrag en

* Van dit artikel is etders in dit nummer een bewerking
opgenomen (zie p. 39).



factoren zoals omvang van de inrichtingen, de
overbevolking van de inrichtingen, de bevol
kingsdichtheid en de gedetineerden/staf ratio
(Megatgee, 1976; Nacci e.a., 1977; Farrington
en Nutali, 1980’).
Farrington en Nutatl hebben aannemelijk
gemaakt dat de omvang van de inrichting als
verklarende variabele geen zelfstandige beteke
His toekomt (Farrington en Nutail, 1980). liet
zijn vooral de variabelen die te maken hebben
met de overbevolkiHg van penitentiaire inrich
tingen (bevolkingsdichtheid e.d.) die de aan
dacht hebben getrokken (Nacci, 1977; Megar
gee, 1976).
Ook het verband tussen overbevolking en
geweiddadige acties is echter niet onomstreden.
Tegenover de onderzoeken van bijvoorbeeld
Megargee en Nacci ea. staat onderzoek waarin
een dergelijke samenhang niet is aangetoond
(Bonta en Nanckivell, 1980; Smith, 1983).

22 4. . Het ilnportntt)det
De ontwikkeling van het klassieke deprivatie
model tot een model waarin rekening wordt
gehouden met de mate van deprivatie van
gedetineerden aftiankelijk van de omstandig
heden waaronder de gevangenisstraf ten uitvoer
wordt gelegd, komt slechts gedeeltelijk aan de
kritiek op het deprivatiemodel tegemoet. Ook
in het aangepaste model worden de penitenti
aire inrichtingen en het sociale subsysteem
van gedetineerden daarbinnen als gesloten
systemen beschouwd (Thomas en Petersen,
1977). Ervaringen van gedetineerden, die zij
voorafgaand aan de detentie hebben opgedaan,
of andere invloeden van buitenaf worden in het
model niet in beschouwing genomen. In
sommige studies is een dergelijke gesloten-sy
steem-benadering vrij expliciet (Goffman, 1961;
Sykes en Messinger, 1960), in andere studies
gaat men niet zover dat de invloed van de cul
tuur en ervaringen voorafgaand aan de detentie
geheel buiten beschouwing blijven, maar ligt
het accent wel duidelijk op de door de detentie
omstandigheden gegenereerde gedetineerden-
cultuur (Clemmer, 1940).
De kritiek op deze eenzijdige benadering heeft

* Van dit artikel is in dit nummer een bewerking
opgenomen (zie p. 49).



geleid tot de ontwikkeling van een alternatief
verklaringsmodel: het iinportmodeÏ. De grond
leggers van dit model zijn Irwin en Cressey.
In hun studie benadrukken zij de invloed van
de ervaringen opgedaan voorafgaand aan de
detentie op het gedrag van gedetineerden tijdens
de detentie. Daarmee ontkennen ze niet dat de
problemen en deprivaties waarmee gedetineer
den geconfronteerd worden tijdens de detentie
invloed hebben op de gedetineerdencultuur,
maar keren zij zich wel tegen de exclusiviteit
die aan de detentie-omstandigheden wordt toe
gekend bij de verklaring van het gedrag van de
gedetineerden: ‘It is our contention that
the ‘functional’ or ‘indigenous origin’ notion
had been over emphasized and that observers
have overlooked the dramatic effect that
external behavior patterns have on the conduct
of inmates in any given prison’ (Irwin en
Cressey, 1962). De ervaringen die het gedrag
van gedetineerden vooral zullen beihvloeden zijn

23 — volgens tnvin en Cressey — de participatie
in een criminele subcultuur voorafgaand aan de
detentie en de ervaringen die men tijdens
eerdere verblijven in penitentiaire inrichtingen
ofjeugdtehuizen heeft opgedaan.

De empirische basis voor het model was aan
vankelijk nogal smal (Roebuck, 1963). In de
loop der jaren zijn echter verschillende onder
zoeken gedaan die de waarde van het import-
model onderstrepen (Wellford, 1967; Cline,
1968;Kennedy, 1970;Thornas, 1973, Thomas
en foster, 1973; Ellis e.a., 1974;Jacobs, 1974;
Thomas en Cage, 1977; Flanagan, 1983).
Eén van de eerste onderzoeken waarin de ver
klarende waarde van het importrnodel wordt
onderzocht, is het onderzoek van Cline.
In dit onderzoek is voor 15 Scandinavische
gevangenissen nagegaan in hoeverre er onder de
gedetineerden sprake was van een oppositioneel
klimaat. Vervolgens is nagegaan in hoeverre het
bestaan van een dergelijk klimaat gerelateerd
kon worden aan kenmerken van de bevolking
in de desbetreffende inrichting of aan de om
standigheden van de detentiesituatie. Cline
komt tot de slotsom dat het depriverend
karakter van de detentiesituatie geen aanwijsbare
invloed heeft op het klimaat in de inrichting.
Wel is er een samenhang tussen bevolkings



kenmerken en het oppositionele karakter van
de gedetineerdencuttuur. Naarmate in een
inrichting meer gedetineerden voorkomen die
op jonge leeftijd voor het eerst zijn gearres
teerd of die voorafgaand aan hun detentie al
eerder in jeugdteliuizen of penïtentiaire inrich
tingen verbleven, is het oppositionele karakter
van de gedetineerdencultuur sterker aanwezig.
Cline ziet hierin een bevestiging van de these
van trwin en Cressey dat de aard van de sub
cultuur in penitentiaire inrichtingen vooral
wordt bepaald door geiinporteerde’ kenmerken
zoals criminele ervaring ((‘line, 196$).
Een tweede belangwekkend onderzoek is dat
van Jacobs. Jacobs onderzocht door middel
van directe observatie in een gesloten inrichting
voor volwassen gedetineerden in hoeverre
het sociaal subsysteem van gedetineerden
beschouwd kan worden als een weerspiegeling
van sociale systemen in de Vrije samenleving.
1-lij komt tot de conclusie dat de structuur van

24 het sociale systeem van gedetineerden en de
gedragscodes die binnen dat systeem gelden
een getrouwe afspiegeling zijn van de wijze
waarop de gedetineerden ook voor hun
detentie als leden van verschillende straat-
benden met elkaar omgingen (Jacobs, 1974).

In de beide hiervoor genoemde onderzoeken is
de inrichting of het sociaal systeem van gedeti
neerden de anatyse-eenheid. In de meeste
andere studies waarin het importmodel wordt
onderzocht, is de gedetineerde de analyse-
eenheid (Weilford, 1967; Thomas en Foster,
1972; Thomas en Foster, 1973;Thomas,
Petersen en Zingraff, 197$; Flanagan, 1983).
In deze studies wordt gezocht naar directe
verbanden tussen de houdingen van gedetineer
den ten opzichte van personeel of medegede
tineerden en hun gedragingen enerzijds en
achtergrondkenmerken van de gedetineerden
anderzijds. Achtergrondkenmerken waaraan in

dit verband vooral waarde wordt gehecht
hebben betrekking op participatie in een
criminele subcultuur voorafgaand aan de
detentie en ervaringen in totale instituties

(meestal gemeten door na te gaan op welke
leeftijd men het eerst gearresteerd is, hoe vaak
en voor welke delicten men veroordeeld is of
op welke leeftijd men het eerst tot een onvoor



waardelijke vrijheidsstraf is veroordeeld)
(Thomas, 1973; Thomas en Foster, 1973;
Kennedy, 1970; Flanagan, 1983). Daarnaast is
ook een verband gevonden tussen andere
factoren, zoals ras, sociaal-economische status
bij arrestatie, leeftijd, druggebruik voor detentie
en houdingen of gedragingen van gedetineerden
(Kennedy, 1970; Thomas, 1973; Ellis e.a.,
1974; Thomas en Cage, 1977; Flanagan, 1983).

Thomas c.s. hebben de beperktheid van het
irnportmodel, zoals dat hiervoor beschreven is,
gekritiseerd. Zij menen dat er teveel nadruk
wordt gelegd op de achtergrondkenmerken van
de gedetineerden, die reeds bij aanvang van de
detentie aanwezig zijn. Een dergelijke benade
ring typeren zij als een oversimplificatïe, omdat
dan geen rekening wordt gehouden met allerlei
andere factoren, die onafhankelijk zijn van de
detentiesituatie, maar die de opvattingen en
gedragingen van de gedetineerden wel bein

25 vloeden. factoren die -- naar het oordeel van
Thomas c.s. — aan het model toegevoegd
moeten worden — zijn de mate waarin gedeti
neerden — binnen de mogelijkheden van de
penitentiaire organisatie - contact onder
houden met de buitenwereld en de verwach
tingen die zij hebben ten aanzien van het leven
na de detentie met betrekking tot het onder
houden van sociale relaties en het kunnen vin
den van werk. Het verband tussen deze factoren
en de mate van prisonisatie is door Thomas c.s.
in onderzoek vastgesteld (Thomas en Foster,
1972; Thomas, 1973; Thomas, 1977; Thomas,
Petersen en Zingraff, 1978*).

4.3. integratie j’a,i het deprivatie- en het
importin odel
In veel studies worden het deprivatie- en het
importrnodel als elkaar uitsluitende modellen
gepresenteerd. Het zijn vooral Thomas c.s.
geweest die hebben benadrukt dat beide model
len ook als complementair kunnen worden
gezien en die stappen ondernomen hebben om
beide modellen te integreren (Thomas en
Foster, 1972; Thomas en Petersen. 1977;
Thomas, 1977; Thomas, Petersen en Zingraff,
1978*). Integratie van beide modellen geeft

* Van dit artikel is elders in dit nummer een bewer
king opgenomen (zie p. 58).



een beter inzicht in het ontstaan van bepaalde
subculturen in penitentiaire inrichtingen en in
de mate waarin gedetineerden in de subcultuur
geihvolveerd raken. 1-let deprïvatiemodel richt
zich vooral op de organisatorische structuur
van de gevangenis, de problemen die daaruit
voortvloeien voor de gedetineerden en de min
of meer collectieve reactie van gedetineerden
daarop. Het importrnodel vult naar de mening
van Thomas c.s. dit perspectief aan door aan
te geven dat de reactie van de gedetineerden
mede afhankelijk is van andere factoren
(Thomas en Foster, 1972: Thomas en Petersen,
1977). Anders gezegd: terwijl het ontstaan en
voortbestaan van een (oppositionele) subcultuur
in penitentiaire inrichtingen gezien kan worden
als een reactie op de depriverende omstandig
heden van de detentie-omstandigheden, wordt
de mate van prisonisatie van de afzonderlijke
gedetineerden mede bepaald door andere
meer persoonsgebonden - factoren.

26 In een geintegreerd model zoals door Thomas
c.s. voorgesteld, dienen als verklarende varia
belen achtergrondkenmerken van gedetineer
den, de met de detentie samenhangende factoren
en de verwachtingen van de gedetineerden met
betrekking tot de periode na de detentie een
plaats te krijgen. Thomas c.s. hebben zo’n
model uitgewerkt en het relatieve belang van
dc verschillende factoren trachten vast te
stellen (Thomas, 1977: Thomas, Petersen en
Zingraff, 1978). Flun conclusies zijn echter
niet eenduidig. Thomas komt in zijn artikel
tot de conclusie dat variabelen die oorspronke
lijk afkomstig zijn uit het deprivatie-model de
meeste invloed op de mate van prisonisatie
hebben, maar dat de toevoeging van de varia
belen uit het irnportmodel een meer nauwkeurige
voorspelling van de mate van prisonisatie moge
lijk maken: naarmate pre-detentie ervaringen
op een stabiel levenspatroon wijzen en men
positievere verwachtingen heeft ten aanzien
van de toekomst neemt de mate van prisoni
satie af (Thomas, 1977). In het artikel van
Thomas, Petersen en Zingraff wordt daaren
tegen juist geconstateerd dat de toekomst
verwachtingen van de gedetineerden, een varia
bele uit het importmodel, de meeste invloed
heeft op de mate van prisonisatie.



4.4. Conclusies hij palugrauj 4
In deze paragraaf is aandacht besteed aan de
factoren die het ontstaan en het voortbestaan
van subculturen in penitentiaire inrichtingen
beihvloeden. Naar deze materie is vooral in de
jaren zeventig relatief veel onderzoek gedaan.
De in deze paragraaf besproken onderzoeken
laten zien dat over de oorzaken van het ont
staan van subculturen geen consensus bestaat.
Er zijn in de literatuur twee verklaringsmodellen
in omioop - het deprivatie- en het import-
model en beide modellen lijken door de
resultaten van onderzoeken ondersteund te
worden.
In het eerste model, het cleprii’atieniodel. wordt
het ontstaan van subculturen gezien als een
collectieve reactie op de depriverende omstan
digheden, die inherent zijn aan de detentie
situatie. Verschillen in subculturen worden dan
ook verklaard door te wijzen op de verschillen
in de omstandigheden waaronder de vrjheids

27 straf ten uitvoer wordt gelegd. De conclusie
lijkt gerechtvaardigd dat het regiem daarbij
één van de belangrijkste factoren is: naarmate
liet regiem meer behandelingsgericht is, zal de
subcultuur in de inrichting minder oppositio
neel van aard zijn jegens de penitentiaire
organisatie. Er zijn echter aanwijzingen dat ook
andere met de detentie verbonden factoren het
klimaat in de inrichting kunnen beihvlocden.
Misdragingen van gedetineerden en geweld van
gedetineerden ten opzichte van medegedeti
neerden lijkt toe te nemen, naarmate de be
volkingsdichtheid toeneemt of het aantal perso
neelsleden per gedetineerde afneemt. In de
derde plaats zijn er aanwijzingen dat de sturings
mogelijkheden van het personeel de ontwikke
ling van een subcultuur kunnen beihvloeden.

In het tweede model het importmodel —

wordt het bestaan van subculturen in peniten
tiaire inrichtingen gezien in verband met de
achtergronden van de gedetineerdenbevolking.
Factoren die men in dit verband van belang
acht zijn de criminele en institutionele erva
ringen, algemene sociale achtergrondkenmerken
zoals leeftijd en ras, en- de niet aan de detentie
situatie gebonden omstandigheden zoals de
verwachtingen ten aanzien van de toekomst.



De onderzoeksresultaten wijzen zoals hier
voor reeds is opgemerkt — geenszins uitsluitend
in de richting van één van beide modellen. Nu
eens lijken de resultaten het ene model te
bevestigen, dan weer vindt men in de resul
taten een ondersteuning voor het andere model.
Ook binnen een bepaald model zijn de resul
taten geenszins consistent. ‘Irnportfactoren’ die
in het ene onderzoek geassocieerd kunnen wor
den met prisonisatie, blijken in een ander onder
zoek hiermee geen verband te houden. Als we
niettemin proberen uit de diverse onderzoeken
één algemene lijn te distilleren komen we tot
het volgende: in de meeste penitentiaire in
richtingen is sprake van een sociaal subsysteern
van gedetineerden; binnen dit systeem heerst
niet zelden een klimaat dat wordt gekenmerkt
door oppositie tegen het officiële beleid van de
penitentiaire inrichtingen en waarin - zeker de
laatste jaren — geweld tussen (groepen) gede
tineerden en handel en gebruik van drugs met

28 een zekere regelmaat voorkomen. Het is aan
nemelijk dat deze tegencultuur samenhangt
met de omstandigheden waaronder de detentie
ten uitvoer wordt gelegd. De mate waarin gede
tineerden zich de waarden en nomen uit deze
tegencultuur eigen maken, de mate van prisoni
satie, lijkt ook samen te hangen met de persoon
lijke — dat wil zeggen van de detentie onaflian
keljke -- omstandigheden van de gedetineerden.

In dit kader zijn de pogingen om de beide
modellen te integreren van belang. Een eerste
aanzet hiertoe is gedaan, uitwerking hiervan
zou echter vereisen dat soortgelijk onderzoek
in verschillende typen inrichtingen en onder
uiteenlopende omstandigheden zou worden
herhaald. Alleen dan kan duidelijkheid ont
staan over de vraag welke combinaties van
detentie-omstandigheden en achtergronden
van gedetineerden samenhangen met bepaalde
typen subcultuur en een bepaalde mate van
prisonisatie bij de betrokken gedetineerden.

5. Subculturen in de penitentiaire inrichtingen
in Nederland?
De vraag die thans beantwoord moet worden,
is of en in hoeverre de bevindingen relevant
zijn voor de situatie in de penitentiaire inrich
tingen in Nederland. Het gaat daarbij om twee



afzonderlijke vragen. In de eerste plaats is het
de vraag of wel gesproken kan worden van
oppositionele en/of agressieve subculturen in
de Nederlandse inrichtingen. Immers de tijd
dat gedetineerden in penitentiaire inrichtingen
verblijven is in Nederland korter dan in de
Verenigde Staten, het aantal gedetineerden per
inrichting is kleiner en het aantal personeels
leden per gedetineerde groter. 1-let moet niet
uitgesloten worden geacht dat ten gevolge van
die omstandigheden de gedetineerdencultuur
anders van karakter is.
Alleen indien het aannemelijk te maken is, dat
ook in Nederland gesproken kan worden van
een tegencultuur van gedetineerden, is de
tweede vraag actueel: moet het ontstaan van
zo’n tegencultuur worden toegeschreven aan
een soortgelijke combinatie van factoren die
daarvoor in de Amerikaanse situatie waarschijn
lijk verantwoordelijk zijn?

29 Al eerder is geconstateerd dat het intern
functioneren van gedetineerden in Nederlandse
penitentiaire inrichtingen tot nu toe nauwelijks
een onderwerp van onderzoek is geweest. Toch
is het mogelijk uit de beschikbare gegevens af
te leiden, dat in ieder geval in bepaalde inrich
tingen sprake is van een tegencultuur zoals
hiervoor omschreven. In een onderzoek in in
richtingen voor middellanggestraften is nage
gaan hoeveel gedetineerden gedurende hun
verblijf de inrichting voor problemen stelden.
Daarbij zijn die gedetineerden als probleem
gevend aangemerkt tegen wie tijdens hun ver
blijf in de inrichting disciplinaire maatregelen
zijn genomen of over wie door het personeel een
ongunstig eindrapport is uitgebracht. Het blijkt
dat 33% van de gedetineerden als probleem
gevend moet worden aangemerkt (Van der
Linden, 1981). Uit interviews met gedetineer
den in twee huizen van bewaring voor jeugdigen
blijkt dat tegen 38% van de ondervraagden
één of meermalen een disciplinair rapport is
opgemaakt. Het soort incidenten dat daartoe
aanleiding geeft omvat een heel scala van
activiteiten zoals agressief gedrag ten opzichte
van medegedetineerden of personeel, orde
verstoringen, beledigingen jegens het personeel,
vernielingen, bezit of handel in verdovende
middelen etc. (Berghuis, 1981).



Over het voorkomen van geweiddadige acties
in Nederlandse penitentiaire inrichtingen zijn
zeer weinig gegevens bekend. Dit moet waar
schijnlijk worden toegeschreven aan de betrek
kelijke rust in de Nederlandse inrichtingen.
Sinds 1973 zijn geen omvangrijke opstanden
gepaard met geweiddadige acties meer voor
gekomen. Ook het aantal door de inrichtingen
aan de centrale overheid gerapporteerde inci
denten waarbij geweld of dreiging met geweld
een rol speelt, is betrekkelijk klein. Het aantal
meldingen van geweld(sdreiging) in 1981 jegens
tnedegedetineerden bedroeg 25, en jegens perso
neel 57 (Erkelens, 1982). Over de ernst van de
incidenten zijn geen gegevens bekend.
Niettemin zijn er wel aanwijzingen dat het
aantal incidenten, waarbij geweld of dreiging
van geweld een rol speelt, groter is dan tot nu
toe bekend is, omdat met name gewelddadige
incidenten tussen gedetineerden onderling zich
deels aan de waarneming van het personeel ont

30 trekken. Illustratief in dit kader is de volgende
uitspraak van één van de directeuren van een
penitentaire inrichting ‘liet is moeilijk te
bewijzen, maar een gedetineerde die niet doet
wat de leider wil, mag nog weleens met een
blauw oog uit de WC komen. Onder vier ogen
geeft hij toe, dat het geen ongeluk was, maar hij
bezweert me er niets over te zeggen, omdat
anders zijn vrouw en kinderen de gevolgen
ondervinden’ (Volkskrant, 1983).
Bovendien is het personeel in de penitentiaire
inrichtingen en met name in de inrichtingen
voor langgestraften van mening dat het aan
tal gedetineerden dat zo aggtessief is dat zij
een bedreiging voor medegedetineerden en
personeel kunnen vormen, de afgelopen jaren
is toegenomen (Rook, 1982: Taak en Toekomst,
1982).
In de derde plaats zijn gegevens bekend over het
gebruik van harddrugs in penitentiaire inrich
tingen. en met name in de inrichtingen voor
langgestraften. Uit een inventarisatie voor
probleemgroepen in deze inrichtingen blijkt dat
gebruik van harddrugs één van de belangrijkste
problemen is. Er zijn aanwijzingen dat in de
verschillende inrichtingen ongeveer 30% van de
bevolking harddrugs gebruikt, dat sommige
gedetineerden daar tijdens hun detentie mee
begonnen zijn (Rook, 1982) en dat in bepaalde



inrichtingen door gedetineerden op agressieve
wijze wordt gedeald (Rapport Werkgroep
Nijborg, 1982).

Daarmee is ook de tweede deelvraag actueel:
kan liet oppositioneel en agressief gedrag van
gedetineerden verklaard worden uit de omstan
digheden waaronder de detentie ten uitvoer
wordt gelegd of is er alleen een verband tussen
persoonsgebonden variabelen en probleem
gevend gedrag?
In het al genoemde onderzoek voor middel
langgestraften wordt geconcludeerd dat
probleemgevendgedrag in de bewakingsgerichte
inrichting relatief vaker voorkomt dan in de
befiandelingsgerichte inrichting en dat het
probleemgedrag van gedetineerden in ieder
geval gedeeltelijk verklaard kan worden uit de
wijze waarop de detentie beleefd wordt. Gede
tineerden die een negatieve houding hebben
ten aanzien van de detentiesituatie vertonen

31 vaker probleemgevend gedrag. De houding ten
opzichte van de detentiesituatie blijkt echter
sterk samen te hangen met de inrichting waar
men verblijft: in de bewakingsgerichte inrich
ting heeft men een aanzienlijk negatievere
houding dan in de meer behandelingsgerichte
inrichting (Van der Linden, 1981). Men zou
daaruit af mogen leiden dat probleemgevend
gedrag samenhangt met de detentiesituatie,
en met name met de mate waarin de omstan
digheden de gedetineerden depriveren. Het is
evenwel niet uitgesloten dat ook selectiefactoren
daarbij een rol spelen.
Ook ten aanzien van druggebruik tijdens de
detentie is nagegaan in hoeverre er een samen
hang is met persoonsgebonden factoren en met
de inrichting waarin de detentie wordt onder
gaan. Het blijkt dat ook in de Nederlandse
situatie sprake is van een duidelijke samenhang
tussen druggebruik voor en tijdens detentie
(Rook, 1982). Daarnaast echter blijkt er een
samenhang te bestaan tussen de inrichting waar
men is ingesloten en druggebruik. De inrich
tingen waar relatief veel druggebruik voorkomt
onderscheiden zich op twee aspecten van de
andere inrichtingen. In de eerste plaats is de
samenstelling i’an de bei’olking anders. Het be
langrijkste verschil heeft te maken met delicts
achtergrond. In de inrichtingen waar relatief



veel gedetineerden drugs gebruiken blijken ook
relatief veel drughandelaren te zijn ingesloten.
Daarnaast zijn er belangrijke verschillen wat
betreft de overzichtelijkheid van de inrichting:
naarmate de omvang groter is, de gebouwelijke
situatie en de mate van gemeenschap overzicht
over de gang van zaken moeilijker maakt, kan
handel en gebruik van drugs makkelijker plaats
vinden (Rook. 1982). Dit zou er op kunnen
wijzen dat ook in de Nederlandse situatie de
sturingsmogeljldieden van het personeel een
belangrijke invloed op de aard van de subcultuur
kan hebben.

Het voorgaande brengt ons tot de conclusie
dat ook in de Nederlandse situatie gesproken
kan worden van een tegencultuur van gedeti
neerden in de penitentiaire inrichtingen. Hier
bij dient evenwel aangetekend te worden dat
het geenszins vaststaat dat die tegencultuur een
zelfde intensiteit heeft als in veel Amerikaanse

32 inrichtingen.
In de tweede plaats kan geconcludeerd worden
dat de omstandigheden waaronder de detentie
ten uitvoer wordt gelegd, en met name het
inrichtingsregiern, invloed uitoefenen op de
aard en de intensiteit van de tegencultuur.
Voor een verdere ontwikkeling van het beleid op
het gebied van het gevangeniswezen is een beter
inzicht in de samenhang tussen de detentie
omstandigheden, de kenmerken van de gedeti
neerden en de aard en intensiteit van de sub
cultuur van gedetineerden van groot belang. Het
WODC zal met het oog daarop in de komende
jaren onderzoek op dit gebied entameren.
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Een vergelijkende analyse van
de organisatiestructuur en de
subcuÏturen in inrichtingen
voor jeugdige delinquenten*

door B. C. Feld

In de discussie over de oorsprong, de processen
en de kenmerken van subculturen van gedeti
neerden worden de eigenschappen van deze
subculturen ôf toegeschreven aan de formele
organisatie van de inrichting èf aan de kenmer
ken die de gedetineerden al hadden voordat zij
in de gevangenis kwamen. Het eerstgenoemde
model (ook wel genoemd het indigenous origins
model) brengt de waarden en rollen van de
subculturen in verband met de reacties van de
gedetineerden op de aanpassingsproblernen die

39 ontstaan door de ontberingen en beperkingen
die het verblijf in een inrichting met zich mee
brengt. De formele organisatie van de gevangenis
vormt dus het informele sociale systeem van de
gedetineerden.
Het andere model (direct importation-model)
schrijft de normatieve orde van de gevangenissen
toe aan identiteiten, rollen en waarden die de
gedetineerden hadden, voordat zij werden inge
sloten. De persoonlijke kenmerken van de gede
tineerden zouden dus de subculturen vormen.
Verschillen in sociale kenmerken als sexe, ras
of criminele betrokkenheid voor de gevangen
houding hebben zowel invloed op de kwali
teiten van deze subculturen als op de individuele
aanpassing van de gedetineerden daaraan.

Geen van beide modellen geven op zichzelf een
adequate verklaring voor de kenmerken van de
subcultuur van de gedetineerden en de aanpas
sing van de individuele gedetineerden.
Dit onderzoek presenteert een vergelijkende
analyse van de wijzen waarop veranderingen in
organisatorische doelstellingen en interventie

* Dit is een verkorte weergave van: A comparative

analysis of organïzational structure and inmate
subcultures in institutions for juvenile offenders.
In: Crirne and delinquency, juli 1981, blz. 336—363.



strategieën in inrichtingen voor jeugdige delin
quenten verschillen teweegbrengen in het infor
mele sociale systeem van de gedetineerden. De
onderstaande analyse bekijkt de variaties in
organisatorische doelstellingen, de interventie
strategieën van de straf en de praktijk van
sociale controle die van invloed zijn op het
niveau van geweld en de structuur van het
sociale systeem van de gedetineerden.

Methode
De gegevens voor dit onderzoek werden ver
zameld in tien paviljoens van vier inrichtingen
voor jeugdigen beheerd door het Massachusetts
Departrnent of Youth Services.
Aangezien de plaatsing van de gedetineerden
in de verschillende huizen niet willekeurig was,
werden de tien huizen van het onderzoek ge
selecteerd om de vergeljkbaarheid van de bewo
ners en de verschillende toegepaste behande
lingsstrategieën zo groot mogelijk te maken.

40 Van de tien onderzochte units waren er zeven
voor jongens, twee voor meisjes en én gemengd,
verspreid over vier verschillende inrichtingen.
De bewoners werden ingedeeld op basis van
leeftijd, ras, crimineel verleden, huidig ge
pleegde delict, leeftijd van het eerste con
tact met de kinderrechter, aantal van die
contacten en eerdere plaatsing in inrichtingen.
1-loewel de plaatsing niet geheel willekeurig was,
werd er door de leiding ook niet systematisch
geprobeerd de bewoners zo over de units te
verdelen dat de behandelingsprogramma’s aan-
sloten bij hun behoeften. De beslissende fac
toren waren de beschikbaarheid van bedden en
de noodzaak om de bezetting van de verschil
lende huizen in balans te houden.
Naast het indelen van de bewoners, werden er
statistische controles op de gevolgen van achter
grondkenmerken binnen iedere unit gebruikt
om de vergelijkbaarheid vast te stellen. Voor
iedere achtergrondvariabele werden er controles
gebruikt om vast te stellen of een speciaal
kenmerk van de bevolking van bepaalde units
relatief vaker voorkwam dan bij die van andere
units en of de verschillen tussen de units een
produkt waren van die bevolkingsverschilen.
Naast testen voor het leggen van verbanden
tussen achtergrondvariabelen en attitudes
werden er testen gebruikt om rekening te



houden met interactie-effecten tussen kenmer
ken van de bewoners en de behandelings
strategieën van de units. Deze technieken onder
steunen de conclusie dat de substantiële ver
schillen tussen de units niet samenhangen met
de verschillen in gedetineerdenpopulatie en
terecht worden toegeschreven aan de sociale
structuren van de units.
Het is niet verbazingwekkend, dat in inrich
tingen met een jeugdige bevolking (gemiddeld
ongeveer 16 jr.) die nog geen criminele carrière
achter de rug heeft en die gemiddeld vier
maanden gevangen zit, de achtergrondkenmer
ken of vroegere ervaringen ondergeschikt zijn
aan de onmiddellijke organisatorische verplich
tingen.
De gegevens werden in ieder van de tien units
verzameld door een team van vijf getrainde
onderzoekers die in iedere unit ± zes weken
verbleven en vragenljsten voorlegden aan en
interviews afnamen van zowel de staf als de

41 bewoners. Veel van de tijd van onderzoekers
werd bovendien besteed aan participerende waar
neming en ongestructureerde interviews.

Resultaten
De stafleden hadden van het Department of
Youth Services geen specifieke handleiding
gekregen. Doordat er een proces van institutio
nele decentralisatie gaande was konden zij
binnen de zelfstandige units een verscheiden
heid van doelstellingen nastreven waarbij ver
schillende behandelingsstrategieên werden
gebruikt. Bij het opzetten van de programma’s
voor hun cliënten werden de stafleden geleid
door hun eigen opvattingen over de oorzaken
en het behandelen van delinquent gedrag.
Hoewel er enige verscheidenheid onder de
stafleden binnen de verschillende units was,
resulteerden de werving, zelfselectie en plaat
sing in de units in betrekkelijk eensluidende
behandelingsstrategieën. Dit onderzoek is
gericht op de voornaamste verschillen in de
programma’s en doelstellingen die naar boven
kwamen in de units en de invloeden van die
verschillen op de subculturen.

Unitprogranmia ‘S en strategieën van sociale
con trole
De doelstellingen, die in de verschillende



inrichtingen worden nagestreefd, kunnen
gericht zijn op de behandeling van de gedeti
neerden of juist op hun bewaking; de pro
gramma’s, die worden uitgevoerd om de doel
stellingen te realiseren kunnen het accent
leggen op de individuele benadering van de
gedetineerden of op een groepsgewijze bena
dering. De verschillende units kunnen derhalve
worden ondergebracht in een typologie be
staande uit vier typen:
— units met een bewakings- en groepsgericht
programma
- units met een bewakings- en individueel
gericht programma
- units met een behandelings- en groeps
gericht programma
- units met een behandelings- en individueel
gericht programma.
Bij de onderzochte units van het Massachusetts
Department of Youth Services komen alle
vier typen voor:
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Maximwn Securitv (groepsbewaking). Eén unit
werd gebruikt voor jongeren die uit de inrich
ting waren weggelopen en voor hen die op een
andere manier inbreuk hadden gepleegd op de
tehuisregels. Ongeveer de helft van alle gedeti
neerden ontsnapte een keer tijdens hun verblijf.
In deze omgeving was geen mogelijkheid tot
het volgen van een opleiding of sprake van een
psychotherapeutisch programma. Interventie

bestond uit bestraffing met perioden van ge

dwongen nietsdoen alleen onderbroken door

maaltijden en coiwée. Alle activiteiten vonden

plaats in een zwaar gecontroleerde, gestructu
reerde omgeving en in groepsverband. De staf
probeerde conformiteit, gehoorzaamheid en
respect af te dwingen en bestrafte verzet of
weerstand, waarbij zij gebruik maakte van
fysieke dwang, isolatiecellen, massale opslui
ting en andere vormen van groepsbestraffing.
Deze tactieken leidden tot vervreemding onder
de gedetineerden die zo min mogelijk contact
met het personeel zochten.

School voor beroepsopleiding (individuele
bewaking). In deze units werd beroepstraining
als de belangrijkste strategie voor verandering
gebruikt. De meeste programma’s bestonden
uit het onderhouden van de inrichting en de



omgeving daarvan of uit het verlenen van
diensten aan de bewoners: een cafetariapro
gramma, een wasprogramma, tuinieren, schil
deren en dergelijke. In sommige units waren
beperkte theoretische en psychotherapeutische
programma’s. Vergeleken met de bovengenoem
de unit genoten de bewoners grotere fysieke
vrijheid. die de controle voor de staf moeilijker
maakte. Ook het meewerken van de bewoners
aan de werkprogramma’s was prob]ematisch.
De staf maakte gebruik van een systeem van
privileges om medewerking te krijgen, daar
naast dreigde men met overplaatsing naar een
maximum security unit. Ook werkten zij
informeel samen met de leiders van de bewoners
om de orde te handhaven, waarbij zij weer
gebruik maakten van privileges.

Jndii’idttele behaiideling. 1-let individuele
behandelingsprogramma gebruikte al]e soorten
psychotherapeutische behandelingsmogeljk

43 heden. Het unitprogramma was Vrij en open,
met weinig restricties. De staf maakte het leven
in de unit zo aangenaam mogelijk om de bewo
ners aan te moedigen deel te nemen aan het
behandelingsproces. Zij vermeden a]gcmene
regels en reageerden op iedere bewoner op basis
van individuele therapeutische overwegingen.
De staf steunde bijna uitsluitend op een uit
gebreid systeem van privileges om de mede
werking van deelnemers te verkrijgen. Er werd
praktisch geen fysieke dwang uitgeoefend om
aanpassing en gehoorzaamheid te krijgen.

Groepsbehaiideling. Alle units met groeps
behandeling maakten gebruik van een thera
peutisch behandelingsmodel, aangevuld met
mogelijkheden voor een beroepsopleiding of
theoretische scholing. Een dagelijks logboek
zorgde voor de agenda van de gemeenschappe
lijke discussies. De staf en de bewoners werden
daardoor aangemoedigd om gebeurtenissen op
te schrijven die de aandacht van de gemeenschap
vroegen. Tijdens deze bijeenkomsten verzamel
den de stafleden de opmerkingen van de bewo
ners over werk, school en het leven in de unit.
Vervolgens verdeelden zij de unitbevolking in
kleinere behandelingsgroepen en gebruikten een
soort geleide groepsinteractie om onderlinge
problemen op te lossen of kwesties te bespre



ken die tijdens de gemeenschappelijke bijeen
komsten naar voren waren gekomen. Formele
samenwerking tussen de staf en de gedetineer
den was liet belangrijkste middel van sociale
controle. De staf gebruikte het proces van
probleemoplossing van de groep om de unit
normen vast te stellen en af te dwingen en om
de druk van de groep te mobiliseren om te
reageren op specifieke gevallen van afwijkend
gedrag. Regels en protocollen werden uitge
werkt in een systeem van privileges. De privi
leges en vrijheden van iedere bewoner waren
afhankelijk van gedrag en deelneming. De grada
ties van privileges en vrijheid en de verantwoor
delijkheden die aan ieder niveau vast zaten
werden consequent en vastberaden gehandhaafd.
De kracht van dit proces van formele samen
werking, was gelegen in de druk die de staf op
de bewoners uitoefende om andere bewoners
te motiveren om te veranderen. Het concept
van ‘verantwoordelijkheid’ was essentieel, en

44 de bewoners waren zowel voor hun eigen
vooruitgang als voor die van anderen verant
woordelijk.

De subcutturen van de gedetineerden
Een subcultuur van gedetineerden ontwikkelt
zich binnen de grenzen van een strafinrichting
en de normen en waarden ervan geven de
belangrijkste zaken van het leven in een inrich
ting weer. Nieuw aangekomen gedetineerden
worden gesocialiseerd naar dit systeem en
passen zich aan aan de verwachtingen van hun
medebewoners. Het informele sociale systeem
beihvloedt vaak de effectiviteit van de fonnele
organisatie: het ondersteunt de stafleden of
werkt ze tegen bij het nastreven van hun doel
stellingen. Eén kenmerk van de gevangenis
organisatie dat het karakter van de sociale
systemen van de gedetineerden beinvloedt, is
de mate waarin de stafleden er in slagen geweld
en uitbuiting onder controle te houden. Geweld
van gedetineerden staat in direct verband met
de kwaliteit van de relaties tussen de gedetineer
den en de staf en met de informatie die het
personeel heeft over de werking van de sub
cultuur. Het beheersen van geweld is derhalve
een sine qua non voor een effectief beheer van
de gevangenis.



Er bestond een duidelijk verband tussen het
type formele Organisatie en de informele
cultuur van de gedetineerden. In de maximum
sedurity unit ondergingen de bewoners de
grootste ontberingen en waren zij het meest
vervreemd van hun medebewoners en de staf
leden. Die vervreemding verhinderde de ont
wikkeling van een effectieve controle door
de staf en gaf agressieve bewoners de kans om
hun medebewoners uit te buiten door middel
van verschillende vormen van gewelddadig
gedrag. In de units met een beroepsopleiding
werd de effectiviteit van geweld en uitbuiting
wel verminderd door het systeem van privileges
en de informele samenwerking van staf en
bewonerselite, toch bleef agressie de heersende
manier van interactie binnen de subcultuur.
In de units met een behandelingsprogramma,
met name bij de groepsbehandeling, verminder
de de formele samenwerking tussen de gedeti
neerden en de stafleden het niveau van geweld
en verschafte een therapeutische basis voor
het doorgeven van informatie. die de werking
van de subcultuur zichtbaarder maakte voor de
staf. Die grotere zichtbaarheid, gecombineerd
met aanzienlijk minder beperkingen, vermin
derde de noodzaak voor en de effectiviteit
van agressie en schiep de mogelijkheid voor het
ontstaan van een positievere cultuur onder
de gedetineerden.

Doelstellingen van de units
De doelstellingen en programma’s van de
units bepalen de organisatorische context
waaraan de bewoners zich aan moeten passen.
De bewoners van de op bewaking gerichte
units beschreven deze als een plaats voor
bestraffing, terwijl de bewoners van de op
behandeling gerichte units deze zagen als een
plaats voor resocialisatie en voor het herwinnen
van zelfbewustzijn. De bewoners van de be
wakingsunits zagen de staf veel meer als een
lichaam dat gehoorzaamheid en aanpassing
eiste dan de bewoners van de andere units en
deze beschreven de verwachtingen van de staf
ook veel vaker in termen van behandeling en
zelfbewustzijn. Een gevolg van de verschillen
in bewaking en bestraffing was de manier
waarop de gedetineerden de ‘pijn van de
gevangenschap’ beschreven.



Vrijwel steeds rapporteerden de bewoners van
de op bewaking gerichte units veel grotere
problemen te hebben met hun opsluiting
verveling, het leven met anderen en materiële
ontberingen - dan de bewoners van de behan
delingsunits. Deze gerapporteerde verschillen
in leefbaarheid van de inrichting werden ver
oorzaakt door de staf: het behandelingsperso
neel probeerde de onaangename, vervreem
dende aspecten van opsluiting veel meer op te
vangen dan de staf in de op bewaking gerichte
units.

De indruk die de gedetineerden van de staf
en van elkaar hadden
De opvattingen die de bewoners over de staf
hadden liepen parallel met die van de staf over
de bewoners. In de units waarde staf de
bewoners beschreef als gevaarlijk, onbetrouw
baar, abnormaal of onverbeterlijk, hadden de
bewoners negatieve opvattingen over de staf,

46 die zij als niet te vertrouwen, onbehulpzaam of
onverschillig beschouwden. In de units waar
de staf zich positiever over de bewoners uitliet,
hadden de bewoners ook een positievere op
vatting over de staf.
De bewoners van de op behandeling gerichte
units hadden aanzienlijk meer vertrouwen in
en bezorgdheid voor hun medebewoners dan
de bewoners van de andere units. Zij hadden
ook onderling een grotere solidariteit.

De sociale structuur van cle stibctiltuur van
cle gedetineerden
De reacties van de bewoners en de staf op
geweld en agressie zijn de belangrijkste deter
minanten van de processen van de subcultuur.
Bij afwezigheid van effectieve beheersing,
liggen geweld en agressie ten grondslag aan de
meeste interacties binnen de subcultuur. Boven
dien staat het vôérkomen van geweld in nauw
verband met andere normen van de subcultuur,
met name die over het doorspelen van informa
tie: ongecontroleerd geweld kan dit voorkomen,
terwijl het doorspelen van informatie, op de
juiste manier door de staf aangemoedigd, het
geweld kan verminderen. Bijna driemaal zoveel
bewoners van de behandelingsunits als van die
uit de bewakingsunits keurden deze vorm van
informatieverschaffing goed. Zoals gezegd



kwam die goedkeuring voort uit het feit dat
de staf het doorgeven van die informatie als
een deel van het behandelingsprogramma naar
voren bracht, als ‘helpen’ of ‘verantwoordelijk
zijn voor anderen’.
De formele samenwerking versterkte de thera
peutische basis voor het doorgeven van infor
matie en gaf de bewoners een betere bescher
ming tegen intimidatie doordat het de zicht
baarheid van infonnele druk van andere bewo
ners vergrootte. Door het wettigen en aanmoe
digen van het doorspelen van gegevens verkre
gen de stafleden een enorme hoeveelheid infor
matie over de verborgen processen van de sub
cultuur, waardoor zij beter in staat waren om
liet geweld te beteugelen.
De participerende observatie en de interviews
verschaften inzicht in het ondergrondse geweld
onder de bewoners. ‘Je moet vechten’ was een
norm in de bewakingsunits en de niveaus van
verbaal en fysiek geweld lagen veel hoger dan

47 in de behandelingsunits. De bewoner hoefde
niet een succesvolle vechter te zijn, maar de
bereidheid om te vechten om zichzelf, zijn
positie en zijn eigendommen te beschermen
tegen uitbuiting was essentieel.
Er was aanzienlijk minder uitbuiting in de
behandelingsunits. De veldwerkers rapporteer
den minder gevechten, minder fysieke confron
taties en verbale agressie in vergelijking met
de andere units. Er was minder normatieve
steun voor geweld en als het voorkwam werd
het door de meeste bewoners veroordeeld in
de gemeenschappelijke bijeenkomsten. De ver
schillen in geweld waren het gevolg van het
ingrijpen van de staf. In de bewakingsunits
namen de bewoners met geweld wraak op
degenen die de staf hadden ingelicht en ont
moedigden zo de andere bewoners dat te doen.
Door hun beperkte mogelijkheden van sociale
controle, moedigde de staf de bewoners niet
aan om informatie door te geven, omdat zij
daardoor gedwongen zouden worden de geweld
dadige bewoners direct te confronteren. Als de
stafleden hoorden van geweld of wraaknemingen,
ondernamen zij zelden iets om herhaling te
voorkomen. Het kwam vaak voor dat zij de
waarden van de gewelddadige subcultuur ver
sterkten doordat zij de bewoners aanmoedigden
om terug te vechten en zichzelf te verdedigen.



De bewoners hadden dan ook weinig aanleiding
om met de staf te gaan samenwerken.
In de behandelingsunïts verschaften de formele
samenwerking en het goedkeuren van het door
spelen van informatie mogelijkheden tot commu
nicatie en een mechanisme om het hoofd te
bieden aan geweld.
De verschillen in unitnormen en in relaties
tussen de bewoners werden ook zichtbaar in de
kenmerken van het leiderschap onder de gedeti
neerden. Een meerderheid van de bewoners van
de bewakingsunits beschreef de leider als iemand
die een negatieve en gewelddadige rol speelde
in het unitleven. Zowel uit de participerende
waarneming als de interviews kwam naar voren
dat de leiders diegenen waren die gewelddadig
optraden tegen de gedetineerden met een lagere
status en hen ook uitbuitten. Er was een
grotere normatieve goedkeuring van negatief
gedrag in deze units en de leiders gaven de
heersende waarden van de subcultuur weer. De

48 leiders in de behandelingsunits werden beperkt
door de bestaande normen inzake geweld en
het doorgeven van informatie. De formele
samenwerking tussen de bewoners en de staf
verminderde de mogelijkheden van de leiders
om de bewoners door middel van fysiek geweld
in bedwang te houden en zij speelden een posi
tievere rol in de inrichting.
Onderaan de ladder van de sociale structuur van
de units bevonden zich de ‘punks’: de bewoners
die werden getiranniseerd en uitgebuit en die
berustten in hun rol van slachtoffer. In de
bewakingsunits waren zij voortdurend het
slachtoffer van psychologisch en fysiek geweld.
De sterke norm tegen het doorgeven van infor
matie voorkwam dat noch het slachtoffer noch
de andere bewoners lieten merken wat er
gebeurde. Het onvermogen van de staf om het
geweld in bedwang te houden weerhield de
slachtoffers ervan iets te zeggen en zo bleven
zij overgeleverd aan hun kwelgeesten.
In de behandelingsunits hadden de ‘punks’
minder te lijden, hoewel zij door de andere
bewoners als zwak, onvolwassen en zonder
zelfrespect werden beschouwd. Vergeleken bij
de bewakingsunits hadden zij een betrekkelijk
rustig bestaan tijdens hun detentie.



Grootte en overbevolking van
gevangenissen, de mate van
geweld binnen de gevangenis
en recidive*

door D. P. Farrington en C. P. Nutali

In criminologische kring lijkt op grote schaal
te worden aatigenomen dat een kleinere
gevangenis (d.w.z. met een geringer aantal
gedetineerden) de voorkeur verdient boven
een grotere. Een grote gevangenis zou een
slechte invloed hebben op het gedrag van
gedetineerden tijdens en nâ hun verblijf binnen
de gevangenismuren. Zowel in de U.S.A. als in
Canada zijn door adviescommissies aanbeve
lingen gedaan aan de regering om te streven
naar een verkleining van gevangenissen. Deze
aanbevelingen waren echter nooit gebaseerd
op empirisch bewijsmateriaal. In dit artikel
willen wij nagaan of empirisch is aan te tonen
dat grote gevangenissen een ongewenste invloed
hebben op het gedrag, zowel tijdens als nâ
een verblijf aldaar. Daarbij zullen wij vooral de
aandacht richten op het véérkornen van geweld
binnen de gevangenis en op recidive.

Gevangenisgrootte
Terwijl iedereen het erover eens schijnt te
zijn dat klein’ beter is, lopen de meningen
nogal uiteen t.a.v. een concrete invulling van
dit begrip. 25 Jaar geleden pleitte Barnes
ervoor, dat gevangenissen niet meer dan 1200
gedetineerden zouden herbergen. Daartegen
over staat de conclusie van de werkgroep van
de Solicitor-General in Canada, waarin een
maximum-aantal van 1 50 genoemd wordt. De
meeste andere aanbevelingen bewegen zich
tussen deze twee uitersten in.
Over het algemeen zijn de gevangenissen in
Amerika altijd groter geweest dan die in
Canada of Engeland. Tegenover een gemiddel

* Dit is een verkorte weergave van: Prison size,
overcrowding, prison violence, and recidivism.
Iti: Journal of criminaljustice, 8e jrg., nr. 4, 1980,
blz. 221—231.



de bezetting van 970 (1973) in Amerika staat
een gemiddelde bezetting van krap 500 in
Engeland en Wales (1978). Deze cijfers gelden
voor de zwaarder bewaakte gevangenissen voor
mannelijke delinqtienten.
Tot op zekere hoogte heeft de gevangenis-
grootte in Amerika te maken met het feit, dat
er in dit land veel mensen gedetineerd worden.
Waller en Chan deden in 1977 een onderzoek
in vijftien landen en kwamen daarbij tot de
conclusie dat Amerika, ook relatief, het groot
ste aantal gedetineerden heeft. De laatste tien
jaar is dit aantal dramatisch gestegen, van
187.000 in 1968 tot 283.000 in 1977. Dit
laatste cijfer ligt hoger dan de totale capaciteit,
die op 262.000 geschat wordt. Het ligt dan
ook voor de hand te veronderstellen dat veel
gevangenissen overbevolkt zijn. Ook in
Engeland is dit momenteel een ernstig probleem.

De samenhang tussen gevangenisgrootte en
50 het gedrag van gedetineerden

Onderzoek op dit terrein is schaars. De drie
meest relevante onderzoeken zijn: het onder
zoek van het Department of Corrections’ in
Sotith Carolina (1973), het onderzoek van
Sylvester, Reed en Nelson (1977), en dat van
Megargee (1976, 1977).
Bij het onderzoek in South Carolina was men
geihteresseerd in gevangenisrellen waarbij
vijftien man of meer betrokken was en waarbij
schade werd aangericht of lichamelijk letsel
veroorzaakt. Gevangenissen waar dit soort
incidenten voorkwamen bleken groter te zijn
dan die waar deze niet voorkwamen: van de
gevangenissen waar genoemde incidenten
plaatsvonden had 66% een bezetting boven de
500 man, van de gevangenissen waar dit soort
verschijnselen niet voorkwam had slechts 33%
een dergelijke bezetting.
Sylvester c.s. waren bij hun onderzoek geihter
esseerd in doodslag binnen de gevangenis. Zij
vonden dat dit meer voorkwam in de grotere
gevangenissen. In 51% van de gevangenissen
met een bezetting van 1000 of meer had een
dergelijk voorval plaatsgevonden, terwijl dit in
31% van de gevangenissen met een bezetting
van 500—999, en in 9% van die met een bezet
ting onder de 500 was gebeurd.
In beide onderzoeken is echter nagelaten de



cijfers te relateren aan het aantal gevangenen.
Men zou voor elke soort instelling het aantal
voorvallen per 100 man moeten berekenen,
alvorens te concluderen dat de totaalcijfers
lager zouden zijn als alle gevangenen in kleine
gevangenissen gehuisvest zouden worden.
Daarnaast is er bij beide onderzoeken sprake
van een vermenging van de factorgrootte met
vele andere factoren. Sylvester c.s. geven aan dat
de grotere gevangenissen meestal éék de
zwaarder bewaakte waren. Het bewakingsniveau
vertoont een sterkere samenhang met het dood
slagcijfer dan de grootte. Voorts zijn de grotere
gevangenissen over het algemeen ouder, hebben
relatief minder stafleden, zijn meer overbevoikt
en zijn meer in stedelijke gebieden gesitueerd.
Door Sylvester c.s. is niet aangetoond dat er
een samenhang tussen de gevangenisgrootte en
het doodslagcijfer bestond, onafhankelijk van
al deze andere factoren.
Bij het onderzoek in South Carolina werden
naast de grootte ook nog tal van andere ver
schillen tussen de onderzochte gevangenissen
genoemd, zoals de zwaardere bewaking, de
ouderdom (minstens 60 jaar oud), een relatief
geringere personeelsbezetting, de jongere
leeftijd van de gedetineerden die daarnaast
ook al vaker veroordeeld waren geweest.
Aangezien met deze andere factoren in de
analyse geen rekening is gehouden, kan o.i. uit
dit onderzoek niet geconcludeerd worden dat
de grootte van een gevangenis bijdraagt tot of
mede oorzaak is van het v6ôrkomen van rellen.
1-let is bijv. heel goed mogelijk dat de kans op
relletjes groter is bij jongere, of meer criminele,
gedetineerden. Of misschien komen ze wel
meer voor in oudere gevangenissen, of in
zwaarder bewaakte.
Het onderzoek van Megargee is verfijnder,
maar wel kleinschaliger. Het betreft een minder
zwaar bewaakte gevangenis in Florida voor
mannen tussen de 18 en 25 jaar. In drie jaar
tijd fluctueerde de bezetting hier van 524 tot
628, evenals de beschikbare ruimte tengevolge
van verbouwingswerkzaamheden. Megargee
relateerde deze twee factoren aan de maande
lijks gerapporteerde incidenten, variërend van
werkweigering tot zware mishandeling. Uit het
onderzoek komt naar voren dat in een dicht
bevolkte gevangenis meer kans bestaat op



storend gedrag. Het aantal gedetineerden doet
er z.i. niet zoveel toe. Megargee wijst er wel
op, dat ook andere factoren mogelijk een rol
spelen. De verbouwing maakte interne verhui
zingen noodzakelijk, waarbij niet alleen de
beschikbare leefruimte kleiner werd maar ook
terri[oriurnversch uivingen optraden en vriend
schapsbanden verbroken moesten worden. Het
kan zijn dat het storende gedrag vooral aan de
laatste twee factoren toegeschreven moet
worden.

tn geen van de drie onderzoeken wordt af
doende aangetoond, dat de gevangenisgrootte
bijdraagt tot of oorzaak is van gewelddadig
gedrag binnen de gevangenis.

Gevangenisgrootte en gedrag nâ het verblijf
in de gevangenis
Op dit terrein is nog minder onderzoek gedaan.
Het beschikbare onderzoek heeft betrekking

52 op inrichtingen voor jeugdigen. Genoemd kan
worden het onderzoek van Milham, Bullock
en Cherrett (1975) en dat van Dunlop (1974).
Geen van deze onderzoeken duidt op een samen
hang tussen grootte van de instelling en de
recidive gemeten naar aantal latere veroorde
lingen. Jesness (1965, 1971) maakte t.b.v.
zijn onderzoek een willekeurige verdeling van
jeugdige gevangenen over de in grootte
variërende units binnen één en dezelfde
instelling. In het eerste jaar na vertrek uit de
instelling werd de voorwaardelijke invrijheid
stelling vaker ingetrokken bij jongeren uit de
grotere units dan uit de kleinere. Over een
periode van vijfjaar echter waren deze percen
tages nagenoeg gelijk. Bovendien kan dit kort
durende verschil moeilijk toegeschreven worden
aan de unitgrootte, omdat de grotere units nog
in andere opzichten verschilden van de kleinere.
M.n. hadden zij een relatief lagere personeels
bezetting en een strenger regime.

Uit dit overzicht van het bestaande onderzoeks
materiaal over de invloed van de gevangenis
grootte komt dus, misschien wel tot onze
verrassing, naar voren dat deze factor geen
aantoonbare invloed heeft op het gedrag in of
na vertrek uit de gevangenis, In het hierna
volgende doen wij verslag van ons eigen onder-



zoek op dit terrein, gebaseerd op statistisch
materiaal over de Engelse gevangenissen.

Statistisch materiaal over de Engelse
gevangenissen

R egelovertredingen binnen de gevangenis
De gevangenisstatistieken van het Home Office
in Engeland en Wales voor het jaar 197$ geven
informatie over het aantal bestrafte regelover
tredingen in alle gevangenissen. Daarnaast
geven zij een beeld van de gemiddelde dagelijkse
bezetting.
Wij bekijken deze cijfers alleen voor de geslo
ten inrichtingen. Daarbij zien we dat het
gemiddelde aantal van deze overtredingen toe
neemt naarmate de gevangenis groter wordt.
Berekenen we echter het gemiddeld aantal
overtredingen per gevangene, dan zien we dat
dit cijfer in de grotere inrichtingen (meer dan
400 man) significant lager ligt dan in de klei-

3 nere. Bij de interpretatie van deze cijfers doen
zich twee problemen voor.
Ten eerste bestaat de groep van 55 gesloten
inrichtingen die wij hier bekeken hebben uit een
aantal verschillende typen. Het belangrijkste
onderscheid is dat naar lokale gevangenissen,
waar korte straffen uitgezeten worden en waar
men in eerste instantie direct terecht komt na
de rechtszaak, en training-gerichte instellingen
waar langer gestraften geplaatst worden na een
kort verblijf in de lokale gevangenis. Dit onder
scheid moet niet te absoluut gezien worden.
Er zijn verschillende lokale gevangenissen waar
men ôék training-gerichte afdelingen heeft.
De lokale gevangenissen zijn over het algemeen
groter.
Als we dit verschil in typen verder uitwerken
dan blijkt de samenhang tussen grotere omvang
en een gemiddeld lager aantal overtredingen
per gevangene alleen voor de training-gerichte
instellingen statistisch significant te zijn, niet
voor de lokale gevangenissen.
Een ander probleem is het betrekkelijk triviale
karakter van de overtredingen waar het hier
om gaat. Het is dan ook heel goed mogelijk
dat deze in kleinere instellingen zwaarder
wegen, dus eerder geregistreerd worden, dan
in grotere instellingen waar alleen de grovere
overtredingen aangepakt worden.



Daarom beperken we ons in de volgende analy
se tot dfe overtredingen die overal geregistreerd
en bestraft zullen worden, de geweiddadige
acties zowel tegen medegevangenen als tegen
personeel.

Gewelciclaclige acties
In de training-gerichte instellingen zien we
het gemiddeld aantal gewelddaden per 100
gevangenen dalen naarmate de instelling
groter is. Voor de lokale gevangenissen lijkt
er nauwelijks een samenhang te zijn tussen
gevangenisgrootte en geweldspe rcentage. Dit
sluit dus aan bij onze vorige resultaten: rela
tief minder overtredingen in grotere training-
gerichte instellingen maar niet in grotere
lokale gevangenissen. Helaas is er geen sprake
van een statistisch significante samenhang,
zodat we onze hypothese m.b.t. het minder
geregistreerd worden van triviale regelover
tredingen in grotere gevangenissen niet kunnen

54 verwerpen.
Ondanks het ontbreken van significante
gegevens lijkt er toch in de training-gerichte
instellingen een ander verband te bestaan
tussen gevangenisgrootte en overtredingen dan
in de lokale gevangenissen. 1-loe komt dit? Een
van de grootste verschilpunten is de mate van
overbezetting, die in de lokale gevangenissen
vrij groot is. In 197$ was de totale capaciteit
11 .787 man, maar de feitelijke bezetting
16.819. Voor de training-gerichte instellingen
daarentegen was de totale capaciteit 11.103,
de feitelijke bezetting daarentegen 10.575 man.
Volgens de officiële nonnen golden alle 24
lokale gevangenissen als overbezet, van de 31
training-gerichte instellingen kon dat maar van
acht geconstateerd worden. Deze acht leken
in zoverre op de lokale gevangenissen dat ook
daar het geweidspercentage in de grotere in
stellingen wat hoger lag dan in de kleinere.
Bij de overige was een duidelijke tendens in
omgekeerde richting waarneembaar, maar
helaas ook niet statistisch significant.
Een interpretatie van dit verband wordt nogal
bemoeilijkt door het ontbreken van gegevens
over de specifieke intake van elke gevangenis.
Het is immers heel goed mogelijk, dat het
percentage gewelddaden meer zegt over het
soort bewoners dan over welk aspect van de



gevangenis ook. Zo blijken de geweidscijfers
hoog te zijn in gevangenissen die specifiek
voor jongeren ondet de 21 jaar ingericht zijn.
Men mag veronderstellen dat dit komt omdat
jongere gevangenen gewelddadiger zijn dan
oudere.
Het Home Office hanteert een ‘spreidings
beleid’ waarbij de gevaarlijkste delinquenten
(categorie A, ong. 1% van het totale aantal)
over bepaalde gevangenissen verdeeld worden.
Kijken we naar de geweidscijfers van deze
zes gevangenissen, dan zien we dat deze het
hoogst zijn in de twee kleinste instellingen.
1-let gaat hier om Gartree en Albany. alle twee
vrij moderne gevangenissen die niet overbezet
zijn. Beiden hebben een relatief hoog percen
tage gevaarlijke delinquenten. Van alle
training-gerichte instellingen hadden zij de
hoogste geweldscij fers. M ogelijkerwijze is er
een samenhang tussen het soort gevangenen
en het aantal gewelddadige acties in een

5 gevangenis. tVe weten echter niet hoeveel
gewelddaden aan de ‘categorie A’ delinquenten
toegeschreven moeten worden.

Recidi’e
Bij bovengenoemde analyses zijn we gestuit
op een gebrek aan infonnatie over de versclul
lende typen gevangenen. In analyse van latere
veroordelinge n hadden wij de mogelijkheid
om de intake-factor constant te houden. Een
nieuwe veroordeling is weliswaar geen ideale
maatstaf voor het gedrag nâ het gevangenis-
verblijf, maar het is wel de beste die wij tot
onze beschikking hebben.
Het gaat hier om gegevens van alle mannelijke
gevangenen die een gevangenisstraf van 18
maanden of meer hadden en in de eerste zes
maanden van 1965 vrijgekomen zijn. Meer
dan 2000 man werden gedurende twee jaar na
hun vrijlating gevolgd. De onderzoekers waren
geïnteresseerd in de voorspelling van de
recidive. Daarom werd de steekproef at random
verdeeld over twee groepen. Met de gegevens
van de ene groep werd een voorspellingsindex
geconstrueerd, gebaseerd op factoren zoals:
crimineel verleden, leeftijd, burgerlijke staat,
leefsituatie en arbeidsverleden.
Op grond van de resultaten met deze index bij



de tweede groep kan de voorspellende waarde
ervan positief worden beoordeeld.
Als we nu de voorspelde recidivecijfers verge
lijken met de feitelijke cijfers, dan hebben we
een maatstaf voor de effectiviteit van een
gevangenis. We kunnen dan zien of de resul
taten beter dan wel slechter zijn dan we op
grond van de soort gevangenen zouden kunnen
verwachten. Bezien we de gegevens van 19
gesloten gevangenissen, dan blijkt de grootte
slechts zwak, en niet significant, te con-eleren
met de effectiviteit. De grotere instellingen
hadden iets hogere herveroordelingscijfers dan
je zou verwachten. De samenhang tussen effec
tiviteit en overbevolking is veel sterker, de
overbevolkte inrichtingen hadden een lagere
effectiviteit.
Overbevolkte gevangenissen zijn meestal ook
de grotere. Wordt de factor overbevolking
constant gehouden, dan neemt de correlatie
tussen omvang en effectiviteit sterk af en

56 blijken de grotere gevangenissen meer effectief
te zijn. M.a.w.: de factor overbevolking vertoont
een negatieve samenhang met effectiviteit,
niet de factor grootte. liet lijkt dan ook zeer
aannemelijk, dat overbevolking rechtstreeks
leidt tot een lagere effectiviteit.

Conclusie
Noch in onze studie van bestaande onderzoeks
literatuur, noch in onze analyse van het statis
tisch materiaal betreffende Engelse gevange
nissen hebben wij afdoende empirische bewij
zen kunnen vinden voor de stelling dat de
grootte van een gevangenis invloed heeft op het
gedrag tijdens of na het verblijf erin. Wel zijn
er enige aanwijzingen, dat overbevolking gepaard
gaat met gewelddadig of storend gedrag binnen
de gevangenis.
In de praktijk spelen tneerdere factoren een rol
naarmate een gevangenis groter is. De invloed
van deze factoren, naast de factorgrootte als
zodanig, zou nauwkeuriger bestudeerd moeten
worden. Te denken valt hierbij aan overbevol
king, hoeveelheid personeel, type bewoners.
Onze analyse van de cijfers betreffende
regelovertred togen en geweiddadige acties in
de gevangenis gaf geen enkele aanleiding om te

veronderstellen dat dergelijk gedrag dispropor
tioneel zal toenemen als een gevangenis in



grootte toeneemt. Andere factoren dan grootte
lijken hier een rol te spelen.
Bij onze analyse van recidivecijfers konden we
enigermate rekening houden met de verschil
lende typen gevangenen. Hiermee rekening
houdend bleek de factorgrootte niet signïficant
te correleren met de effectiviteit van de straf-
uitvoering. Wel kwam er een sterke negatieve
correlatie naar voren tussen overbezetting en
effectiviteit.
Het lijkt ons belangrijk verder onderzoek in
deze richting te doen.
Waarom leidt overbevolking tot een geringere
effectiviteit? Worden gevangenen in die om
standigheid sterker onder druk gezet door mede-
gevangenen? Is resocialisatie onder dergelijke
omstandigheden moeilijker te realiseren? Of
brengt overbevolking meer stress en agressie
teweeg?

Het verband is zé sterk, dat het niet wegver
57 klaard kan worden door een derde werkzame

variabele. Maar dit betekent dan ook dat er
hoge prioriteit gegeven zou moeten worden
aan liet véérkomen van overbevolking.



Structurele en sociaal-
psychologische oorzaken
van prisonisatie*

door C. W. Thomas, D. M. Petersen en
R. M. Zingraff

‘Prisonisatie’ wordt gedefinieerd als de mate
waarin een gedetineerde bij de gevangenis-
subcultuur wil behoren. Ondanks het feit dat
veel over prisonisatie wordt geschreven heb
ben we nog weinig inzicht in de oorzaken
ervan. In de recente literatuur komen twee
visies naar voren: het deprivatie-model, waarbij
wordt aangenomen dat de structuur van veel
gevangenissen prisonisatie bevordert, en het
import-model, waarbij niet de nadruk ligt op
de gevangenis maat op de ervaringen van gede

58 tineerden w36r hun gevangenisperiode, hun
relaties met de omringende maatschappij en
litin toekomstvetwachtingen.
Het doel van dit artikel is na te gaan in hoeverre
de factoren die in beide modellen worden
gezien als oorzaken van prisonisatie, ook daad
werkelijk de mate van prisonisatie kunnen ver
klaren.

Theoretische overwegingen
Het deprivatie-model gaat ervan uit dat de
omstandigheden in de gevangenis veelal dus
danig problematisch zijn dat de subcultuur van
de gedetineerden beschouwd kan worden als
een aanpassingsreactie op de gemeenschappe
lijke problemen waarvoor de gedetineerden
worden gesteld. Een belangrijke variabele in
dit model is de vervreemding. veroorzaakt
door de structuur van de gevangenis. De machts
uitoefening van het gevangenispersoneel is een
belangrijk kenmerk van die structuur.
Aangenomen wordt derhalve dat de machts
uitoefening vervreernding veroorzaakt en dat
prisonisatie weer een gevolg is van de vervreem

* Dit is een verkorte weergave van: Structural and
social psychologicat correlates of prisonization.
In: Critninology, 16e jrg., nr. 3, November 1978,
blz. 383—393.



ding. In het deprivatie-model kan vervreemding
dus beschouwd worden als onaffiankeljke
variabele (oorzaak) van prisonisatie.
In het import-model wordt deze benadering
gekritiseerd als een visie die te veel van een
gesloten systeem uitgaat en die invloeden, die
niet direct gerelateerd zijn aan de gevangenis-
organisatie of de daardoor ontstane problemen,
veronachtzaamt. Het is niet eenvoudig vast te
stellen welke de onafhankelijke variabelen vol
gens het import-model zouden moeten zijn.
Uit onderzoek blijkt echter dat negatieve
toekomstverwachtingen van gedetineerden
sterk samenhangen met hun mate van prisoni
satie. Deze toekornstverwachtingen zijn dan
ook in eerste instantie als onafhankelijke varia
bele gekozen.

De opzet van het onderzoek
De onderzoeksgegevens werden verkregen in
een gesloten staatsgevangenis die 2200 manne

59 lijke delinquenten huisvestte. Flieruit werd
een willekeurige steekproef getrokken van
440 gedetineerden, waarvan er uiteindelijk
239 werden geihterviewd.
De onafhankelijke variabelen werden a]s volgt
geoperationaliseerd.
De L’eflreemding is gemeten met behulp van
een Likert-schaal. Naarmate de gedetineerde
sterker aangaf dat de gevangenis hem beroofde
van de mogelijkheden zijn eigen leven vorm te
geven, scoort hij hoger op de gebruikte schaal.
Hoe hoger de score is, des te groter is de mate
van prisonisatie van de gedetineerde.
De toekomst j’eniaehtingen worden gemeten
met behulp van een schaal waarop hoger wordt
gescoord, naarmate de geibterviewde sterker
aangaf optimistisch te zijn over zijn kansen op
herintegratie in gezin en werkkring. Dit soort
schalen hebben verschillende beperkingen. In
de eerste plaats is het mogelijk dat de schaal te
beperkt is om het multidimensionale karakter
van de toekomstverwachtingen tot uiting te
brengen. In de tweede plaats is het niet uit
gesloten dat er een samenhang is tussen de
toekomstverwachtingen en de druk waaronder
gedetineerden komen te staan ten gevolge van
de omstandigheden waaronder de detentie
wordt ondergaan. Daarom is het van belang
aandacht te besteden aan het verschil tussen



het (gepercipicerde) levensgeluk vôér en het
(verwachte) levensgeluk na de detentie.
In dit onderzoek is de gehiterviewden gevraagd
naar hun toekomstverwachtingen ten aanzien
van gezondheid, financiële omstandigheden,
familiebanden, vriendschappen, persoonlijk
heidsontwikkeling, sociale handen en kerkelijke
betrokkenheid. Om de verandering t.o.v. de
situatie voor de detentie te kunnen bepalen,
is tevens gevraagd hoe de situatie voor de
detentie was en hoeveel belang de geihter
viewde hechtte aan bevrediging van de behoef
ten op ieder van de zeven aspecten.
Prisonisatie heeft betrekking op de mate waarin
de gedetineerde zich de normen uit de sub
cultuur eigen maakt. De mate van prisonisatie
is in dit onderzoek gemeten met behulp van
vragen die betrekking hebben op de houding
van de gedetineerden ten aanzien van de soli
dariteit met mede-gedetineerden, lichamelijke
hardheid en het exp]oiterend karakter van de

60 relaties met het gevangenispersoneel.

Analyse en resultaten
Een belangrijk doel van de analyse is te
onderzoeken of de mate van prisonisatie ver
band houdt met de drie onafhankelijke varia
belen, de verandering in tevredenheid over het
leven, de toekomstverwachtingen en de mate
van vervreemding. Daarnaast willen we bepalen
of elk van de drie variabelen zijn invloed op de
mate van prisonisatie behoudt, als het effect
van de beide andere variabelen wordt uitge
schakeld. In de derde plaats hopen wij het
relatieve belang van de drie onafhankelijke
variabelen (en daarmee van de twee modellen)
te kunnen aangeven.

Het blijkt dat er een (statistisch significant)
verband bestaat tussen de onafhankelijke varia
belen onderling en tussen ieder van de onaf
hankelijke variabelen en de mate van prisonisatie.
Het verband tussen ieder van de onafhankelijke
variabelen en de mate van prisonisatie blijft ook
bestaan indien de invloed van de beide andere
variabelen wordt uitgeschakeld.
Bij de interpretatie van de resultaten vereisen
verschillende punten de aandacht. In de eerste
plaats kan worden geconcludeerd dat prisonisatie
het meest waarschijnlijk is bij diegenen die



zowel een negatieve toekomstverwachting hebber
als sterk vervreemd zijn. In de tweede plaats
kan worden geconcludeerd dat de toekomst-
verwachtingen zowel op de mate van vervreem
ding als op de mate van prisonisatie effect heeft.
Degenen die negatieve toekomstverwachtingen
hebben zullen waarschijnlijk eerder zowel
vervreemd als geprisoniseerd raken dan degenen
die meer positieve toekomstverwachtingen
hebben. Het gevonden verband tussen de mate
van vervreemding en de mate van prisonisatie
ondersteunt het deprivatie-model, maar uit de
analyse blijkt tevens dat niet aan de gevangenis-
situatie gebonden factoren zowel een direct als
een indirect effect hebben op de mate van
prisonisatie. In de derde plaats kan geconclu
deerd worden dat de verwachte verandering in
de bevrediging van levensbehoeften zwak maar
wel significant samenhangt met de mate van
prisonisatie. Een dergelijke factor verschaft
extra informatie naast de gemeten toekomst-

61 verwachtingen.

Uit het voorgaande kunnen geen conclusies
getrokken worden over het relatieve belang
van de onafhankelijke variabelen voor de ver
klaring van de mate van prisonisatie. Om die
vraag te beantwoorden, is op het materiaal
een multiple regressieanalyse* toegepast. Uit
die analyse blijkt dat de drie onafhankelijke
variabelen slechts een bescheiden, maar wel
significant, gedeelte van de variantie in de mate
van prisonisatie verklaren. Tevens blijkt dat van
de drie variabelen de toekomstverwachtingen
de meest belangrijke variabele is voor de ver
klaring van de mate van prisonisatie en dat
daarna vervreemding de meeste verldarende
waarde heeft.

Conclusies
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat
zowel binnen als buiten de gevangenis gelegen
factoren de mate van prisonisatie bepalen.
Verder blijkt, gezien de onderlinge relaties
tussen de onafhankelijke variabelen, dat pro

* Een statistische analyse waarbij getracht wordt de
waarde van een afhankelijke variabele (in dit geval de
mate van prisonisatie) te voorspellen op grond van de
waarden van een aantal onafhankelijke variabelen.
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Nemen die samenhangen met detentie mede
bekwloed worden door factoren buiten de
organisatie van de inrichting.
Nader onderzoek zal zich niet meer moeten
concentreren op de vraag welke van de twee
basismodellen de beste verklaring voor prisoni
satie biedt, maar moeten streven naar één,
geiiitegreerd, theoretisch kader.
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tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301,
2500 EH ‘s-Gravenhage. tel. 070—706553/
706555.

Algemeen

Dijk, B. van. Preventie; een zaak voor iedereen.
Tijdschrift voor de politie, 45e jrg., nr. 6,
juni 1983, blz. 283—290 (N).

Preventie is het in relatieve of absolute zin verlagen
van de kans dat er strafbare feiten plaatsvinden en
het beperken van de materiële en immateriële schade
die uit strafbare feiten voortvloeit. Vooral de zoge
naainde kleine criminaliteit vormt het werkgebied
van preventie, omdat er sprake is van een tamelijk
grote mate van voorspelbaarheid en ook omdat de
massaliteit van de kleine criminaliteit zeer veel
materiële en immateriële schade (onrustgevoelens)
met zich meebrengt. Als uitgangspunt geldt dat
preventie maatschappelijk geintegreerd moet zijn en



dat preventie gebaseerd moet zijn op een analyse van
cle lokale problematiek. Deze uitgangspunten zijn
terug te vinden bij de politiële misdaadvoorkoming,
welke kan worden omschreven als een vorm van
preventie waarbij de politie naast de eigen preventieve
taak en vooral preventieve maatregelen initieert,
ondersteunt en coördineert die door anderen (btirgers,
organisaties) moeten worden uitgevoerd. De auteur
komt o.a. tot de conclusie dat de politie de belang
rijkste coördinator en initiatiefnemer is 01) het gebied
van de problematiek van het voorkomen van misdrijven
in Nederland.
Politiële misdaadvoorkom ing is niet de enige manier
om maatschappelijk geihtegrecrde preventie na te
streven. Het is noodzakelijk dat ook andere organisa
ties verantwoordelijkheid voor preventie dragen.
Diverse landelijke organisaties zouden een rot kunnen
spelen en op lokaal niveati kunnen verschillende orga
nisaties door de politie worden gestimuleerd om ver
antwoordelijkheid te dragen voor preventieve maat
regelen. Zo kunnen dan ontwikkelingen op landelijk
en lokaal niveau elkaar aanvtiflcn en versterken.
Met literatuuropgave.

64 Koen, M. 1. C. De toelating en het Voortgezet ter
1,1111 ron hoirenlandse jeugdigen in Nederland.
Nederlands juristenblad, 58e jrg., nr. 29. 3 septem
ber 1983, blz. 949 957.

In dit artikel behandelt de schrijver de regels van
vrecindelingenrecht betreffende de toelating en het
voortgezet verblijf van buitcnlandse jeugdigen in
Nederland. In de toelating kan men drie vormen
onderscheiden; de gezinshereniging, waarbij dc jongere
zich voegt bij zijn in Nederland woonachtige familie
of partner de gezinsmigratie, waarbij het gehele gezin
gelijktijdig zich in Nederland vestigt en de gezins-
Vorming, waarvan sprake is wanneer buitenlandse
kinderen in Nederland geboren worden of door een
buitenlandse jeugdige met een andere buitenlandse
jeugdige in Nederland een samenlevingsverband
gevormd wordt. De regels en voorwaarden die gelden
bij deze drie toelatingsvorm en worden vervolgens
besproken evenals de raakvlakken tussen het jeugd
beschermingsrecht en deze voorwaarden. Volgens de
auteur zijn deze laatste twee onvoldoende op elkaar
afgestemd en soms geheel in strijd met elkaar. F1 ij stelt
dan ook voor ecn wettelijk recht op toelating als
gezinslid van hier te lande legaal verblijvende ouders
toe te kennen aan die kinderen die in belangrijke mate
zijn aangesvezen op het gezinsleven met hun ouders.
De enige voorwaarde zou moeten zijn ‘passende
huisvesting’. Ook de regels tav. het voortgezet
verblijf van buitenlandse jongeren in Nederland behoe
ven volgens de schrijver verbetering; hij stelt voor
een trapsgewijze versterking van liet verblijfsrecht van
jongeren in de wet op te nem en en bij deze wetsher—
zieningen prioriteit te verlenen aan het jeugdbesclier
mingsrecht. Tot slot wordt de beleidsnota d.d. 30 juni



1983 ‘Gezinshereniging en verblijfsrechtelijke positie
van kinderen van migranten’ besproken.
Met literatuuropgave.

3
Peters, A. W. W., .1. G. van Dijk, en E. V. van Hall.
Vrou wenmishandeling, een miskend probleem in de
medische hulp i’erlening.
Medisch contact, 38e jrg., nr. 26, 1juli1983,
blz. 787—789 (USA).

Van januari tot en met april 1982 hebbende auteurs
vanuit de gynaecologische polikliniek van het
Academisch Ziekenhuis L.eiden een onderzoek verricht
bij acht Blijf-van-mijn-lijf-huizen. Dit vanuit het
gevoel te kort te schieten bij de begeleiding en behan
deling van mishandelde vrouwen. Aan het onderzoek
werkten 146 vrouwen mee. Een aantal ‘voorzichtige’
conclusies: Alcoholisme en werkloosheid doen inishan
deling eerder toenemen dan dat ze deze veroorzaken.
De omgeving doet vaak een appèl op de vrouw niet
van huis weg te lopen, wijzend op haar ‘verantwoor
delijkheid’. Vaak is de vrouw niet op de hoogte van
haar rechten. De vrouw is over het algemeen bereid
hulp te accepteren. Gebleken is dat vrouwenmis

65 handeling een sterk miskend probleem is en dat bijna
alle vrouwen die werden mishandeld contact hebben
gehad met een arts waarbij er veelal sprake was van
een bedekte of directe hulpvraag.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspteging

4
Alternatives to imprisonment.
International review of criminal policy, nr. 36,
1980, blz. 3—16.

Dit artikel is een verkorte versie van een discussie-
stuk naar aanleiding van het zesde congres van de
United Nations over criminaliteitspreventie en behan
deling van delinquenten, gehouden te Caracas in 1980.
Het centrale thema van dit congres was alternatieven
voor gevangenisstraf. Voor de mondiale aanpak is het
van belang dat er duidelijke principes worden gefor
muleerd met betrekking tot het opleggen en tenuit
voerleggen van de gevangenisstraf. Nadat in het artikel
enige voorbeelden van deze principes worden genoemd,
wordt vervolgd met een opsomming van een aantal
punten van kritiek op de gevangenisstraf. Het blijkt
dat dit middel het doel, de resocialisering van de
delinquent, niet kan realiseren.
Het artikel gaat vervolgens in op enkele alternatieve
wijzen van straffen zoals de geldboete, de voorwaar
delijke veroordeling, de dienstverlening en detentie
tijdens het weekeinde. Het artikel besluit met een
bespreking van enkele criteria ter beoordeling van de
doelmatigheid van verschillende wijzen van straffen.
Met literatuuropgave.



5
Alternatives to imprisonment in Asia.
International review of criminal policy, nr. 36, 1980,
blz. 27-37.

t-let probleem van overbevolktc gevangenissen is in
Aziatische landen zeer urCent en vraagt om een directe
oplossing. Om het formele justitiële systeem enigszins
te ontlasten, kan men in sommige gevallen afzien van
verdere vervolging, of de overtreder kan soms op borg
tocht vrij worden gelaten. Een van dc alternatieven
voor de gevangenisstraf is de voorwaardelijke veroor
deling, waarop in het artikel met cii ferinatcriaal wordt
ingegaan. Vervolgens wordt een globaal overzicht
gegeven van speciale maatregelen voor specifieke cate
gorieën wetsovertreders zoals jeugdigen. drugverslaaf
den en mentaal gestoorden. Ook de half-open en
open inrichtingen krijgen de aandacht en tevens het
verlofsysteem, de voorwaardelijke invrijheidsstelling
en bepaalde vormen van clementie zoals kwijtschelding
en gratie. Ondanks het toegenomen gebruik van al deze
alternatieven blijft de gevangenisstraf het meest toege
paste middel.

6
Barrantes, J. E. C. Prison substitutes: present status

DU and treizds in Latin America.
International review of erirninal policy, nr. 36, 1980,
hlz. 47 54.

Al bi] liet begin van de tweede helft van deze eeuw
kende het strafrecht in Latijns-Amerikaanse landen
naast de vrjheidsbenerning een scala van andere
straffen. Hiervan geeft de auteur ecn aantal voorbeel
den en hij gaat vooral in op de voorwaardelijke ver
oordeling en de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
In het licht van ecn verdere individualisering van de
behandeling van delinquenten heeft men in de laatste
dertig jaar in Latijns-Amerika gezocht naar nieuwe
sancties met een flexibel en humaan karakter. In de
zestiger jaren werd in Argentinië en l3razilië begonnen
met de zgn. (halflopen inrichtingen. Ook in andere
Latijns-Amerikaanse landen wordt hiermee geëxperi
menteerd. De financiering ervan en het aantrekken van
gekwalificeerd personeel roepen echter grote proble
men op. Hierdoor is liet aantal van deze inrichtingen
nog gering. Een verdere ontwikkeling waarbij de na
druk ligt op de resocialisercnde functie van de vrij
heidsbeneming, wordt echter belemmerd door de
interne politieke situatie in diverse landen in
Latij ns-Amerika.
Met literatuuropgave.

7
Blomberg, T. G. Diversion’s disparate resuits and
unresoh’ed questions: Au integrative evaluation
perspective.
Journal of research in crime and delinquency, 20e jrg.,
nr. 1, januari 1983, blz. 24—38 (USA).

Aan liet einde van de zestiger jaren kwam er een



beweging op gang om zoveel mogelijk jeugdigen buiten
het formele strafsystecm te houden. Deze ideologische
achtergrond van de diversion vond zoveel instemming,
dat de negatieve effecten van het instituut in de begin
jaren niet werden erkend en in elk geval niet werden
beschreven. Toen tenslotte deze effecten de aandacht
trokken verscheen er volgens de auteur een grote
hoeveelheid eenzijdige cvaluaticstudies die of de rand-
effecten bagatellisccrden of deze effecten overdreven.
In een overzicht van deze evaluaties toont de auteur
de gebreken ervan aan. Met name de geringe differen
tiatie die bij deze onderzoeken werd toegepast, is
volgens de autetir verantwoordelijk voor de onbruik
bare resultaten. Naar zijn mening wordt in dc onderzoel
rapportage doorgaans naar het gewenste resultaat toe
geschreven. Aan het slot van zijn artikel pleit dc auteur
voor een veelzijdig georiënteerde evaluatiestudie. Op
basis hiervan kan worden genuanceerd voor welke
groepen zo’n diversic goede resultaten kan opleveren.
Met literatuuropgave.

8
Fokkens, J. W. Enkele kanttekeningen bij de Wet
t’ermogenssancties.
Proces, 62e jrg.. nr. 7/8, juli/atigustus 1983,

67 blz. 208. 215 (N).

01) 1 mei 1983 is de Wet Vermogenssancties in
werking getreden. De auteur gaat in het kort in op
de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de wet,
die als doel heeft dc mogelijkheden tot toepassing
van vermogenssanctics te verruimen wat zou moeten
bijdragen tot het terugdringen van vooral korte vrij
hcidsstraffcn. Volgens de auteur vormt de nieuwe
wet geen enkele bijdrage aan het terugdringen van de
korte vrijheidsstraf en bood de oude geidboetewet
voldoende mogelijkheden. len gunstig effect van de
nieuwe wet zou kunnen zijn dat rechter en OM wat
terughoudender worden met vrijheidsstraffen, o.a.
door de strengere motiveringseisen. De atiteur acht
het aangesvezen dc strafvorderingsrichtlijnen voor het
OM te veranderen en aan te passen. Als illustratie op
het voorafgaande gaat de atitcur nader in op
art. 26 WVW en welke strafvorm daar gewenst is. De
meest ingrijpende wijziging is dat het OM nu ook voor
andere dan economische misdrijven een transactie
kan aanbieden. Duidelijkheid over de procedure die
wordt gevolgd voorafgaand aan het transactievoorstel
door het OM lijkt wenselijk. Tot slot gaat de autetir
in op de vraag hoe de nieuwe transactiemogelijkheid
zich verhoudt tot het sepot en sepot na berisping
ten parkette.

9
Frankowski, S., and E. ZieI(nska. Non-custodial
in easures in European socialist countries.
International review of criminal policy, nr. 36, 1980,
blz. 38—46.

Naast de gevangenisstraf kent men in de Oost-Euro
pese landen ook een aantal sancties die niet zijn



gebaseerd op vrijheidsbeneming. Deze zijn in twee
groepen in te delen: de traditionele sancties en
sancties die in wezen berusten op het verrichten van
arbeid. Tot dc eerste categorie behoort cle geldboete,
waarvan overigens betrekkelijk zelden gebruik tvordt
gemaakt. Ëen ander voorbeeld is de straf die zekere
beperkingen van de bewegingsvrijheid met zich mee
brengt en die in verschillende varianten wordt toege
past. Deze straf is echter alleen bekend in Bulgarije,
Tsjechoslowakije en de Sovjetunie. Dan zijn er
straffen die de overtreder bepaalde rechten ontneemt,
zoals het bekleden van bepaalde functies of het ont
plooien van bepaalde (eco nomische) activiteiten.
De vermaning en de voorwaardelijke veroordeling
behoren eveneens tot de categorie van traditionele
sancties. Straffen die in wezen berusten op het ver
richten van arbeid worden geacht sociaal wenselijke
attituden in de veroordeelde persoon te bcwerkstel
ligen. Deze zogenaamde corrigerende arbeid’ kan
samengaan met zekere beperkingen van de vrijheid.
Wat verder vaak wordt toegepast bij bepaalde over
treders is de cassatie. Tav. de in het artikel genoemde
sancties merken dc auteurs op dat sommige zeer
effectief zijn. Problemen bij de uitvoering van de
straffen rijzen echter vaak zodra de medewerking is
vereist van niet-justitiële organen.

10
Galvin, J.. and K. Polk. Atitition in case procesging:
Is tape unitue?
Journal of research in crime and delinqctency, 20e jrg.,
nr. 1januari 1983, blz. 126-154 (USA).

In dit artikel gaande auteurs nader in op de veronder
stelling dat bij verkrachting veel zaken niet voor de
rechter komen, omdat na de aangifte bij de politie
van verdere acties wordt afgezien. Na een uitvoerige
kwantitatieve vergelijking van de cijfers bij verkrach
ting en andere delicten stellen de auteurs vast dat het
boven aangeduide verschijnsel niet typisch is voor dit
delict. Er zijn volgens hen andere geweldsdelicten
waarbij het verschil tussen het aangiften-aantal en
het aantal rechtzaken nog veel groter is. In het tweede
deel van hun artikel analyseren dc auteurs de justitiële
aanpak van de sexuele delicten. Hierbij signaleren zij
verschillende factoren die als bijzonder voor dit
delict een belangrijke rol kunnen spelen bij de beeld
vorming over de justitiële aanpak van met name de
aanranding en verkrachting.
Met literatuuropgave.

11
Hadden, T. Etaud in the City. The mle of the
etiminat le mc’.
Criminal law review, augustus 1983, blz. 500—5 11

(GB).

In dit artikel plaatst dc auteur enige kanttekeningen
bij de bestrijding van fraude in de effectenhandel en



door corporaties in het financiële centrum van
Londen. De nadruk wordt gelegd, voor wat betreft
het strafrecht, op de voor- en nadelen van speciale
vormen van wettelijke sancties en hun uitvoering.
Na deze analyse komt de auteur tot o.a. de volgende
conclusies. De traditionele strafrechtelijke vervolging
blijkt in het algemeen geen passende methode te zijn
om deze fraude aan te pakken, met name omdat de
desbetreffende transacties vaak zeer ingewikkeld zijn
en er altijd gaten in de wet te vinden zijn die fraude
mogelijk maken. De preventieve rol van het straf
recht zou effectiever vervuld kunnen worden d.m.v.
administratieve procedures. Het doel zou moeten
zijn zoveel mogelijk te bereiken d.ni.v. vergunningen
en nauwkeurig onderzoek vooraf in plaats van ver
volging en straf achteraf. Gezien de grote bedragen die
gemoeid zijn met fraude zijn de traditionele geld-
boetes ontoereikend. Men zou in dit verband gebruik
kunnen maken van dubbele of drievoudige schade
vergoedingen dan wel een andere methode waarbij de
mate van straf bepaald wordt door de grootte van de
frauduleuze transactie.

12
Holden, R. T. Rehahilitatd’e sanctions Jr drnnk

59 driting: Au experimental ei’aluation.
Journal of research in crime and delinquency. 20e jrg.,
nr. 1, januari 1983, blz. 55—72 (USA).

In dit artikel beschrijft de auteur verschillende
sancties op dronken-rijden. Aan de hand van de
recidivecijfers gaat In vervolgens onderzoeken of deze
sanctievormen in effectiviteit verschillen. Vooral de
maatregelen waarbij veel aandacht wordt besteed aan
de achtergrondproblemen bij het drankgebruik doen
hoge verwachtingen rijzen ten aanzien van hun effec
tiviteit. Met behulp van statistische technieken stelt
de auteur vast dat dc verschillende sancties niet
variëren in de effecten die ermee worden bereikt. Zijn
conclusie is dan ook dat het voor de recidive niet uit
maakt hoe de dader wordt bejegend. Hij tekent hierbij
direct aan dat dit wel eens zou kunnen liggen aan
andere processuele factoren die het effect verstoren.
Een zuiver rendement van een bepaalde aanpak kan
weleens nodig maken dat ook van andere processuele
voorschriften wordt afgeweken.
Met literatuuropgave.

13
Kraft, 1. Happy New Year - You ‘ee a juror.
Crime and delinquency, 28e jrg., nr. 4, oktober
1982, blz. 582—600 (USA).

In dit artikel beschrijft de auteur het gehele proces
van de jury-rechtspraak aan de hand van een concrete
casus. Het gaat om een strafzaak waarbij moord was
telastegelegd. De auteur maakte deel uit van de jury
bij deze zaak. Naast een beschrijving van de formele
procesregels gaat de auteur nader in op de psycholo



gischc effecten die optreden bij liet langdurig beraad
van de juryleden. Hij beschrijft het besluitvormings
proces in fasen die worden getypeerd door een bepaal
de stemming en sfeer.
Aan het slot van zijn artikel gaat hij nader in op de
kosten van deze procesvorm. Naar zijn mening zitten
in deze procesvorm erg veel verborgen kosten. Hij sluit
het artikel af met een aantal voorstellen ter verbetering
van deze juryrechtspraak. In dit verband dringt In o.a.
op een zekere opleiding van de juryleden aan.

14
Leroy, B., et P. Kramer. Le trai’ail au profit de 1e
communauté substitut mix courtes peines d’emprisoo
nement.
Revue de science eriminelle et de droit pénal comparé,
nr. 1,januari/maart 1983, blz. 37- 54 (F).

Met de beschrijving van de dienstverlening als alter
natieve straf zoals die in een experiment in de staat
New York is opgezet introduceren de auteurs dit
instituut in het Franse rechtssysteem. De auteurs be
schrijven systematisch dejuridische en sociale aspec
ten van dit alternatieve sanctiesysteem. Met name het

70 juridische kader krijgt veel aandacht, omdat de auteurs
van mening zijn dat voldoende regelgeving moet voor
komen dat liet instituut een richting opgaat die niet
is bedoeld.
Als voordelen onderstrepen zij uitdrukkelijk de maat
schappelijke integratie die wordt bevorderd door de
veroordeelde gelegenheid te geven iets tegenover de
samenleving goed te maken. I4ierbij tekenen zij direct
aan dat de positie van liet slachtoffer of de slachtoffers
van liet delict wel zorgvuldig in dc gaten gehouden
moeten worden. Tenslotte bespreken de auteurs uit
voerig de vraag hoe dit middel gelijkelijk moet worden
toegepast voor vergelijkbare gevallen. Zij stellen vast
dat dit geheel nieuwe problemen oproept in liet sanctie
recht.

15
McGuire, W. J., and R. G. Sheelian. Relationships
between erinme rates and inca,-ceratioo ratex: Etirther
anah’sis.
Journal of research in crime and dehinquency, 20e jrg.,
nr. 1,januari 1983, blz. 73—85 (USA).

Met gebruikmaking van verschillende statistische
technieken tonen de auteurs in dit artikel aan dat er
een samenhang bestaat tussen liet aantal ingesloten
delinquenten en het criminaliteitscijfer. Hoe meer
mensen met een vrijheidsstraf worden gestraft, des
te meer loopt de onivang van de criminaliteit terug.
De auteurs gaan in hun slotbeschouwing nader op dit
verband in en waarschuwen ervoor om niet zonder
meer de beleidsconcltmsie te trekken dat er meer
vrijheidsstraffen moeten worden opgelegd om de cri
minaliteit terug te dringen. Zij stellen dat met name de



effecten van andere sancties nauwkeuriger moeten
worden onderzocht om zo’n vergelijking verantwoord
te kunnen maken. Vooral achten zij in dit verband een
nadere operationalisering van de maatschappelijke
kosten van groot belang. Hiernaar moet volgens hen
nog veel onderzoek worden gedaan.
Met literatuuropgave,

16
Mémeteau, G. t ‘expériinentation sur les foetus.
Revue de droit pénal et de criminologie, 63e jrg.,
nr. 6, juni 1983, blz. 519—546 (B).

Er bestaan volgens de auteur vele handelingen die als
immoreel zijn te bestempelen maar die de wet niet
verbiedt, Naar zijn mening verdient dit handelings
gebied voortdurende aandacht, omdat sommigen hier,
met veroorzaking van leed voor anderen, voordelen
willen behalen. Het is vaak zo dat bepaalde zaken met
goede bedoelingen in het leven worden geroepen, maar
dat anderen hier misbruik van maken. Flet voorbeeld
waar hij in dit artikel nader op ingaat is de aantasting
van het ongeboren kind. Deze aantasting kan volgens
hem plaatsvinden om wetenschappelijke of diagnos

71 tische redenen. In verschillende gradaties kunnen hier
door beschadigingen van het ongeboren leven optreden.
Door o.a. de voortgang der medische wetenschap
worden sommige beschadigingen min of meer geaccep
teerd. De auteur geeft een uitvoerige beschrijving van
de wetsartikelen die deze handelingen zouden moeten
beperken. Hierbij stelt hij vast dat de formulering van
deze artikelen doorgaans niet aansluit bij het feitelijk
handelen waarop zij heden ten dage moeten worden
toegepast.
Met fiteratuuropgave.

17
Netv legislation. Youth custody here! Themanummer.
Prison service journal, nr. 49, januari 1983,
btz. 1—26 (GB).

Dit tijdschrift is geheel gewijd aan de vrjheids
benemende straffen voor jeugdigen o.g.v. de nieuwe
Criminal Justice Act die in 1983 ingevoerd werd.
J. L. Rharn bespreekt wat de gevolgen van de nieutve
youth custody sentence zijn voor Borstal Training
inrichtingen en Young Prisoner Centres.
li. Kealy en D. Steward gaan in hun artikelen nader
in op het ontstaan en de werking van het zgn. Borstal
System als antwoord op de vraag hoe te handelen met
jeugdige delinquenten. R. S. MeecÏm besteedt aandacht
aan de ontwikkeling waarbij reclasseringsambtenaren
tvorden betrokken bij het al eerder genoemde Borstal
System. S. Mickson gaat nader in op de te verwachten
praktische toepassingen van de nieuwe Criminal
Justice Act. N. Tutt wijst er op dat de nieuwe wet
geving voorbijgaat aan allerlei alternatieve strategieën
om jeugdigen op het rechte spoor te brengen.



Volgens hem zit wel zeventig procent van de jeugdigen
ten onrechte in een inrichting.
Al. .lenkins besteedt aandacht aan het gevangenis
wezen in Noorwegen en vergelijkt het met het
lngelse systeem. C. G. Parkin, werkzaam in een
Borstal inrichting, vroeg aan de jonveren daar wat zij
van dc nieuwe ‘youth eustody’ dachten: G. Lawrenee
gaat uitvoerig in op de mogelijke alternatieven voor
de vrjheidsbenem cnde straf voor in inderjaren.

1$
Opolot, J. S. Ë. Alt erna!iI’es to imprisonnient in the
nc’ii’ states ofAfrica.
International review of criminal policy, nr. 36,
1980, blz. 19 26.

De auteur schetst eerst een beeld van de strafsancties
zoals die toegepast werden in traditionele Afrikaanse
sainenlevingen en dc wijze waarop de koloniale
bezetters op deze traditionele sancties reageerden.
Het strafrechtelijke beleid in de koloniën faalde op
tal van punten. Desondanks bleef in dc post-koloniale
tijd het strafrecht van de onafhankelijk geworden
staten zich kenmerken door afschrikking, gebrtiik
van de gevangenis en veronachtzaming van het
gewoonterecht. Dit neemt niet weg dat er hier en
daar toch strafrechtelijke heriieningen en vernieuw
ingen tot stand kwamen, zoals in Somalië, Tanzania
en N geria. Tot slot wijst de auteur op het falen van
de gevangenis als instilutie, waardoor deze anders
moet worden opgezet, en de tanende eerbied voor
de svet. Bovendien is het noodzakelijk het gewoonte-
recht weer toe te passen en om principes van sociale
rechtvaardigheid te formuleren.
Met literatuuropgave.
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Schalken, T. M. Huisrecht, kiaki,ig en de reikwijdte
i’a,i het Stra]procCs.
Algemeen politicblad. 132e jrg., nr. 14, 9 juli 1983,
blz. 324328 (N).

Sehalken gaat in dit artikel in op de kritiek van
IV. Duursma, zoals eerder uiteengezet in het Algemeen
politieblad nr. 19, 1982. Deze fungeerde als gettuge
deskundige tijdens de behandeling in hoger beroep
van enkele strafzaken, die dc nasleep vormden van
de ontruiming van d’Vogelstruys 01) 3juli 1980. Deze
kritiek richtte zich vooral 01) de rechtmatigheid van
de justitiële ontruimingsbeslissing en op de inhoud
van de tenlastelegging. Schalken is o.a. van mening
dat het strafrecht vanwege zijn repressief karakter
altijd het sluitstuk is in de ontwikkeling van een
maatschappelijk conflict, terwijl het strafrecht aan
de beoordeling van dat conflict, in dit geval n.a.v.
woningnood en kraken, nauwelijks toekomt. Behalve
dc tenlastelegging van een strafbaar feit zijn ook de
omstandigheden waaronder het feit is gepleegd van
belang voor het rechterlijk oordeel.



Duursma is o.a. van mening dat art. 138 Sr. maar één
heterdaad-situatie kent: bij het wederrechtelijk binnen-
dringen. Krakers krijgen de beschikking over het
grondwettelijk gewaarborgde huisrecht indien sinds
het binnendringen achtenveertig uur zijn verstreken,
zodat ten aanzien van hen niet meer de vordering kan
worden gedaan zich uit het pand te verwijderen.
Schalken wijst deze opvatting van de hand. Hij acht
het ondenkbaar dat, hoewel huisrecht natuurlijk
door tijdsverloop kan worden gevestigd, wordt voor
bijgegaan aan de wederrechteljkheid van liet moment
waarop dat recht zou beginnen te ontstaan en ook
aan de duur van het tijdsverloop sinds dat moment.
Tôeh optreden betekent dan optreden binnen acht
enveertig uur. Dat zou, volgens Schalken, minder
ruimte bieden voor zorgvuldigheid en grotere risico’s
voor de rechtmatigheid in zich bergen.

Criminologie

20
Bowker. 1.. II. Merital rape: a distinet sendrome?
Social casework, 64ejrg., nr. 6, juni 1983.
blz. 347-352 (USA).

In enkele studies over geweld binnen het huwelijk
bleek de groep waarbij tevens sexueel geweld voor
komt, zich ook in andere opzichten van de rest te
onderscheiden. Op grond hiervan werd de hypothese
ontwikkeld dat verkrachting binnen het huwelijk een
apart beeld is. dat zich onderscheid van andere
vormen van geweld binnen het huwelijk. Om dit te
onderzoeken hield de auteur diepte-interviews met 146
vrouwen uit Milwaukee, vrijwilligsters, die allen in
het verleden door hun echtgenoot gewelddadig
behandeld varen. De gegevens van de groep waarbij
tevens sexueel geweld plaatsvond (N = 23) en de
groep waarbij dit niet liet geval was (N = 113) werden
vergeleken m.b.v. statistische analyse. De conclusies
van liet onderzoek, die door de beperkte omvang en de
aard van liet onderzoek natuurlijk niet zonder meer
gegeneraliseerd mogen worden, luiden als volgt: De
hypothese dat er van een apart syndroom sprake is,
kon niet worden bevestigd. tVel was in de groep mét
verkrachting de onvrede van de vrouwen over hun
huwelijk veel groter en de prognose van liet huwelijk.
ook na staken van het geweld, veel slechter. Fr werd
ook meer hulp ingeroepen. Blijkbaar worden de
vrouwen tHt deze groep dieper gekwetst. Dit is van
belang voor dc hulpverleners.
Met literatuuropgave.
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Blum-West, S. Qalling the cops: o studv of why
people lepon crimes.
Journal of police science and administration,
lie jrg.. nr. 1. maart 1983, blz. 8—15 (USA).



De auteur beschrijft een onderzoek naar de achter
gronden van de beslissing om een delict wel of niet
aan te geven. Hiervoor werden 502 willekeurige
inwoners van Charlottesville in Virginia geinterviewd.
De resultaten werden statistisch bewerkt. De conclusie
van de auteur is dat leeftijd en opleidingsniveau een
duidelijke correlatie vertonen met de mate waarin
aangifte tvordt gedaan (het minst in de groep jongere
mensen met hoog opleidingsniveau). Een aantal
attitudes t.a.v. de politie, waarvan tot nu toe werd
aangenomen dat ze van invloed varen op de beslissing,
bleek nauwelijks van belang (bijv.: ‘de politie kan toch
niets bereiken’, ‘misdadigers krijgen nooit hun ver
diende straf ete.). De beslissing om een delict wel of
niet aan te geven lijkt niet zozeer het gevolg van een
rationeel proces, waarbij voor en tegen zorgvuldig
afgewogen worden (zoals vaak wordt aangenomen),
als wel van een bepaald gevoel van burgerplicht resp.
van vervreernding van de autoriteiten. Deze houding
wordt weer bepaald door het normenstelsel dat
iemand heeft ontwikkeld.
Met literatuuropgave.
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Conrad, .1. P. flinzinal jusîicc research is about people.

74 Crime and delinquency, 28e jrg., nr. 4, oktober 1982,
blz. 618-626 (USA).

De auteur stelt vast dat dankzij het uitgebreide crimi—
nologische onderzoek dat in de laatste veertig jaar is
gedaan men kan beschikken over een zodanige feiten-
kennis dat binnen het strafrechtelijk systeem verbete
ringen konden worden aangebracht. Hij noemt een
aantal praktische resultaten van dit onderzoek. Ver
volgens constateert hij dat het soort onderzoek dat
deze gegevens heeft opgeleverd steeds minder rende
ment biedt voor het verbinden van feitelijke conse
quenties hieraan. Zijn conclusie is dat deze systeem-
onderzoeken erg kostbaar zijn en heden ten dage niet
meer voldoende rendabel voor de praktijk zijn. Naar
zijn mening moet liet criminologisch onderzoek nu
meer op de mensen gericht worden. Hij vergelijkt
deze onderzoeksaanpak met de Chicago-school in dc
empirische sociologie.
Aan het slot van zijn artikel somt hij in drie cate
gorieën een aantal problemen op die met dit type
onderzoek nader zouden kunnen worden onderzocht.
Gemeenschappelijk aan deze vraagpunten is dat zij
direct betrekking hebben op de mens.

23
Crime and delinquency in the roaring twenties;
hy R. Sterk, 1V. S. Bainbridge, R. D. crutehjield et al.
Journal of research in crime and delinqciency, 20e jrg.,
nr. 1,januari 1983, blt. 4-23 (USA).

Aan dc hand van een groot aantal misdaadcijfers uit
de jaren twintig onderzoeken de auteurs de samenhang
tussen de aard van de heersende cultuur en de crimi-



naliteit. Alvorens op dit verband nader in te gaan geven
zij uitvoerig commentaar op de kwaliteit van de
gegevens. Hoewel in die jaren nog weinig aan sociologie
en criminologie sserd gedaan, zijn er toch tamelijk
veel gegevens verzameld. Als interessantste bron ver
melden de auteurs de rapporten die indertijd zijn
opgesteld met betrekking tot de kerklidmaatschappcn,
waarbij tevens voor een beeld van de criminaliteit in
die jaren interessante gegevens zijn opgetekend. Met
behulp van deze gegevens laten zij zien dat er een
verband bestaat tussen dc mate waarin men in een be
paalde tijd kerkelijk is en de omvang van de criminali
teit. Naar hun oordeel is echter maar voor een deel
van het maatschappelijk deviante gedrag zo’n relatie
aan te brengen. Tenslotte gaan dc auteurs nader in op
de wijze waarop de kinderrechtspraak tot stand is
gekomen. Zij stellen vast dat in oorsprong het oog
merk van dit specialisme niet was de criminaliteit duor
jeugdigen gepleegd te bestrijden, maar dat dit eerder
voortkwam uit een maatschappelijke zorg voor het
kind.
Met literatuuropgave.
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Cullen, F. T., K. Ë. Gilbcrt, and J. B. Cullen.
Implenme,iting dcienninate scntelmcing in 111int) is:
conscic’nce and ce,mrenie,mcc.
Criminal justice review, 8e jrg., nr. 1, lente 1983,
blz. 1—l6 (USA).

Fr wordt dikwijls beweerd dat dc programma’s om
het strafrechtelijk apparaat en de straftoemeting
wezenlijk te veranderen, falen aangezien deze
programma’s zouden botsen met politieke doeleinden
en praktische toepassingen. In dit artikel wordt deze
stelling getoetst aan de hand van ecn uitvoerig onder
zoek in de staat Illinois. fliertoe is een groot aantal
mensen werkzaam binnen het jmmstitilc apparaat
ondervraagd. Zo blijkt, m.n. voor wat betreft de
straftoerneting, dat er een duidelijk verband bestaat
tussen de praktische tcnuitvoerlegging van bepaalde
straffen en de bestaande idee omtrent de straftor
meting in het algemeen. Van een duidelijke tegen
stelling is derhalve geen sprake. De schrijvers menen
svel dat de praktische mogelijkheden tot tenuitvoer
legging van een straf en de idee over straftoemeting
zodanige invloed op elkaar hebben dat nooit een
uiterst conservatief dan wel liberaal model van straf
toemeting zal ontstaan.
Met literatuuropgavc.

25
Ferraro, K. J., and J. M. Johnson. how women
experience bartering: the proces of victilnization.
Social problems, 30e jrg., nr. 3, februari 1983,
blz. 325—339 (USA).

Alhoewel het slaan van vrouwen in onze cultuur



gezien wordt als een wijd verspreid sociaal probleem,
is er weinig bekend over de gevoelens van degenen
die geslagen worden door iemand die ze liefbebben.
Interviews maken duidelijk dat het een zeer verwar
rende en schokkende ervaring is. Desondanks vond
Pagelow dat vrouwen nog gemiddeld vier jaar bij hcLn
man bleven nadat het slaan begonnen was. De auteurs
vonden zes vormen van rationalisatie, die door de
vrouwen gehanteerd werden: 1) ‘mijn man redden’,
2) het slaan is niemands schuld, het wordt veroor
zaakt door een externe kracht, 3) het onrecht wordt
ontkend, omdat het te zeer strijdig is met de verwach
tingen, 4) de slachtoffers rekenen zichzelf het geweld
aan, neutraliseren de rol van de man, 5) het ontkennen
van alternatieven, zowel praktisch als emotioneel,
6) het beroep op een hogere binding: religieus,
traditioneel.
Ëen verandering in deze houding kan echter op
treden door opnieuw zes factoren: 1) een verande
ring in het geweldsniveatr, 2) een verandering in de
alternatieven, 3) een verandering in de relatie,
4) wanhoop bijv. t.g.v. 3, 5) het slaan vindt niet
langer in het verborgene plaats en 6) de (veranderde)
invloed van de buitenwereld. De auteurs benadrukken
dat het belangrijk is dat geslagen vrouwen onder-

76 sheid maken ttrssen ‘het slachtoffer zijn van een
aanranding’ en het volledig aannemen van de ‘identi
teit van slachtoffer’. Het eerste geeft een betere kans
op adequate verwerking.
Met literattitiropgave.

26
Fiselicr, J. Emu’e kanttekeningen bij een aantal
helejd,çinmpticat les van rictinz rund’s.
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 3. mei/juni
1983, blz. 129— 146 (N).

De atmteur laat eerst zien hoe beleid kan worden
omschreven en welke problemen zich kunnen voor
doen bij de formulering en implementering van een
beleid. Dan gaat hij in op de samenhang tussen de
visie op de aanpak van criminaliteit en de opvattingen
over dc oorzaken daarvan. Hierbij laat hij verschillende
criminologische theorieën en stromingen de revue
passeren. Daarna geeft hij con globale karakterisering
van het huidige criminele beleid, dat volgens hem een
in hoofdzaak repressief karakter draagt. Dan probeert
lu de vraag te beantwoorden welke bijdrage victim
surveys kunnen leveren aan een criminele politiek,
waarin dc preventie van criminaliteit meer centraal
staat. Daartoe gaat hij in op het belang van victim
survcys voor 1) de bepaling van dc aard en omvang
van de criminaliteit; 2) de verklaring voor de verschil
len in risico om slachtoffer te worden van criminali
teit; 3) de verklaring voor het aangiftegedrag van
slachtoffers; en 4) de verklaring voor het fenomeen
angst voor criminaliteit. De auteur stelt dat het victim
survcy het mogelijk maakt de beheersing van crimina
liteit vanuit een slachtoffer-perspectief te voeren.
Met literatuuropgave.



27
Greenberg, D. F., and D. Humphries. EcOnoinic

crisis and the justice model. A skeptical view.
Crime and delinquency. 28e jrg., nr. 4, oktober
1982, blz. 601—609 (USA).

In dit artikel geven dc auteurs hun commentaar op
ecn publikatie van Reiman en Headice getiteld:
‘Marxism and criminaljustice poliey’. R. en H. voeren
hierin een discussie over het ‘justicemodel’* waarbij
zij laten zien dat de huidige ontwikkelingen in hel
strafrechtelijk systeem gezien kunnen worden als een
antwoord op de economische crisis. De auteurs zijn
van mening dat R. en H. niet de juiste oorzaken aan
dragen voor dc rechtvaardiging van het justice-model.
Weliswaar is het justice-model het produkt van een
crisis maar niet van een fundamenteel economische,
doch veeleer van een politieke en culturele crisis.
R. en H. karakteriseren het justice-model als verhar
ding van het strafrechtelijk beleid waarvan dc kern
herinvoering van de doodstraf zou zijn. De autetirs
vinden dit een onjuiste interpretatie en ssijten op
bijv. Von Hirsch die deze in zijn boek ‘Doing justice:
The choice of punishmcnts’ niet eens ter discussie
stelt. Ze halen nog meer auteurs aan die bekend staan
als aanhangers van het justice-model, doch die hieraan
eveneens een minder radicale uitleg geven.
Met literatuuropgave.

* Zie themanummer Justitiële Verkenningen. nr. 4.
1983: Resociahisatie. het spoor bijster?

28
Henderson, J. H., and G. Th. Gitchoff. Victim and
ojfender peïceptions of alternatii’es to incareeration:
au explorator study.
South African journal of criminal law and crimino
logy, 7ejrg., nr. 1. maart 1983, Nz. 44—53.

De laatste jaren hebben slachtofferstudies in de
belangstelling gestaan in het crim inologisch onder
zoek. len nieusve invalshoek is de laatste tijd alter
natieven voor de gevangenisstraf. De auteurs hebben
in 1979 twintig veroordeelden gesproken van niet
gcwelddadige delicten, dic gedetineerd zaten in
Nevada en tal van slachtoffers van delicten in
San Diego, o.a. over httn zienssvijze over alternatieven
voor de gevangenisstraf. 1 en belangrijk resultaat was
dat geen van dc geihterviewde veroordeelden in de
gelegenheid was om een gevangenisstraf te ontlopen
door een alternatief, terwijl zij dit achteraf wel
wilden. Een ander resultaat was dat slachtoffers niet
op de hoogte svaren van alternatieven voor een vrij
heidsstraf en vonden dat een veroordeelde ook in een
gevangenis thuishoorde. Sommige slachtoffers zijn
tweemaal geïnterviewd. Opvallend svas dat men de
tweede keer meer gcoptcerd was voor alternatieven
dan bij liet eerste gesprek. Na een discussie over de
resultaten concluderen de auteurs dat alternatieven



voor een vrijheidsstraf tilt een praktisch oogpunt steeds
meer toegepast zullen worden, waarbij een evenwicht
in de belangen van zowet dc veroordeelde als het
slachtoffer nagestreeld dient te worden.
Met literatuuropgave.

29
1-larding, R. Au otince of prei’cntion: gun control and
Public health in A ustralia.
Australian and New Zealand journal of crimino
logy, l6ejrg., nr. 1, maalt 1983, blz. 3 -19.

Het wapenbezit kan de gewapende criminaliteit doen
toenemen en ook kan liet een angst- en geweldsspiraal
in werking stellen. Mensen worden bang voor crimi
naliteit en duwen zich dan ‘s avonds niet meer op
straat te vertonen of leven temidden van gesloten
TV-eircuits. Dit betekent dat liet wapenbezit de
kwaliteit van liet bestaan in gevaar brengt. Deze
achteruitgang van dc ‘gezondheidstoestand’ van liet
‘sociale organisme’ kan beter voorkomen dan genezen
worden. Het genezen van ecn ziekte is immers een
geheel ander en veel complexer iroees dan liet voor
komen ervan. Fen dergelijke conceptualisering van
criminaliteit en svapenbezit als ziekteverwekkers

78 dient het belangrijkste uitgangspunt te zijn voor een
beleid dat gericht is op de preventie van criniinaliteit.
Tot slot noemt de auteur een aantal punten op die
van belang zijn voor een dergelijk preventief beleid.
Met literatuuropgave.

30
Marenin, 0., A. W. Pisciotta, and T. J. Juliani.
Ectnto,nic conditio,ts and social coittroL an empirical

assess,itent of the relationship ht’tu’cen uneniploiment
and incarceration in the USA. 1 958 to 19 78.
Criminal justice review, 8e jrg., nr. 1. lente 1983,
blz. 43—54 (USA).

De relatie tussen economische omstandigheden.
criminaliteit en sociale controle staat de laatste jaren
sterk in de belangstcllitw. De bij de diverse empirisehe
studies gevonden positieve rorrelaties tussen werk
loosheid en gevangenisstraf worden tuteenlopend uit
gelegd. De auteurs toetsen de door Jankovic en Yeager
gevonden positieve correlatie, door deze over de
periode 1958 -1978 op liet niveau vati de staten te
onderzoeken en niet op nationaal niveau. De auteurs
tonen aan dat de nationale gegevens meer verbergen
dan ze openbaren. De Staten hebben tLiteenlopende
economische uitgangspunten en werkloosheidscijfers
en verschillen ook qua opvatting over criminaliteit en
de oplossing ervan; zij zullen met andere ivoorden
verschillend 01) economische problemen en criminele
activiteit reageren. Vervolgens laten ze zien dat de
gevonden eorrelaties tussen gevangenisstraf en werk
loosheid afhankelijk zijn van de wijze van definiëren
en dat de theorieën over functie en doel van straf als
vorm van sociale controle op een wankele empfrische



basis getundcerd zijn. De auteurs concluderen o.a. dat
toekomstig empkisch onderzoek meer gericht moet
zijn op de specifieke omstandigheden van de diverse
staten. Voorts pleiten zij voor een verfijning van de
begrippen werkloosheid, criminaliteit en sociale
controle en een wijziging van de werkdefinities van
sociale controle.
Met literatuuropgave.

31
Reiman, J. H. Marx ist explanations and radicat
nmisinterpretations: A repty to Greenberg and
Humphries.
Crime and delinquency, 28ejrg., nr. 4, oktober
1982, blz. 610—617 (USA).

In dit artikel reageert de auteur op het artikel van
Greenherg en Hutnphries (zie excerpt nr. 27) waarin
zij commentaar gaven op de visie van de auteur op de
samenhang tussen de economische verhoudingen en
het strafrechtelijk systeem. Hij begint zijn commentaar
met dc toelichting dat in het artikel waarop comnmen
taar is geleverd, is getracht een verklaring te geven
voor de samenhang tussen rechtsysteem en justitieel
beleid enerzijds en de economische verhoudingen
anderzijds.
In deze verklaring heeft de autetmr volgens zijn zeggen
getracht een samenhang aan te tonen zonder direct
marxistisch radicale argumenten te hanteren. Naar de
mening van de auteur nemen zijn critici ten onrechte
aan dat hij een verband heeft willen leggen tussen het
ontstaan van het ‘justice-model’ en de economische
ontwikkeling. De auteur beoogt naar zijn zeggen slechts
de samenhang tussen de verschuiving in lset justitiële
beleid en de economische teruggang te verklaren.
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Weisfeld. G. E., and R. feidman. A Jrmc’r street
gang leader rein terviess’ed eight years later.
Crime and delinquency, 28ejrg., nr. 4, oktober 1982,
blz. 567—581 (USA).

In dit artikel doen de auteurs verslag van een gesprek
met een bendeleider die zij acht jaar na zijn laatste
veroordeling interviewden.
Inmiddels is deze bendeleider een redelijk succesvol
zakenman. De mening van de geihterviewde is dat hij
niet in de criminaliteit is blijven hangen om dat hij
zich het denkpatroon van de middenklasse heeft
kunnen eigen maken. Zijn verklaring voor het feit dat
vele van zijn oude vrienden in de criminaliteit zijn
gebleven, is dat zij er niet in slaagden hun maatschap
pelijke klasse te ontvluchten. Dit lukt naar zijn oordeel
bij velen niet omdat daartoe de economische sittmatie
niet de mogelijkheid biedt. Hij is van mening dat voor
bepaalde groepen in de samenleving, vooral van jeugdige
leeftijd, de criminele manier om welstand te verwerven
heel erg voor de hand ligt. De autetmrs van het artikel
vragen zich naar aanleiding van deze uitspraken af of



verbetering van de economische kansen misschien de
criminaliteit, met name door jeugdigen gepleegd, zou
kunnen terugdringen.
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Wijmer, D. Participerende ohsert’atie hij de politie.
Op zoek naar een werkzaam et’enwicht.
Tijdschrift voor criminologie, 25e jrg., nr. 3, mei/juni
1983, btz. 105—123 (N).

De auteur stelt eerst cilige kenmerken vast van de
methode van de particijercncle observatie bij onder
7oek in politie-organisaties. Dan wijst hij op enkele
problemen die de onderzoeker bij gebruik van deze
methode tav. dit onderzoeksveld kan tegen komen.
De onderzoeker kan namelijk te maken krijgen met
rolconflicten; verder kleven er risico’s aan het ‘actor
zijn’ in het onderi.oeksveld v.w.b. de interpretatie van
datgene wat plaatsvindt en ook kunnen persoonlijke
emotionele problemen hem parten spelen. Als de onder
zoeker zijn entrec in liet onderzoekweld gemaakt heeft,
volgt er een periode waarin hij door de onderzochten
uitgetest wordt. Hierbij wordt dan gekeken of de onder
zoeker de steun, liet vertrouwen of de vriendschap van
de onderzochten weJ verdient. Na deze periode van
tuttesten volgt al dan niet de acceptatie van de onder
zoeker door de onderzochten. Acceptatie is mede van
belang voor liet onderzoek omdat liet de onderzoeker
een gevoel van veiligheid geet’t. De auteur illustreert het
een en ander met eigen ervaringen opgedaan bij onder
zoek van eelt tweetal politie-organisaties.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen

34
Burak-Ulantz, 1. L. Who’s in the hole?
Crimina] jimstice review, 8e jrg., nr. 1, lente 1983,
blc. 29—37 (USA).

Eenzame opsluiting als middel van sociale controle
in een gevangenis veroorzaakt grote spanningen,
zowel bij de gevangcnisleiding als bij iedereen die
bij liet inrichtingsleven betrokken is. De auteur onder
zoekt de effecten van ufschrikking en labclhing van
de plaatsing in afzondering in liet strengst bewaakte
cellenblok. Met name zijn de persoonlijke gegevens
en het strafrechtelijk verleden van 706 gedetineerden
van de Washington State Penitentiary (WSP) in
Valla \Valla onderzocht. De auteur gaat in liet kort
in op de geschiedenis van de eenzame opsluiting en de
verschillende opvattingen die er bestaan over liet not
ervan en eventuele andere mogeljkheden van sociale
controk. Opvallend is dat er weinig gegevens heschiik
baar zijn over wie er deze isolatie moeten onder
gaan, hoe lang, hoc vaak en met welke gevolgen. De



auteur analyseerde de gegevens van de gedetineerden
(n 306) die in de septembermaanden van de jaren
1966, 1971, 1973 en 1975 in afzondering waren. Als
vergelijkingsgroep werden de 400 ex-gedetineerden
die in dezelfde perioden uit deze gevangenis waren
ontslagen naar hun ervaringen met afzondering

gevraagd. I)e bevindingen zijn dat van afzondering

weinig afschrikkende werking uitgaat en dat de
hoeveelheid tijd in afzondering doorgebracht niet
evenredig was met het aantal regelovertredingen. De

auteur suggereert met enig voorbehoud dat, afgezien

van humanitaire overwegingen, afzondering alleen
moet worden toegepast op gedetineerden die voor

de derde en volgende malen een ernstige inbreuk op
de regels hebben gepleegd. Voor de eerste en tweede

maal moet een andere disciplinaire straf worden toe

gepast, tenzij er sprake is van kwaadaardigheid.

Het tevens uit het onderzoek naar voren gekomen
feit dat de huidige in afzondering geplaatsten kwali

tatief verschillen van hun voorgangers, verdient nader

onderzoek.
Met literatuuropgave.

35
81 Prison writers 1. Coping wit/t prison life, Being east

,froin society: ConJïnement and freedom.
Crime and delinqticncy, 28e jrg., nr. 4, oktober 1982,
blz. 514 556 (USA).

in de polemiek rond het nut van de gevangenisstraf
komt dit thcmanummer met twee reeksen van artikelen
geschreven door Amerikaanse gedetineerden. Deze
worden voorafgegaan door een voorwoord van
51. G. Rector, de vroegere voorzitter van de National
Council on Crime and Delinquency (de uitgever van
dit tijdschrift). flij is gekant tegen een overmatige
toepassing van de gevangenisstraf. Voorts schrijft
J. Irwin ecn inleiding waarin hij concludeert dat
een verandering heeft plaatsgevonden in de sociale
Organisatie binnen de gevangenis die tot uitdrukking
komt in de wijze waarop de huidige generatie schrij
vende gedetineerden zich exponeert.
Over drie hoofdstukken verdeeld beschrijven elf
auteurs in twaalf artikelen de wijze waarop zij de
gevangenisstraf die zij ondergaan, beleven.
Wisselend van een soort psycho-analyse tot een
gedetailleerde feitelijke schildering van de cel, geven
zij uitdrukking aan hun gevoelens van machteloosheid
en opgeslotenheid. Enkelen stellen de vraag wie zich
in de vrije maatschappij nog bekommert om het
gevangcnissystcem. Daarbij wordt op verschillende
manieren het nut van de straf ter sprake gebracht.
Een ander terugkerend onderwerp bij deze beschou
vingen door de gevangenen vormt de beleving van
hun eigen deviant gedrag. Hierbij krijgt de beschrijving
van de samenleving ruime aandacht. In het merendeel
van de artikelen wordt een kloof beschreven tussen

de eigen normen en waarden en die welke heersen in

de ‘beschaafde’ samenleving.



36
Prison writers II. The epjto,ne of flujizire: Jack Abbo.
Crime and delïnqucncy, 28e jrg., nr. 4, oktober 1982,
blz. 557--566 (USA).

Deze tweede reeks van pennevruchten van Amerikaanse
gedetineerden vond haar aanleiding in de uitgave van
een boek van een medegedetineerde: Jack Abbott.
Deze Abbott had op 37-jarige leeftijd ruim 25 jaar in
gevangenissen doorgebracht. Toen hij in de gevangenis
kennis nam van het feit dat dc Amerikaanse auteur
Norman Mailer een verhaal ging schrijven over een
zekere ter dood veroordeelde Gary Gilmore schreef
hij Mailer dat hij de gewelddadighcid in dc gevangenis
voor hem zou kunnen beschrijven. Hierop volgde een
correspondentie die tenslotte meer dan 1000 bladzijden
tekst opleverde en de basis vormde voor de uitgave van
Abbotts boek ‘In the belly of the beast’. In een viertal
artikelen reageren gedetineerden op de persoon
Jack Abbott en zijn beschrijvingen van het leven in de
gevangenis.

82
Psychiatrische zorg

37
Kaplan, S. G., and E. G. Wheeler. Sureiral skills for
working wïth potentialls’ riolent clients.
Social casework, 64e jrg., nr. 6, juni 1983,
btz. 339—346 (USA).

In dit artikel worden richtlijnen gegeven, hoe hulp
verleners de toenemende gewelddadigheid kunnen
hanteren. Geweld wordt beschouwd als de verstoring
van een machtsevenwicht. Dc auteurs onderscheiden
vijf fasen in het proces van de gesvelddaad: de trigger
fase, de fase van escalatie, dc crisis, de herstelfase en
de fase van de reactieve depressie. Herkenning hiervan
is belangrijk voor een adequate reactie; dit geldt ook
voor liet kennen van onigevingsfactoren die een
indicatie zijn voor potentiële geweiddadigheid (bijv.
het hanteren van vroegere crisissituaties, de mate
van agressie).
Bij het hanteren van de gewelddadige situatie is het
van belang dat de hulpverlener zich zijn eigen reactie
(angst) bewust wordt. Angst veroorzaakt enerzijds
verhoogde alertheid (‘vluchten of vechten’), maar
sterke angst reduceert het oordeelsverinogen. De
auteurs noemen drie methodes waardoor een adequate
reactie geleerd kan worden: 1) het leren omgaan met
angst d.m.v. systematische desensitisatie; 2) asserti
viteitstraining; en 3) transactionele analyse. Elk van
deze is in bepaalde fases van de geweldcyclus het
meest effectief; (waarbij zowel het gedrag van de cliënt
als liet gedrag van de hulpverlener beïnvloed wordt).
Hiernaast is het belangrijk een zo gunstig mogelijk
klimaat te scheppen (sfeer in de spreekkamer, samen
werking met politie en collegae, eigen optreden etc.).



Hulpverleners moeten training in deze vaardigheden
krijgen.
Met literatuuropgave.

38
Ree, f. van. Euthanasie en hulp bij zelfdoding in een
psich latrisch zieken/wis (J.
Medisch contact, 38e jrg., nr. 25, 24juni1983,
blz. 749--753 (N).

In dit eerste van twee artikelen gaat de auteur in op
de terminologie, liet taboe, de standpuntexplicitoring,
de deskundigheidsvraag m.b.t. euthanasie en zelf
docling. [r wordt, ondanks overeenkomsten, een
duidelijk verschil gemaakt tussen euthanasie en hulp
bij zelfdoding. De auteur noemt een aantal mogelijk
heden van ‘hulpverlening’: 1) abstinercn — het afzien
van hulpverlening: 2) het geven van voorbereidende
hulp (medicijnen): en 3) het daadwerkelijk toedienen
van de medicijnen en betrokken zijn bij het stervens
proces en de gevolgen ervan. De auteur haalt met
tevredenheid het standpunt van de commissie-Belinfante
aan, waarbij ingegaan wordt op de normen en waarden
en het gevaar van normvervaging. Belangrijk is dat de
hulpverlener, om geen verkeerde verwachtingen bij de
cliënt te wekken, zijn standpunt expliciet maakt. De
auteur pleit voor de medische inbreng bij de problemen
rondom euthanasie en stneide. l)e hulpverlener mag
nooit euthanasie bedrijven zonder daarbij met een of
meer anderen te hebben overlegd. De hulpverlener zal
daarbij alleen van ‘overwegen’ kunnen spreken om de
anderen niet medeplichtig te maken.
Met literatuuropgave.

39
Ree, F. van. Euthanasie en hulp bij zelfdoding in ccii

psychiatrisch ziekenhuis (Slot).
Medisch contact, 38e jrg., nr. 26, 1juli1983.

blz. 796— 797 (USA).

De auteur vervolgt in dit artikel zijn uiteenzetting over

euthanasie en zelfdoding en gaat vooral in op de

ziekenhuissetting, de personele voorziening en de wat.

Hinderpalen bij het bedrijven van illegale euthanasie

zijn de ziekenhuisapotheek (die de plicht heeft bij

dodelijke doseringen niet af te leveren) en de over

lijdensakte. De atmteur pleit ervoor euthanasie openlijk

te bedrijven en direct na afloop van die handeling een

voorlichtend schrijven te sturen aan de eerste genees

kundige, de Officier van Justitie, en de inspecteur voor

de geestelijke volksgezondheid. Anderen zullen immers

moeten beslissen of er moet worden geseponeerd, dan

wel vervolgd en gestraft. De autetir spreekt zich uit

tegen een wetswijziging (van dc artikelen 293, 294)

zowel omdat het stellen van grenzen aan de bescher

ming van menselijk leven een onzedeljke vorm van

wetgeving zou zijn als omdat er geen objectieve regel

bestaat om geoorloofde euthanasie van ongeoorloofde

c.q. van hulp bij zelfdoding te onderscheiden. Het is



juist om bij openlijk overtreden van de suet aan een
juridisch oordeel te worden onderworpen en uit erva
ring (als getuige-deskundige) weet de auteur dat dit
op een goede wijze gebeurt.
Met literatciuropgave.

Kinderbescherming

40
Bartels, J. A. C. Sanctierecht voor jeugdigen.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 3e jrg., nr. 4.
juni 1983, blz. 105—116 (N).

In dit artikel geeft de auteur een samenvatting van
het eindrapport van de Commissie ‘herziening jeugd-
strafrecht’ onder voorzitterschap van mr. [. J. Anne
veldt. De taakomschrijving van de commissie bevatte
drie onderdelen t.w.: 1. herziening en vereenvoudiging
van het jeugdstraf(proces)recht 2. aanpassing van de
vrijheidsbeneming aan gewijzigde opvattingen
3. wenselijkheid van bijzondere bepalingen voor de
berechting van adolescenten. Bij de puntsgewijze

84 opsomming van de voorgestelde wijzigingen maakt
de auteur o.a. melding van het voorstel slechts één
maatregel en één sanctic in te voeren, het driehoeks
overleg tussen OM, kinderrechter en raad voor de
kinderbescherming af te schaffen en een jeugdproces
recht te laten gelden voor 12-18-jarigen. De auteur
vindt in zijn commentaar het rapport van dc
Commissie Anneveldt zeker geen cqtnvalent van het
rapport van de Commissie Wiarda dat de richting van
het wetgevingsbeleid is gaan bepalen. Hij acht het
rapport ook erg summier gedocumenteerd. In het
commentaar gaat hij uitvoeriger in op de strafrechte
lijke ondertoezichtstelling, het sanctievoorstel en de
relatie OM-kinderrechter. Aan het slot van het
artikel stelt de auteur dat het niet duidelijk is op
welke wijze voor de adolescentengroep van 18 tot
24 jaar een gerichte bejegening moet worden bereikt
op basis van de voorstellen van de commissie.
Met literatuuropgave.

41
Brownlie, K., M. Jarman, and L. Miles. Time Yniscedwyn
internm ediate treatm ent project.
International journal of offender therapy and com
parative criminology, 27e jrg., nr. 1, 1983. blz. 84 94.

In de Children and Young Persons Act van 1969 heeft
het begrip lntermediate Treatment (IT), een gemeen
schapsproject voor jongeren die in moeilijkheden zijn,
een officiële status gekregen. De twee belangrijkste
doelstellingen van IT zijn: het veranderen van het
gedrag van jongeren door hen te helpen in hun nor
male omgeving hun problemen te leren hanteren en
oplossen en hen niet naar een inrichting te sturen; en



op de tweede plaats een meer betaalbaar alternatief
te bieden voor inrichtingsplaatsing van moeilijke
jongeren.
Een van deze IT projecten, Yniseedwyn, begon in
1978. Het voornaamste uitgangspunt van dit project
is dat de doelgroep bestaat uit deviante jongeren en
niet uit jonge delinquenten. De jongelui komen
meestat uit economisch en sociaal gedepriveerde
arbeidersgezinnen en hun problemen worden zicht
baar doordat ze in liet justitiële systeem terecht
komen. Het zijn voor het merendeel jongeren van
14—16 jaar die in het centrum terecht komen.
Ze hebben problemen met hun gedrag op school, met
spijbelen of op straat en thtiis. Ze staan onder toezicht
van het maatschappelijk werk ofwel van de probation
service. Ër bestaat een dagprograinma voor jongeren
die kleine misdrijven hebben gepleegd en een avond
progranima voor diezelfde jongeren zonder problemen
op school. Voor de spijbelaars wordt nog een program
ma ontwikkeld. Dc praktische kant van de program
ma’s wordt beschreven en er wordt verslag gedaan van
twee praktijkgevallen. Het artikel besluit met een
korte evaltiatie.
Met literatuuropgave.

42
Foley, M. C’oping strategies of street children.
International jotirnal of offender therapy and com
parative criminology, 27cjrg., nr. 1, 1983. blz. 5—20.

Kinderen die de hele dag op Straat rondhangen zijn
meestal mislukt op school, maar blijken een behoor
lijke dosis handigheid, creativiteit en intelligentie te
bezitten als het gaat om overleven en zich bezighouden
in hun leven op straat. De schrijver bespreekt enige
(Amerikaanse) literatuur over deze kinderen en geeft
ecn overzicht van hetgeen hij uit interviews met deze
kinderen te weten is gekomen. De meeste kinderen
hebben geen volwassenen in hun omgeving die voor
hen model kunnen staan: agressie en bendevorming
zijn de middelen die ze gebruiken om de dagelijkse
problemen van hun bestaan op te lossen. De schrijver
vraagt meer aandacht voor de positieve mogelijkheden
die de straatkinderen in zich hebben. Hij heeft zelf
een centrum opgericht waar programma’s ontwikkeld
worden, aangepast aan de specifieke eisen van deze
kinderen. De kinderen moeten uit eigen beweging
naar het centrum komen; hun agressie vermindert
omdat, in tegenstelling tot bij het leven op straat, in
deze nieuwe setting coöperatic en een minimale
aanpassing betere strategieën blijken te zijn. Ze leren
voorzichtig met allerlei materialen om te gaan en met
hun eigen creativiteit wordt rekening gehouden. Er is
speciale aandacht voor de ontwikkeling van hun per
soonlijkheid. Een goede relatie met de volwassen
medewerkers van het centrum moet de kinderen hel
pen meer zelfkennis te krijgen en een nieuwe soort
onafhankelijkheid te bereiken.
Met literatuuropgave.



43
J ti iwwicz, W. J. A protective posture toward
en, utional neglect and ab Itse.
ClilIci weifare, 62cjrg., nr. 3, mei/juni 1983,
bi,. 243—252 (USA).

Met een analyse van verschillende vetsartikeien die
betrekking hebben op emotionele verwaarlozing en
-mishandeling van kinderen definiecrt dc auteur deze
begrippen met behulp van de meest centrale elementen
tot deze artikelen. In dc definities legt hij een duidelijke
middcl-effectrelatie om te kunnen komen tot een
nadere elassificering van dit verschijnsel aan de hand
van de praktijk. hij onderscheidt geestelijke verwaar
lozing en-mishandeling door ouders die aan alcohol
of drugs zijn verslaafd, door ouders die onderling in
een gespannen relatie leven. Op dc laatstgenoemde
categorie gaat de auteur nader in. Er kan hier volgens
hem sprake zijn van een projectie van eigen problemen
op de kinderen. De samenhang tussen de problemen
van de ouders onderling en de problemen ten opzichte
van het kind maken het volgens de auteur nodig dat
,er geval een op dc specifieke situatie gerichte aanpak
wordt gevolgd. De auteur eindigt zijn artikel met een
aantal voorstellen voor de aanpak van het probleem.

86
Met literattiuropgave.

44
Rausch, S. (‘oOit processing t’ersus dii’e,sio,, of
status ojtenders: A test of deteirence and labeting
th cories.

J ournal of research in crime and delinqtiency, 20e jrg.,
nr. 1, januari 1983. blz. 39—54 (USA).

In de discussie over de beste aanpak van plegers van
daden waarvoor alleen minderjarigen kunnen worden
berecht, de zgn. stattis-offenders, staan volgens de
auteur twee visies tegenover elkaar. De ene theorie
stelt dat juist dit type dader dient te svorden afge
schrikt, terwijl in de andere opvatting contact met de
kinderrechter moet worden vermeden om stigmati
sering en dc ontwikkeling van een deviant zelfbeeld
te voorkomen.
In dit artikel geeft de auteur een verslag van een
evaluatiestudie van beide benaderingen. Fen groot
aantal factoren heeft de auteur in tabellen in verband
gebracht met de recidive van de daders, waarbij is
onderscheiden tussen daders die een forse ‘afschrik
kende’ straf hebben gekregen en daders die in een
diversie-programma zijn geplaatst. De uitkomst is
volgens dc auteur dat het voor de kans op recidive
niet uitmaakt of men voor dc kinderrechter wordt
gebracht of diversie wordt toegepast. Hiermede pleit
volgens de auteur de uitkomst van dit onderzoek noch
voor de afschrikkingstheorie noch voor de labeling
theorie.
Met literatuuropgave.



45
Vesterdal, J. Etiologleal factors and long term
consequences of child abuse.
International journal of offender therapy and corn
parative criminology, 27ejrg., nr. 1, 1983, blz, 21—54.

Het verschijnsel kindermishandeling is in de statis
tieken slechts voor een zeer klein gedeelte terug te
vinden; het topje van een ijsberg waarvan de basis
gevormd wordt door het grote aantal gevallen van
kindermishandeling tvaarvan de dader alleen of soms
ook de echtgenoot van de dader op de hoogte is. Een
tweede probleem voor onderzoekers is dat de lijn
tussen normale bestraffing van het kind en kindermis
handeling moeilijk te trekken is en varieert in ver
schillende landen en periodes. Ouders die hun kinderen
mishandelen zijn te vinden in alle milieus. Fr zijn
sociale factoren aan te wijzen die leiden tot het mis-
handelen of verwaarlozen van kinderen en ook spelen
factoren binnen het gezin een rol. Vaak is er een
samenhang met andersoortig gebruik van geweld
binnen het gezin en bepaalde persoonskenmerken van
de volwassen daders. De ouder-kindrelatie is meestal
verstoord doordat de ouders zelf in hun jeugd op hun
beurt slecht behandeld zijn en niet in staat blijken
‘ouderlijke’ gevoelens te ontwikkelen.
De meeste van deze ouders hebben gebrek aan zelf
vertrouwen en een lage frtistratietolerantie; zij
hebben weinig vrienden en leiden een geitoleerd
bestaan. Ze zijn vaak onvolwassen en hebben weinig
realistische verwachtingen van de prestaties van hun
kinderen en rigide ideeën over de opvoeding. Het kind
dat slachtoffer van deze mishandeling is, speelt vaak
de rol van het zwarte schaap in het gezin, maar is
meestal wèl gewenst door de ouders. Wat betreft het
sexueel misbrtuken van kinderen onderscheidt de
auteur twee typen: het promiscuë gezin waarbij incest
tot de normale gebruiken in een chaotisch gezinsleven
behoort en het endogamische type waar in een oven
gens onbenispeljk gezin incest gedurende langere tijd
plaatsvindt en verborgen blijft voor de buitenwereld.
De consequenties voor het mishandelde of misbruikte
kind en zijn broers en zussen zijn, afgezien van dc
lichamelijke gevolgen, vaak psychische trauma’s; vaak
vindt men deze kinderen onder jeugdige delinquenten
en onder degenen die zelf weer hun kinderen mis-
handelen.
Met literatuuropgave.

Politie

46
Anthonij sz-Maning. H. Herziene primaire politie
opleiding gaat van start.
Algemeen politieblad, l32ejrg., nr. 18, 3 september
1983, blz. 387—390 (N).

Op 1 oktober 1983, nog geen anderhalf jaar na de



aanbieding van liet eindrapport van de Interdeparte
mentale Stuurgroep Herziening Primaire Opleiding,
ging de nieuwe primaire politie-opleiding van start.
In dit artikel gaat de auteur in op de wijze waarop
gewerkt is oni deze opleiding gestalte te geven. Na
ccii kort historisch overzicht over de politie-opleiding
bij de Gemeentepolitie en Rijkspolitie beschrijft de
auteur de activiteiten die moesten worden ontplooid
om de opleiding af te stemmen op de nieuwe ontwik
kelingen. Voor de coördinatie van deze activiteiten
werd een interdepartementale projectorganisatie
ingesteld die naar aard en inhoud in twee groepen is
te verdelen: de departementale werkgroepen en de
scholen-organisaties (totaal 17 werk- en subgrocpen).
Tot slot wordt ingegaan op het seholentearn, de
werkgroep onderwijskundig bureau en de school
projectgroepen.

47
Blonk, 0. N. M. Legitiniotieplicht bc’lfcht.
Algemeen politieblad, 132e jrg., nr. 15, 23juli1983,
blz. 335- 340 (N).

Op 17 februari 1983 is de herziene Grondwet in
werking getreden. Met name art. 12, betrekking

$$ hcbbcnd op dc grondwettelijke waarborg van liet huis-
recht houdt de politiöle gemoederen bezig. De pro
blemen liggen bij de toepassing van liet tweede lid van
dit artikel waar is gesteld dat ‘voor liet binnentreden
overeenkomstig liet voorgaande lid voorafgaande legi
timatie en mededeling van het doel van binnentreden
vereist is’. Dc niinisters van Binnenlandse Zaken en
J tistitic, die deze problemen onderkenden, lieten niet
betrekking tot de toepassing van dit tweede lid een
tweetal circulaires uitgaan. Ook deze circulaires
roepen nog vragen op.
De auteur geeft een aantal voorbeelden van situaties
waarbij het niet mogelijk is om zich vooraf te legiti
meren en mededeling te doen van de komst, maar
waar in uitzonderlijke omstandigheden een beroep op
noodweer ex. art. 41, 1 Sr gerechtvaardigd is. Vervol
gens gaat de auteur in op het gegeven dat onrechtmatig
verkregen bewijsmateriaal niet mag svorden gebruikt
als bewijs voor liet ten laste gelegde feit. Aan de hand
van de literatuur laat In zien dat schending van een
vormvoorschirift niet in alle gevallen behoeft te leiden
tot uitsluiten van het bewijs. Hij noemt vervolgens een
aantal voorwaarden waaraan in de praktijk moet wor
den voldaan, wanneer is besloten dc legitimatie vooraf
en de mededeling van liet doel van binnentreden achter
wege te laten.
De auteur concludeert dat bij de totstandkoming van
art. 12 van de herziene Grondwet te weinig rekening
is gehouden met de praktijk.

48
Chrislophe. M. Ook ei/feit bewijzen: politie nog
i’,oui w-ireemde organisatie.
Algemeen politieblad, l32ejrg., nr. 13, 25juni1983.
bhz. 299 -303 (N).



Op een onlangs gehouden studiedag voor vrouwelijke
pplitie-officiercn werden lezingen en discussies
gewijd aan de plaats van leidinggevende vrouwelijke
functionarissen bij dc politie. Van het totale aantal
politie-officieren in Nederland is slechts 5% vrouw en
bij sommige korpsen tvorden zelfs geen vrouwen
toegelaten. Met uitzondering van Den 1-laag, dat een
behoorlijk aantal vrouwen in het politiekorps heeft,
wordt in vrijwel het gehele land het politiebeleid
door mannen bepaald. De schrijt’ster duidt de plaats
die de vrouwelijke politiefunctionaris inneetnt aan
met dc ‘token’-positie zoals beschreven door de
Amerikaanse onderzoekster Kanter in ‘Men and
women in the corporation’. Zij geeft verder een
samenvatting van de voordrachten gehouden door
haarzelf, mw. Baars van de rijkspolitie en
mw. Schoenmaker van de RU Leiden. Vrouwen staan
wanneer ze in ‘mannenbanen’ werken onder een
zekere druk om goede prestaties te leveren omdat ze
zich voortdurend moeten bewijzen, ze moeten in
spelen op vooroordelen en interactieproblemen met
mannen en zich steeds aanpassen aan door mannen
gestelde regels. Met praktijkvoorbeelden werd door
de drie spreeksters aangegeven welke maatschappe
lijke struikelbiokken er voor carrièrebewuste vrouwen
liggen. De belangstelling voor de studiedag was zeer
groot 75 van het totaal aantal vrouwelijke politie-
officieren was aanwezig.

49
Hendrieks, J. E. (‘ri,ninal justice interm’ention with
the i-apc victim.
Journal of police science and administration,
lie jrg., nr. 2, juni 1983. blz. 225—232 (USA).

In dit artikel gaat dc auteur in op de verschillende
aspecten van verkrachting en geeft hij richtlijnen
voor politiefunctionarissen die hiermee te maken
krijgen. Over verkrachting bestaat een aantal mis
verstanden (bijv. een vrouw kan door haar gedrag
verkrachting voorkomen), die men moet kennen om
ze te vermijden. Verkrachting is in eerste instantie
een geweldpleging, die zeer hoog scoort op het zgn.
crime-crisis-continuum’, d.w.z. dat de persoonlijkheid

van het slachtoffer in hoge mate wordt aangetast. De
reactie van het slachtoffer, het zgn. ‘post-rape’-syn
droom, bestaat uit twee fasen: de fase van wanorde,
verstoring van het normale levenspatroon en de fase
van herstel. In beide fasen kunnen lichamelijke en
psychische symptomen optreden, terwijl ook ver
wanten deze fasen doorlopen. Een politiebeambte
moet voldoende kennis over dit proces hebben (of
beschikken over adequate informatiebronnen). Een
empatische houding is essentieel, dit komt ook het
onderzoek ten goede.
Tenslotte geeft de auteur enige praktische tips om
verkrachting te voorkomen.
Met ilteratuuropgave.
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Wexier, 3. G., and D. D. Logan. Sources of stress
aniong eo,nen potice offlcers.
Journal of police science and adininistration.
lie jrg., nr. 1, maart 1983, blz. 46-53 (USA).

l)e auteurs deden een onderzoek naar stress-factoren
bij vrouwelijke potitleagenten. Hiervoor intcrviewden
zij 25 vrouwelijke agenten in Californië. Dc meest
genoemde factoren zijn: 1) de negatieve houding
van mannelijke collega’s: 2) de training (die niet op
vrouwen gericht en zelfs vrouw-vijandig is); 3) de
roddel die over hen de ronde doet; 4) het feit dat
vrouwen als groep verantwoordelijk worden gesteld
voor de fouten van individuele vrouwen; 5) de reacties
van mannen in hun privé-leven; 6) de voortdtirende
confrontatie met ellende en problemen; en 7) het
gevaarlijke werk. Dc eerste vijf factoren hebben
direct betrekking op het vrouwzijn van de geinter
viewden. Uit eerder onderzoek blijkt dat (mannelijke)
politie-ambtenaren in hun beroep aan grote stress
bloot staan; voor vrouwen komt daar dus vaarschijn
lijk nog belangrijke specifieke stress bij. Als mogelijke
oorzaak voor de vijandige houding jegens vrouwelijke
collega’s wordt genoemd dat zij een extra dreiging

90 (bij dc reeds bestaande stress) lijken.
Met literatuuropgave.

Drugs
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Roorda, P. A. De medische behandeling van
verslaafde gedetineerden.
Medisch contact, 38ejrg., nr. 28, 15 juli 1983,
blz. 855—858 (N).

In maart 1982 heeft de Tweede Kamer een motie
aangenomen inhoudende dat de regering er op moet
toezien dat binnen de huizen van bewaring de meest
hurnane en medisch meest verantwoorde onthoudings
methoden worden toegepast. In dit artikel tracht de
auteur de situatie te beschrijven en een verklaring te
zoeken voor de in de motie gesignaleerde verschillen
in denken en doen van de gestichtsartsen bij de
opvang en behandeling van jaarlijks rtiÏm 2500 ver
slaafden in de penitentiafre inrichtingen. Na een
beschrijving gegeven te hebben van de bestaande
meningsverschillen t.a.v. behandeling van de toxifi
catie bij verslaafde gedetineerden, beschrijft hij twee
benaderingswijzen, de afhankeljkheids- en verant
voordelijkheidsbenadering met hun co nsequenties.
Vervolgens vergelijkt de autectr deze benaderings
s’ijzen, waarbij hij stelt dat de keuze voor één van
beide voor de verslaafde op dit moment moeilijk aan
te geven is. Tot besluit trekt hij de conclusie dat hoe
groot de verschillen in methodiek ook zijn of lijken,
de opvang van verslaafde gedetineerden op humane
wijze geschiedt.
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Straten, J. van. Nederland en de i’erdoi’e,ide middelen.
Tijdschrift voor de politie, 45ejrg., nr. 6, juni 1983,
blz. 277—281 (N).

In dit artikel schetst dc auteur de ont ikkeling van
de handel in en het gebruik van verdovende middelen
gedurende de afgelopen decennia. Hij maakt daarbij
gebruik van cijfers over inbeslagnemingen welke wijzen
op een explosieve toename, hoewel hij zich daarbij
bedenkt dat deze cijfers als graadmeter niet erg zuiver
zijn. Fr is een aantal redenen te noemen waarom
Nederland gekozen is om als transitoland voor de ver
dovende middelen in West-luropa te fungeren, o.a.
de ideale geografische ligging van Nederland, de tole
rante houding van dc Nederlandse bevolking, als
gevolg waarvan Nederland gezien wordt als een land
waar alles kan en mag, en dc lage gevangenisstraffen
voor drugmisdrijven in vergelijking met andere landen.
De autctir concludeert dat Nederland ecn zeer belang
rijk distributiecentrum voor Vest-l uropa is. Tegen
het huisdeaterschap maakt de auteur o.a. de volgende
bezwaren: de centra met huisdealers 7ullen ook niet-
gebruikers en buitenlanders trekken, er is geen enkele
controle op de winsten die de huisdealer maakt en
het huisdealerschap blijft in strijd met de wet. Ook
tegen Vrije verstrekking van heroihe en/of andere drugs
maakt de auteur bezwaar. De oorzaken van verslaving
zouden niet worden weggenomen en het zou drempel
verlagend kunnen werken t.a.V. de niet-gebruiker of
de beginnende gebruiker. De auteur eindigt met enkele
aanbevelingen tav. het opsporingswerk, o.a. zorgen
voor meer eenheid van beleid op nationaal niveau en
intensivcring van de internationale samenwerking op
dit gebied.



Boekwerken

Over de adressen der bibliotheken waarbij de
genoemde publikaties ter inzage kunnen worden
gevraagd, kunnen inlichtingen worden ingewon
nen hij het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, Schedeldoekshaven 100,
‘s-Gravenhage, tel. 070 7065 54/55.

Blankenburg, Ë. Het idee i’a,, ecn maatschappij
zonder recht,
Amsterdam, Vrije Universiteit, 1982.

Custody and treatnient of dangerous prisoners;
recommendation No. R(82) 17 adopted by the
Committee of nlinisters of the Council of Europa on

92 24t1i september 1982 and explanatory memorandum.
Strasbourg, CouncHofturope, 1983.

Denkers, F. Daar pakken ze je op ‘, emoties tussen
rechtsstaat en politie; (voorss’. L. huisman).
IJmuiden, Vermande, 1983.

Duijne Strobosch, A. J. van. Bestrijding San discri
minatie naar ras; enkele ervaringen met de bestrijding
van raciale discriminatie in andere landen; onder
supervisie van M. .1. M. Brand-Kooien.
‘s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983.

Eggermont-Molenaar, M. J. H. Plaatsgebrek in het
arrondissem en t ‘s-Hertogenbosch.
Z.pl., Katholieke universiteit Nijmegen, 1983.

Gourth-van der Plaats, L., en J. R. Niemantsverdriet.
Dr. Henri van der Hoeven kliniek; achtergronden.
uitgangspunten, behandalingsmogelijkheden.
Utrecht, z.uitg., 1982.

Handbook for correctional ojficers; inmates with
alcohol and drug problems.
Chicago, hllinois state medical society, 1983.

Hees, A. van. 1’andalist,e en lno’o [(alt; verslag van
een stage bij buro Halt te Rotterdam; een experimen
teel projekt opgezet om liet vandalisme te bestrijden,
en uitwerking van een praktisch bruikbaar model voor
vandalismebestrijding.
Leiden, Rijksu niversiteit Leiden, Vakgroep sociale en
organisatie-psychologie, 1983.

Helping victims of m’iolence; proceedings of a working



group on the psychosocial consecuences of violence

wich was held under the combined auspices of the

World health organization and the former Ministry of

health and environmental protcction at The Hague,

the Netherlands, april 6—10, 1981.
The Havuc, Government publishing office. 1983.

Koorn, f1., J. Wolf, en 1. de Klerck. Vrouwen
,nishandeling en hulpverlening in de stad Groningen.

Groningen, z.uitg., 1983.

Laan, P. H. van der, en H. M. A. J. van Lindt.
Alternatieve Sancties voor jeugdigen: meningen en
verwachtingen; le rapport: met medew. van

L. lFrftemcijer, M. Mertens, A. Nabben et al.: onder

supervisie van J. Junger-Tas.
‘s-Gravenhage, Coördinatiecommissic wetenschappelijk

onderzoek kinderbescherming, 1983

McCulloh, R. W. A co,nparative analysis ofjuvenile

justice standards and the JJDP act: vol. IV. Advocacy

for services — duc proccss/procedural safeguards.

Washington, U.S. Departrnent ofjustice, Office of

juvenile justice and delinquency prevention, National

institute for juvenile jtistice and detinqucncy preven

tion, 1982.

Nuijten-Edeibroek. E. G. M.. and H. L. P. Spicken

heuer. The police and petty crime control.

The Hagtie, Research and documentation centre,
Ministry ofjustice, 1983.

Nuijten-Edeibroek, 1... G.M.. II. L. P. Spickenhcuer.

and A. Slothouwer. Ëxperbnents in crj,ne control:

an interim statement.
The Haguc, Research and docurnentation centre,
Ministry ofjustice, 1983.

Of geweld zal n’orden gebruikt; repressie in Nederland;
onder red. van L. Bros et al.
Nijmegen, De Haktol, 1982.

Peute. L. Verstrekking van heroihe.
Amsterdam, Instituut voor sociale geneeskunde van
de Vrije universiteit, 1983.
Doktoraalskriptie.

Proceedings of the National workshop on p,jn

population föreeasting: Denver, Colorado,
january 13— 15, 1982; cd. by C. M. Eriel.
Z.pl.. U.S. Department ofjustice, Bureau of
justice statistics, ca. 1982.

Protection des inineurs et contrôle de la délinquaiwe

juvenile: institutions cl services; tendances actuelles

des recherches en criminologie comnparée; IVes

journées internationales d’études comparécs suf Ja
délinquance juvenile, Bruxelles, 20—22 mai 1981.
Montréal, Université de Montréal, Centre international

de criminologic comparée, Centre d’étude de la
délinquance juvenile, 1981.



Psychiatrie in werkelijkheid; wat en hoe verder met
de TIIR.
Amsterdam, Psychiatrie in werkelijkheid, 1983.

Rech tsm iddelen tegen rassc’ndiscrhninatie; sam engest.
door de Werkgroep knelpunten in het Nederlands
recht voor etnische minderheden.
Utrecht, NCB, 1983.

Roorda, P. A. Drugs achter tralies.
Haarlem, Bureau grafische arbeict Ministerie van
justitie, 1983.

Terbeschikkingstelling; rerwachting en praktijk;
communicatie tussen rechterlijke macht, inrichtingen
en departement.
‘s-Gravenhage, Ministerie van justitie. 1983.

Therapeutische gezinsi’erpleging 25 jaar.
Groningen, Stichting therapeutische gezinsverpleging,
ca. 1983.

Vanneste, J. Privacy, sociale kontrole en persoons
gegei’ens in een ;egïst,aticsssteen; een rechts
verkenning.
Gent, Nationale vereniging voor geestelijke gezond
heiclstorg, 1980.

Vrocghuhp in Amsterdam; door R. L. Bergsma cl al.
Amsterdam, Vrije unis’ersiteit, 1983.

Waalewijn-Haak, G. T. Dellntiuentie hoe bepaalt
men delinquentie en hoe gaat men er mee om.
Roosendaal. z.uitg., 1980.



OVERZICHT VAN LITERATUURUJSTEN
GEMAAKT IN 1983

Angst voor de misdaad.
‘s-Gravenhage, WODC, 1976 1981.
11 blz. Lit. 433
Raadsman bij het politieverhoor.
‘s-Gravenhage. VODC, 1972— 1982.
4 blz. Lit. 434
[let Openbaar Ministerie in Nederland.
‘s-Gravenhage, VODC, 1970—1982.
8 blz. Lit. 435
Jongeren uit etnische groeperingen.
vooral toegespitst op deviant gedrag.
‘s-Gravenhage, tVODC, 1970—1983.
17 blz. Lit. 436
Gevangeniswezen; resocialisatie
problemen; theorieën, effectiviteit
program ma’s (differential treatment).
docktellingen, kostenvraagstuk.

95 ‘s-Gravenhagc, \VODC. 1972—1982.
20 blz. Lit. 437
Gevangeniswezen; probleemgebiedcn/
categorieën.
‘s-Gravenhage, WODC, 1970—1982.
16 blz. Lit. 438
Psychiatrische voorlichting; kritische
bescho usvingen.
‘s-Gravenhage, WODC, 1971—1983.
4 blz. Lit. 439
‘Prisonization’.
‘s-Gravenhage, VODC, 1970—1983.
27 blz. Lit. 440

Hard-drugs en beleid.
‘s-Gravenhage, WODC. 1972—1983.
8 blz. Lit. 441

Aangevulde literatuurlijsten

Vandalisme.
‘s-Gravenliage, \VODC, 1983.
10 blz. Lit. 302A
Undercover-agent.
‘s-Gravenhage, WODC, 1983.
4blz. Lit.410
Winkeldiefstal.
‘s-Gravenhage, WODC, 1983.
16 blz. Lit. 351
Personeel in gevangenissen.
‘s-Gravenhage, WODC, 1983.
18 blz. Lit. 422



TIJDSCHRIFTEN WODC
IN 1983 GERAADPLEEGD VOOR
JUSTITIELE VERKENNINGEN

A
Advocatenbiad
Algemeen literatuuroverzicht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken
Algemeen iolitieblad
American behavioral scientist
An,erican journal of orthopsychiatry
Anierican journal of psychiatry
American journal of sociology
American sociological review
Ars aequi
Atistralian and New Zealand journal of criminology

B
Bala os
13 c’leid en In aat schap pij
Beleidsanalyse
B lutalkohol

96 British journal of criminology, delinquency and
deviant social behaviou r
B tiitenlanders bulletin
13 tilletin of the menninger clinic
13 ultetin en narcotics

c
CRM-documentatie (voortgezet als: VVC-documentatie)
Canadian journal of criminology and corrections/
Revue Canadienne dc cnminologie
Child welfare
Civis mundi
Contemporary crisis
Contemporary sociology
Corrective and social psychiatry and journal of
applied behaviour therapy
Crime and delinquency
Crime and social justice
Criminal jtistiee abstracts
Crhninal justice review
Criminal las’ review
Criminology: an interdisciplinary journal
Criminology and penology abstracts

D
Data jtiridica
Delikt en delinkwent
Documentatieblad R.1.D,
Drogalkoliol
Drug dependence

E
l:SB: economisch statistische berichten
1 uropean journal of social psychology
Fxcerpta medica sectie psychiatrie



f
Federal probation
Feiten; voorlichtingsblad over het alcoholgebruik

G
Gedrag: tijdschrift voor psychologie
Gelezen-uitgelezen
Gids: personeelsbeleid arbeidsvraagstukken sociale

verzekeringen +

II
Horizon taal
Howard journal of penology and crirne prevention

Informatie
Informatie-bulletin politiestudiecentrum
Information bulletin on legal activities: council of
Furope
Interrnediair
International criminal police review
International journal of the addictions
International journal of law and psychiatry
International journal of offender therapy and
comparative criminology

97
International journal of social psychiatry

International journal of the sociology of law

International review of crim mal policy

J
Jeugd en samenleving
Jeugdbescherming en onderzoek
Journal of applied social psychology
J otirnal of behaviour therapy and experimental
psvchiatrv +

Journal of criminal justice
Journal of criminal law and criminology
Journal of legal studies
Journal of police science and administration
Journal of research in crime and delinquency
Journal of social issues
Journal of studies on alcohol
Jurimetrics journal

K
Kri
Kriminalistik
Kriminologisehes J otirnal
Kritische Justiz
Kwartaaischrift privacy en persoonsregistratie

L
Lass’ and society rcview
Law enforcement news

M
Maandblad geestelijke volksgezondheid
Marge

+ Abonnement per 1-1-1984 opgezegd



Medisch contact
Mens en maatschappij
Monatsschrift für Kriminologie ond Strafrechtsreform

N
NNR: nicowsbrict voor nederlandstalige rechts
sociologen, rechtsantropologen en rechtspsychologen
Nederlands juristenblad
Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar
grensgebieden
New England joornal 00 prison law (voortgezet als:
New England journal 00 criminal and civil confine
ment)
New society

P
Panopticon
Peregrinus bulletin
Periodiekenparade
Police science ahstracts
Police ttudies
Politieofficier
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie
Prison information bulletin
Prison journal
Prison service journal

70 Prohationjournal
Proces
Psy cltuinetrika

Q
Quality and quantity +

R
Recht en kritiek
Rcchtsgeleerd magazijn Themis
Rechtshulp
Research bulletin
Research eomm unieation in psychology, psychiatry
and hehaviour +

Revue de droit pénal et de crinsinologie
Revue pénitentiaire et de droit pénal
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

S
SMA: Sociaal maandblad arbeid
SNI. seleetive notifieation of information
Siswo: berichten over onderzoek
Sjow
Sociaal bestek en lcctutirkeuzc welzijnsterrein
Sucial casework
Social prohlems
Social psychiatry
Sociale wetenschappen
Sociological methods and research
Sociologisch tijdschrift (voortzetting van: Amsterdams
sociologisch tijdschrift)
Soeiologisehe gids
South Atrican journal of criminal law and criniinology



T
TM V-kwartaa1
Trema; tijdschrift voor de rechterlijke macht
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope
stoffen
Tijdschrift voor criminologie
Tijdschrift voor familie en jeogdrccht
Tijdschrift voor de politie
Tijdschrift voor psychiatrie

v
Van mens tot mens
Verkeersrecht
Victimology; an international joornal
Vollzugsdienst. Der

w
WVC-documentatie tvoortietting van: CRM-docu
mentatie)
Welzijnsweekblad
Vetenschapsbeleid

z
Zcitschrift für Reehtssoziologic
Zeitschrift für die gesamte Strafrcchtswissenschaft
Zcitschrift für Strafvollzug ond Straffiilligcnhilfc



REGISTER OP JAARGANG 1983

Algemeen nr. blz.

Arnold, W. R. Evaluatie-onderzoek
en de uitbreiding van kennis over
criminaliteit; ecn voorbeeld van de
evaluatie van een vrijwilligers-
programma 4 48
Cozijn, C. Privacy en Persoons
registers; een inleidend artikel 8 5
Holden, R. T. Behandelings
programma’s voor dronken rijders:
een experimenteel onderzoek 9 24
Holleaux, A. De nieuwe Franse
wetten betreffende het recht op
informatie van de burgers 8 39
Howaj-d Patrick, P. Privacy-
beperkingen bij het internationaal

[00 gegevensverkeer; een vergelijking
van de ontwerp-conventie van de
Raad van luropa en richtlijnen
van de OESO 8 50
In het tweede jaar van de ACEVO;
een verslag van haar activiteiten
gedurende de periode juni 1982
tot en met mei 1983. 7 5
Kuitenbrouwer, F. Privacy-
wetgeving — een rechtspolitieke
tussenstand 8 27
lazarus, A. A. Enkele oorzaken
van verandering in de psycho
therapie 4 58
Lewis. A. Belastingmentaliteit;
een empirisch onderzoek 3 71
Paiker, P. .1. Surrogaat moeder
schap; de interactie tussen rechts-
geding, wetgeving en psychiatrie 9 5
Podmorc, D. en A. Spencer.
Het recht als typisch mannelijk
vak 2 30
Teeffelen, P. A. J. Th. van.
Overbelasting en onderorganisatie
hij rechtbanken 2 5

criminotogie

Bille-Brahc, U. Personen die zich
van het leven trachten te beroven
als cliënten van het Deense
sociale verzorgingssysteem 2 53
Duyne, P. C. van. Tien jaar
fraudeheleid; een inleidend
artikel 3 5



Friediand. N. Belastingontduiking;
de functie van de kwaliteit van
informatie over de hoogte van
geidboetes en de pakkans; een
voorstudie 3 77
I,evi, M. fraude, een sociaal-
psychologische benadering 3 60

Gevangeniswezen

Cavender, 0. ‘Scared straight’;
ideologie en de media 2 46
Ëmmerik, J. L. van. Behandeling
als straf, of straf als behandeling?;
een inleidend artikel 4 5
Farrington, D. P. Grootte en
overbevolking van gevangenissen,
de mate van geweld binnen de
gevangenis en recidive 10 49
Feld, B. C. Een vergelijkende
analyse van de organisatiestructuur
en de subculttiren in inrichtingen
voor jeugdige delinquenten 10 39
Fogel, D. Flet justice-modc[
binnen de strafrechtstoepassing 4 75

1 fl1 Goetting, A. Echtelijke privacy
in de gevangenis 2 38
Rook, A. Subctilturen in peniten
tiaire inrichtingen; een inleidend
artikel 10 5
Thomas, C. W., M. Petersen en
R. M. Zingraff. Structurele en
sociaal-psychologische oorzaken
van prisonisatie 10 58
Weimer. D. 1,. en L. S. Friedman.
Onderzoeken naar doelmatigheid
van resocialisatieprojecten 4 62

Politie

Fijnaut, C. Politie-opleiding en
politie-apparaat in West-Europa 1 5
Heal, K. De politie, het publiek
en de voorkoming van criminaliteit 9 34
Politie-opleiding, De, in Engeland 1 65
Reenen, P. van. Politicleiding en
haar opleiding: een oriëntatie op
de toekomst 1 28
Voorstel tot herziening van de
primaire politie-opleiding; eind
rapport van de Stuurgroep
Herziening primaire opleiding 1 48

Strafrecht en strafrechtspleging

Dijk, J. J. M. van. Victirnologie in
theorie en praktijk: een kritische
retlectie op de bestaande en nog te
creëren voorzieningen voor slacht
offers van delicten; een inleidend
artikel 6 5



Fattah. E. A. Dc weerstand onder
dc bevolking tegen alternatieve
sancties: een strategie om hierin
verandering te brengen 9 12
Jones. R. lntermediatc treatment:
het preventicinodel tegenover liet
strafrechtelijk model 5 72
Minne-Frank, T. van der. Alter
natieve sancties voor minderjarigen;
een inleidend artikel 5 5
Morgan, C. Dienstverlening door
minderjarigen; straf of behandeling? 5 65
Raamwerk van uitgangspunten en
richtlijnen voor experimenten met
alternatieve sancties voor straf
rechtelijk minderjarigen 5 43
Resumé van het vooronderzoek
Alternatieve Sancties Minder
jarigen 5 58
Steinmetz, C. II. D. Het verwerken
van een ernstig misdrijf; zelfhulp
en hulp van anderen 6 36
Thorvaldson, S. A. Schadeloos
stelling door delinquenten in
Canada; een recht van het slacht

1
offer? Vijf antwoorden 6 76
t’erin, .1. 1-let slachtoffer en dc
lranse strafrcchtspleging 6 69
Yantzi. M. en S. D. Brown.
Behoeften van slachtoffers van
misdrijven 6 86



103

Thema- en varianummers 1983

nr. 1 Politie-opleiding
nr. 2 Varianummer
nr. 3 Fraudenummer
nr. 4 Resocialisatie, het spoor bijster?
nr. 5 Alternatieve sancties voor minderjarigen
nr. 6 Slachtofferhulp nader bezien
nr. 7 Onderzoeknummer
nr. 8 Privacy en persoonsregistraties
nr. 9 Varianummer
nr. 10 Subculturen in penitentiafre inrichtingen



Redactie
mr. T. van der Minne-Frank
mr. M. R. Duintjer-Kleijn

Coördinatie literatuuroverzicht
W.M.Been

Voor inlichtingen: 070—?06555 (‘s niiddags)

Adreswijzigingen en opzeggingen uitsluitend schrifte
lijk met gebruikmaking van de adreswikkel waarop
het (oude) adres vermeld staat.
Aanvragen voor nieuwe abonnementen dienen
eveneens schriftelijk te geschieden.

Correspondentieadres:
Administratie Justitiële Verkenningen
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie
centrum.
Postbus 20301, 2500 111 ‘s-Gravenhage.

Uitgave van
Het Ministerie van Justitie

Druk
Staatsdrukkerj, ‘s-Gravenhage

Opname in dit blad betekent niet dat de inhoud der
2rtikelen het standpunt van de Minister van Justitie
weergeeft.




