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Voorwoord 

Op 4 oktober jl. vond in Alkmaar een sympo-
sium plaats naar aanleiding van het honderd-
jarig bestaan van de gevangenis `Schutterswei'. 
Dit themanummer van Justitiele Verkenningen 
is geheel aan dat symposium gewijd. De inlei-
dingen die op deze dag werden gehouden zijn 
— op een uitzondering na — integraal in deze 
aflevering opgenomen. Voorts is toegevoegd de 
toespraak van de Staatssecretaris van Justitie 
bij de opening op 28 september jl. van de 
tentoonstelling Ten eeuw gevangenis Schutters-
wei'. Deze is als eerste in dit themanummer 
opgenomen. De Staatssecretaris wijst er in haar 
toespraak o.a. op dat nieuwe bezuinigingen in 

3 	het gevangeniswezen niet aan de orde zijn. Deze 
zullen volgens de Staatssecretaris ook niet aan 
de orde kunnen komen, wil er nog sprake zijn 
van een verantwoord werkklimaat van het 
personeel en van een verantwoorde en humane 
bejegening van de gedetineerden. In haar 
openingswoord gaat de Staatssecretaris verder 
in op de knelpunten in het gevangeniswezen, 
die om een oplossing vragen. 
Het openingswoord bij het symposium was 
afkomstig van de voorzitter, prof. mr . Th. W. 
van Veen die kort ingaat op het karakter van de 
langere vrijheidsstraf. 
mr, A. N. A. Josephus Jitta bespreekt de 
spanningen tussen de kwaliteit en de kwantiteit 
van de detentie, bezien vanuit de optiek van het 
Openbaar Ministerie. Hij gaat ondermeer in op 
het probleem van de ruimtenood binnen het 
gevangeniswezen en doet daarna een aantal 
suggesties die inmiddels menige krantenkop 
gehaald hebben. Behalve het scheppen van meer 
detentieplaatsen kan volgens de inleider ook 
gedacht worden aan meer dan een gedetineerde 
per cel, voorzover de inrichtingen daarvoor 
bouwkundig geschikt zijn. 
mr. P. C. Vegter geeft in zijn inleiding een 
opsomming van een drietal gevangenisstelsels 
welke hij karakteriseert als het hierarchische, 
het gedifferentieerde en het autonome stelsel. 



Aan het slot van zijn betoog Waarschuwt hi] 
voor tendensen binnen het gevangeniswezen 
die wijzen in de richting van het hierarchische 
stelsel. 
`Beklagrecht terecht', luidt de aanhef van het 
verhaal van mr. J. A. J. Spoor die een aantal 
facetten van het beklagrecht van gedetineerden 
nader belicht. De auteur is van mening dat de 
werking van het beklagrecht steeds moet worden 
beoordeeld naar het criterium of het ertoe bij-
gedragen heeft dat gedetineerden niet onnodig 
in hun persoonlijke vrijheid worden beperkt. 
In de hieropvolgende inleiding 'Met elkaar 
omgaan binnen de muren. Individualiseren of 
juridiseren van relaties', tracht drs. N. J. M. 
Pieck een beeld te schetsen van de belevings-
wereld van de gedetineerde. De auteur draagt 
enkele ideeen aan om tot een soort contract te 
komen tussen gedetineerden en detentie-
begeleiders betrekking hebbend op de uitvoering 
van de detentie. 

4 	De causerie van architect ir. R. Koolhaas moest 
door omstandigheden nogal gehnproviseerd 
zijn, was daardoor levendig, maar stond niet op 
schrift en kon dus niet worden afgedrukt. Hi] 
schetste op soms zeer plastische wijze hoe, 
zoals hij het uitdrukte, in gebouwen ideeen 
kunnen worden gematerialiseerd. Naar zijn 
inzicht hebben gebouwen, gebaseerd op een 
fundamenteel goed idee, zelfs zoveel extra 
waarde en ruimtelijke elasticiteit, dat ze de 
mogelijkheid van aanpassing aan veranderende 
inzichten in zich hebben. Daarom is een goed 
doordachte conceptie van een gevangenis van 
zoveel belang. (Het tegenovergestelde is even 
valide: slecht doordachte concepties schieten 
eenmaal gerealiseerd al snel tekort). Een van de 
illustraties Van zijn visie zag hi] in de gordijnen 
voor de ramen van het koffiehuisje voor het 
personeel, gebouwd op het zgn. vlak, de lege 
binnenruimte, van 'De Kocpel' te Arnhem. De 
gordijnen demonstreren de veranderde functie 
van de gevangenis. In tegenstelling tot de 
oorspronkelijke idee van het tanopticum' 
waren de bewaarders niet slechts kijkers, maar 
ook bekekenen geworden, evenals omgekeerd 
de gedetineerden. Bouwkundig was daarmee de 
gevangenis niet langer meer een bewaarplaats, 
maar een leefgemeenschap geworden. 
Ter afsluiting van het symposium en ook van dit 
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themanummer is een samenvatting van de 
inleidingen en de discussies opgenomen, van de 
hand van prof. mr . Th. W. van Veen. 
De drie literatuurlijsten die hier aan zijn toe-
gevoegd hebben tot doel een overzicht te geven 
van de literatuur met betrekking tot de onder-
werpen die op het symposium aan de orde zijn 
geweest . 



Toespraak van de Staats ;  
secretaris van Justitie 
bij de opening van de 
tentoonstelling Ten eeuw 
gevangenis Schutterswei' 

Inleiding 
Zo dadelijk zal ik Ten eeuw gevangenis 
Schutterswei' openen. Veelal geeft het honderd-
jarig bestaan van een instelling aanleiding tot 
festiviteiten. Het lijkt vanzelfsprekend dat dit 
bij een penitentiaire inrichting niet uitbundig 
geschiedt, immers het gaat om een instituut, 
bestemd voor de tenuitvoerlegging van de 
zwaarste sanctie die het Nederlandse strafrecht-
systeem thans kent, nl. de vrijheidsbeneming. 

7 	Het was dan ook met enige aarzeling dat ik de 
uitnodiging om hier thans het woord te voeren, 
heb aanvaard. 
Anderzijds leent een dag als deze zich bij uit-
stek om eens stil te staan bij een aantal ontwik-
kelingen in het penitentiair bestel, ontwikke-
lingen zoals deze in de achter ons liggende jaren 
vorm hebben gekregen en zoals die in de nabije 
toekomst verder gestalte zullen krijgen. Een 
aanleiding temeer voor een korte bezinning 
over het gevangeniswezen is het vrijwel samen-
vallen van een aantal belangrijke beleidskeuzen 
met een aantal verdergaande factoren. Ik denk 
daarbij in het bijzonder aan de nota Taak en 
Toekomst van het Nederlandse gevangenis-
wezen, tot stand gekomen onder mijn ambts- 

' voorganger mr. Scheltema en het snel stijgende 
aanbod van gedetineerden bij een beperking 
van de beschikbare budgettaire middelen. Op 
een aantal aspecten uit heden en verleden wil 
ik gaarne wat nader ingaan. 

1884-1984 
Het zal u niet verbazen dat ik van deze gelegen-
heid gebruik maak om even terug te kijken naar 
1884. Hoe was het toen? Welke punten van 
overeenkomst en verschil zijn er tussen het 
gevangeniswezen toen en het gevangeniswezen 
nu? 



Ik heb daarvoor volstaan met een bilk in de 
Memorie van Toelichting bij de begroting van 
het departement van Justitie, het voorlopig 
verslag en de memorie van antwoord daarop 
voor het dienstjaar 1884. 1884 viel voor het 
gevangeniswezen in een tijd van belangwek-
kende hervormingen. Gewerkt werd aan de tot-
standkoming.van het Wetboek van Strafrecht 
dat over enige tijd — in 1986— ook 100 jaar 
bestaat. In dat jaar — 1886— zouden tevens 
een nieuwe Beginselenwet en een nieuwe 
Gevangenismaatregel in werking treden, waar-
mee ook voor het gevangeniswezen een nieuwe 
tijd aanbrak: het cellulaire systeem voor de 
korter gestraften en bepaalde vormen (of Bever 
klassen) van gemeenschap voor langer gestraf-
ten, ouderen en jongeren. 
Bij andere opvattingen'over de `inrichting' van 
de detentie horen ook andere imichtingen. Er 
werd rond 1884 druk gebouwd. In een fase van 
afbouw bevonden zich de koepelgevangenissen 

8 	te Breda en te Arnhem en de gevangenis te Den 
Haag. Op stapel stonden de bouw van de 
cellulaire gevangenissen te Zutphen en bier in 
Alkmaar, reden waarom wij bijeen zijn. Er werd 
druk gebouwd en daarbij werd ook spoed 
betracht. Op de begroting van 1884 staat bij-
voorbeeld een bedrag van driehonderdduizend 
gulden voor de bouw van de koepelgevangenis 
te.Breda, die in totaal ruim vijfhonderdduizend 
gulden zou kosten; er was in 1884 driehonderd-
duizend gulden uitgetrokken `omdat de Minis-
ter de bouw zoveel mogelijk wenste te bespoe-
digen'. Het was dus een tijd van veel nieuw-
bouw, tegelijkertijd was het een tijd van bezui-
nigingen. De eerste zin uit de Memorie van Toe-
lichting bij de begroting 1884 over het hoofd-
stuk gevangeniswezen behoeft wat dat betreft 
weinig toelichting: 
`Ofschoon ook bij de raming der uitgaven voor 
het gevangenisbeheer in 1884 benodigd, heeft 
voorgezeten, de meest ernstige wil om zoveel 
mogelijk te bezuinigen, zoo wijst het eindcijfer 
dezer afdeling toch weer een hoger cijfer aan 
dan de begroting voor het thans lopende jaar'. 
'De totale begroting van Justitie kwam in 1884 
op bijna zes miljoen (f 5.739.160,—). Bijna • 
1,5 miljoen (f 1.377.202,—) daarvan stond als 
aparte post voor gebouwen, en de mceste 
projecten betroffen de nieuwbouw van gevange- 



nissen. (De huidige Rijksgebouwendienst 
bestond nog niet). Voor exploitatielasten ging 
het dat jaar bij het gevangeniswezen om een 
bedrag van ruim f 800.000,—. Ongeveer 1/3 
van de begroting uit 1884 ging derhalve naar 
het gevangeniswezen (namelijk f 1,2 miljoen 
plus f 800.000,—); wanneer men de gebouwen 
buiten beschouwing laat, ging bijna 20% .naar 
het gevangeniswezen, waar een bewaarder in die 
tijd jaarlijks overigens niet meer dan tussen de 
f 600,— en f 700,— kon verdienen. 
Met name de Kamer vond dat er moest worden 
bezuinigd. In het voorlopig verslag van de 
behandeling van de justitiebegroting kunnen wij 
lezen: 'Men drukte de wens uit dat bij de her-
vorming van ons gevangeniswezen er ook op 
zoude worden gelet of bezuiniging op dit artikel 
mogelijk zou zijn'. Van verschillende kanten 
werd de Minister ook ernstig aanbevolen om 
zuinigheid te betrachten in de meubilering van 
de gevangenissen. Men meende dat vooral ten 

9 	aanzien van sommige directiekamers een 
`onnodige luxe' heerste. De volksvertegenwoor-
diging vroeg de Minister zich op dat punt te 
verantwoorden en daarbij — dat zal u hier aan-
spreken — werd in het bijzonder gevraagd om 
inlichtingeri met betrekking tot de directie-
kamer van o.a. de (te bouwen) gevangenis te 
Alkmaar. De Minister antwoordde als volgt: 
`Ondergetekende kan bezwaarlijk voldoen aan 
het verlangen van sommige kamerleden tot in de 
kleinste onderdelen te worden ingelicht omtrent 
het meubilair in de gevangenissen te Zutphen, 
Alkmaar en Arnhem. Men gelieve daaromtrent 
in de ondergetekende het nodige vertrouwen te 
stellen dat hij tot dusverre — naar hij zich durft 
te vlijen — nog niet heeft verbeurd' (de onder-
getekende was Minister van Justitie du Tour van 
Bellinchave). 

Eerder had de Minister in zijn Memorie van Toe-
lichting al laten blijken op wat voor punten hij 
zelf wilde bezuinigen. Een forse besparing kon 
worden bereikt door het niet laten doorgaan 
van de eerder gedachte/aangekondigde uitbrei-
ding van de arbeid tot ook avondarbeid. Anders 
dan de aanvankelijke plannen bleef invoering 
van deze avondarbeid beperkt tot alleen de 
gevangenis te Leeuwarden. 
Na ampele overweging schrapte de Minister de 



plannen voor uitbreiding en handhaafde hi] 
(desalniettemin) de avondarbeid in Leeuwarden. 

	

• 	Dit laatste ondanks het felt dat zeker het aantal 
bewaarders aldaar reeds vrij groot werd geacht 
in verhouding tot de bevolking, namelijk 5 
bewiarders eerste klasse en 19 bewaarders 
tweede klasse — totaal 34 — op een gemiddelde 
bevollcing van 396. Op elke 12 gedetineerden 
was er dus 1 bewaarder; en dat in de gevangenis, 
waar destijds de zwaarste categoric gedetineer-
den verbleef! 
lk noem u deze verhouding niet uit bewondering 
voor die tijd; ik noem die verhouding ook niet 
om daarmee aan te geven dat ik verwerp wat 
toen gebeurde, als zou dit getuigen van een 
minderwaardige aandacht voor gedetineerden. 

noem u deze en andere feiten om u een 
beeld te geven van die tijd, waarvan wij de na 
te noemen `stoffelijke resten' op deze tentoon- 
stelling bijeengebracht zien. Of wij daarmee dan 
ook weten hoe het vroeger echt was is dan nog 

	

10 	de vraag. Veel zal afhangen met wake ogen wij 
kijken, vanuit welke opvattingen wij oordelen. 
Mensen zijn geneigd de historie in eerste instan- ' 
tie te beoordelen vanuit eigentijdse maatstaven. 
Nu kijken wij anders tegen de eenzame opslui-
ting aan dan in het midden van de vorige eeuw 
toen men met afschuw went vervuld van de 
excessen waartoe de tenuitvoerlegging in 4ge-
meenschappen' aanleiding gal wij zullen de 
dingen moeten plaatsen in de tijdgeest. 

Aantallen gedetineerden 	• 
Ter afsluiting van deze grove schets van het 
gevangeniswezen anno 1884 nog even jets over 
de aantallen gedetineerden. De penitentiaire 
inrichtingen hadden in dat jaar een gemiddelde 
bezetting van zo'n 3200 (3201) gedetineerden. 
Dat is minder dan thans, maar tegelijkertijd 
ook veel meer dan heden. Op een bevolking 
van — toen — ruim 3 miljoen is een getal van 
dagelijks 3200 gedetineerden veel, nl. 83 per 
100.000. Dat wij nu dagelijks zo'n 4500 
gedetineerden hebben betekent t.o.v. 100 jaar 
geleden een flinke groei, maar tegelijkertijd 
een forse teruggang. De bevollcing van Nederland 
is intussen meer dan verdrievoudigd; op elke 
100.000 inwoners hebben wij nu geen 84, maar 
ruim 30 gedetineerden. Een belangrijke vraag in 
dat verband is hoe de criminaliteit zich heeft 



ontwikkeld. Het is immers tegen die achter-
grond dat wij iets kunnen zeggen over de positie 
die de vrijheidsstraf thans inneemt. Zijn de 
intenties tot verdere terugdringing van de vrij-
heidsstraf in de praktijk terug te vinden? In hoe-
verre is het gebruik van deze straf feitelijk 
teruggedrongen? 
De voortdurende problemen rond de capaciteit 
van de inrichtingen van het gevangeniswezen 
kunnen nogal eens gemakkelijk aanleiding zijn 
voor de gedachte dat er ook voortdurend meer 
mensen tot gevangenisstraf worden veroordeeld, 
dat er vaker en meer vrijheidsstraf wordt opge-
legd dan vroeger. Ik wil van de gelegenheid 
gebruik maken om daar jets over te zeggen. 
lk zal daarbij niet teruggaan naar 1884, maar mij 
beperken tot de laatste decennia: de tijd ook 
waarin door opeenvolgende regeringen steeds is 
gesteld dat de vrijheidsstraf een `ultimum 
remedium' is, en wij daarom alert moeten zijn 
op `anders afdoen' (zou de reclassering zeggen). 

11 	Hebben wij de vrijheidsstraf inderdaad weten 
terug te dringen? Wordt er thans minder 
gebruik gemaakt van de vrijheidsstraf dan 
— laten we zeggen — in de.zestiger jaren van 
deze eeuw, die velen in hun herinnering 
bewaren als de periode bij uitstek van verdraag- 
zaamheid, van alternatieven, en andere 

Welnu, indien er sedert de zestiger 
jaren geen beleidswijzigingen zouden zijn 
gekomen, indien er met andere woorden dus 
nu nog even zovele en even lange gevangenis-
straffen werden opgelegd als zo'n 20 jaar 
geleden dan zou het beeld van ons gevangenis-
bestel duidelijk anders (moeten) zijn. In 1964 
bijvoorbeeld werden er op een totaal van zo'n 
64.000 veroordelingen en sepots bijna 12.000 
gevangenisstraffen opgelegd; dat is dus in 
ongeveer 1 op de 5 gevallen. Die 64.000 zaken 
bestonden uit 24.000 sepots en 40.000 veroor-
delingen. Werd men (in 1964) veroordeeld dan 
was de kans groot dat gevangenisstraf werd 
opgelegd. Dat gebeurde namelijk grofweg in 1 
van de 3 gevallen (nl. 12.000 gevangenisstraffen 
op 40.000 veroordelingen). De gemiddelde duur 
van de gevangenisstraf was 115 dagen. 

En dan nu 1982.1k moet u — dat kan moeilijk 
anders — opnieuw weer wat getallen noemen. 
In 1982 was het aantal sepots gestegen (van 



24.000 in 1964) tot 90.000 en het aantal 
veroordelingen (van 40.000 in 1964) tot 
81.000. Er werden 17.000 gevangenisstraffen 
opgelegd, dat betekent dus dat in ongeveer 
1 op de 10 gevallen (van sepots en veroordeling) 
een gevangenisstraf werd opgelegd. In 1964 

.werd — zoals ik u zei — in 1 op de 5 gevallen 
gevangenisstraf opgelegd. Werd men (in 1982) 
veroordeeld, (dus even afgezien van de sepots) 
dan was de kans dat gevangenisstraf werd opge-
legd minder groot dan in 1964. In 1964 gebeur-
de dat in 1 op de 3 gevallen; in 1982 ging het 
om 17.000 gevangenisstraffen op 81.000 
veroordelingen, en werd dus in 1 op de 5 
gevallen (van veroordeling) gevangenisstraf 
opgelegd. De gemiddelde duur van de straf was 
in 1982 ook veel korter geworden, namelijk 
ongeveer 80 dagen. 

Welnu, de conclUsie is duidelijk: Indien er in 
1982 nog even vaak tot een veroordeling zou 

12 	wdrden besloten als in 1964, indien er vervol- 
gens in 1982 even vaak gevangenisstraf zou zijn 
opgelegd als in 1964, en indien de gemiddelde 
duur van een straf tenslotte even lang zou zijn 
als in 1964, dan zouden wij geen 81.000 veroor-
delingen hebben gehad, maar bijna 110.000, 
dan zouden er geen 17.000 gevangenisstraffen 
zijn opgelegd maar bijna 32.000, en dan zou de 
gemiddelde duur daarvan geen 80 dagen, man 
115 dagen zijn. Welnu, in dat geval zouden de 
penitentiaire inrichtingen dagelijks gemiddeld 
geen 4.500 gedetineerden herbergen, zoals 
thans, maar — om precies te zijn — 9.983. Het 
dubbele dus! In historisch perspectief mag men 
de ontwikkeling van het strafrechtelijk beleid 
gedurende de laatste twintig jaar stormachtig 
noemen, dacht ik. De niet aflatende aandrang 
op het kiezen voor `alternatieven' is begrijpelijk, 
en ik acht dat ook een goede zaak. Kennelijk 
zijn er intussen ook zoveel alternatieven gevon-
den dat de inrichtingsbevoIking in 20 jaar kon 
worden gehalveerd, althans veel minder sterk is 
gegroeid als zou moeten worden gevreesd bij 
ontstentenis van deze alternatieven. 

Bezuinigingen 
Thans zal ik overgaan op een ander actueel 
onderwerp, namelijk de recente bezuinigings-
maatregelen bij het gevangeniswezen. In de 



discussies en berichten over het gevangenis-
wezen stond het thema bezuinigingen de laatste 
tijd veelal centraal. Zo centraal, dat daardoor 
tal van toch belangwekkende ontwikkelingen 
leken te worden overschaduwd. Het is waar, 
niet alleen in 1884 maar ook in 1984 is er 
bezuinigd op het gevangeniswezen, fors bezui-
nigd zelfs. Daaraan was echter in het grotere 
verband van het algemene kabinetsbeleid om de 
Nederlandse economie weer in het goede spoor 

• te krijgen niet te ontkomen. De invoering van 
de zogenaamde heroverwegingsmaatregelen, 
met als gevolg een vermindering van het aantal 
personeelsleden en een strakkere structurering 
van de activiteiten in de penitentiaire inrich-
tingen, was — en is — een ingrijpende zaak. Van 
het personeel en van de gedetineerden werd 
nogal wat gevraagd, zulks temeer omdat de aan- 

. passingen van het regiem en organisatie in 
relatief kort tijdsbestek dienden te worden 
ingevoerd. Spanningen konden daarbij dan ook 

13 	niet altijd worden vermeden. 

Op grond van de resultaten van een onlangs 
m.b.t. de gevolgen van de invoering van de her-
overwegingsmaatregelen ingestelde inventarisa-
tie moest worden vastgesteld dat zich in een 
aantal inrichtingen nog knelpunten voordoen. 
Knelpunten, die het regiem, leef- en werkkli-
maat in de inrichtingen negatief beinvloeden. 
Er zijn inmiddels maatregelen genomen om in 
de inrichtingen — met departementale bij-
stand — te komen tot een oplossing van nog 
bestaande knelpunten. 

Ontwikkelingen 
Zijn de knelpunten eenmaal opgelost dan wil 
dat nog niet zeggen, dat het gevangeniswezen 
weer in rustiger wateren is gekomen. Ook voor 
de nabije en verdere toekomst zal nog veel 
inspanning, inventiviteit en creativiteit van alle 
betrokkenen worden gevraagd. Zulks niet — om 
u gerust te stellen — omdat nieuwe bezuini-
gingen zouden dreigen. Die zijn voor wat betreft 
het gevangeniswezen niet aan de orde en zullen 
ook, wil er nog sprake zijn van een verantwoord 
werkklimaat voor het personeel en van een 
verantwoorde en humane bejegening van de 
gedetineerden, niet aan de orde kunnen komen. 
Waar ik op doe is dat veel energie nodig zal zijn 



om het beleid zoals uiteengezet in de nota Taak 
en Toekomst van het Nederlandse gevangenis-
wezen verder gestalte te geven. Len aantal 
ontwikkelingen heeft in het recente verleden al 
gestalte gekregen. Met name kan daarbij worden 

• gewezen op de aanzienlijke verruiming van de 
mogelijkheden voor de gedetineerden, contacten 
met de buitenwereld te houden. 

Waar de komende jaren in het bijzonder nadere 
vorm en inhoud aan gegeven zal dienen te 
worden zijn in willekeurige volgorde: 
— de gestandaardiseerde inrichtingsstructuur 
(de zogenaamde GIS), die in een aantal inrich-
tingen al vorm en inhoud begint te krijgen, een 
ontwikkeling niet alleen van belang voor het 
regiem en de bejegening maar ook voor de werk-
inhoud en arbeidsbevrediging van het begeleidend 
personeel; in dit verband doet het mij erg veel 
genoegen om te kunnen mededelen dat enkele 
dagen geleden principe-overeenstemming met 

14 	het ministerie van Binnenlandse Zaken is bereilct, 
waardoor voor een aantal bewaarders/peniten-
tiaire inrichtingswerkers met voldoende werk-
ervaring een hogere waardering bereilcbaar wordt; 
— de ontwikkeling van regiemsactiviteiten-
programma's. 

Mede ten behoeve van de ontwikkeling van de 
gestandaardiseerde inrichtingsstructuur en 
regiemsactiviteitenplannen dient elke inrichting 
een beleidsplan op te stellen. Met het oog daar-
op wordt thans met behulp van een extern 
organisatieadviesbureau de laatste hand gelegd 
aan het opstellen van een modelbeleidsplan, 
waarin op gestructureerde wijze wordt aan-
gegeven op welke onderdelen en aspecten van de 
betreffende penitentiaire inrichting het te 
ontwikkelen beleidsplan betrelcicing kan, 
respectievelijk dient te hebben. Andere ontwik-
kelingen die ik hoge prioriteit wil geven zijn 
het voortgaan op de ingeslagen weg van decon- 
centratie van bevoegdheden naar de directeuren 
van de penitentiaire inrichtingen, een ontwikke-
ling die uiteraard ook van invloed dient te zijn 
op organisatie en besluitvorming binnen de 
inrichting zelf. 

Gedetineerdenbevollang 
Her is echter niet alleen op grond van voor- 



noemde en andere beleidsontwikkelingen dat er 
veel van de inzet van het penitentiair personeel 
wordt gevraagd. Er is een nog steeds toenemend 
aantal gedetineerden dat extra zorg en aandacht 
vraagt. Het aantal min of meer beroepsmatige 
misdadigers in de inrichtingen neemt toe. Onder 
deze categorie is een groep die steeds minder 
schroomt — eventueel met gebruik van grof 
geweld — te trachten te ontvluchten uit de 
inrichting van detentie. Aan het personeel stelt 
deze categorie gedetineerden zware eisen. Men 
kan zich ook afvragen of voor deze groep, 
waarbij een cooperatieve instelling veelal ver te 
zoeken is en waarbij regiemsactiviteitenprogram-
ma's, gericht op de voorbereiding op de terug-
keer in de samenleving, wellicht minder effect 
sorteren, niet een aangepast regiem dient te 
worden ontwilckeld. In het verlengde van de 
verzelfstandiging van de drie afdelingen van de 
gevangenis te 's-Gravenhage zal dit uitermate 
gecompliceerde vraagstuk de nodige aandacht 

15 	krijgen. Overigens doet het probleem van de 
verharding van een groeiend deel van de 
gedetineerdenpopulatie zich niet alleen in de 
gevangenissen, maar evenzeer in de huizen van 
bewaring voor. Een ander vraagstuk dat door de 
werkgroep in studie wordt genomen is de 
problematiek van de zogenaamde meldings-
inrichtingen. Deze gevangenissen met een 
regiem van grote vrijheid zijn indertijd in het 
leven geroepen voor een groep veroordeelden 
met relatief kort gestraften die zich na een 
oproep zelfstandig melden voor het ondergaan 
van de vrijheidsstraf. Langzamerhand blijkt de 
gedetineerdenbevolking ingrijpend van samen-
stelling te zijn veranderd. Waren het eerst in 
hoofdzaak zogenaamde first-offenders, thans 
worden in deze inrichtingen meer en meer 
personen met soms lange straflijsten opgenomen. 
De duur van de straf is gemiddeld aanzienlijk 
toegenomen. Het aantal drugverslaafden (en 
kleine dealers) is groot, met alle ernstige 
gevolgen van dien. Overigens zal zeer spoedig 
een werkgroep een studie aanvangen met het 
doel te komen tot het inrichten van zogenaam-
de drugvrije afdelingen. 

Capaciteit 
Tot slot wil ik nog kort ingaan op het thans 
meest nijpende probleem voor het gevangenis- 



wezen, het tekort aan capaciteit. Hiervoor heb 
ik al enige vergelijkende cijfers gegeven tussen 
het aantal gedetineerden honderd jaar geleden 
en thans. Lk heb vervolgens de ontwikkeling in 
de Iaatste decennia weergegeven, een ontwikke-
ling die onomstootbaar aantoont dat de onvoor-
waardelijke vrijheidsbeneming steeds minder-
werd toegepast. Het aanbod van gedetineerden 
is echter de laatste jaren snel toegenomen. Dit 
blijkt een internationaal verschijnsel dat louter 
moet worden verklaard nit de toeneming van 
vooral de zwaardere criminaliteit. . 

In de 1aatste jaren is het aantal gedetineerden-
plaatsen aanzienlijk uitgebreid. Zo werd enkele 
weken geleden de geheel gerenoveerde B-vleugel 
van het huis van bewaring te Rotterdam op-
nieuw in gebruik genomen. Voorbereidingen 
zijn thans in voile gang om te komen tot een 
verdere ingebruikneming van nog eens ongeveer 
580 plaatsen. Tegen de tijd data! deze plaatsen 

16 	met de daarbij benodigde verdere voorzieningen 
gebruiksgereed zijn (dat zal in 1988 zijn) zal, 
naar de laatste prognoses (en die zijn aan de 
voorzichtige kant) het tekort aan plaatsruimte, 
zo moet worden gevreesd, nog even groot zijn 
als thans. Dat is een uitermate zorgelijk vooruit-
zicht. Aan het tekort aan plaatsruimte in de 
inrichtingen van het gevangeniswezen kleeft 
Unmers een groot aantal negatieve aspecten. Ik 
noem de belangrijkste. Een groot aantal preven-
tief gehechten moet wegens plaatsgebrek in de 
huizen van bewaring eerst noodgedwongen 
enige tijd op een politiebureau verblijven. In het 
algemeen kunnen deze bureaus minder voor-
zieningen bieden, dan waarvan gedetineerden 
in een huis van bewaring gebruik kunnen 
maken. Het op vrije voeten laten of stollen van 
verdachten op grond van 'plaatsgebrek heeft 
o.m. tot gevolg dat de populatie in de peniten-
tiaire inrichtingen gemiddeld aanzienlijk 
moeilijker is geworden, een probleem waar ik 
in ander verband al eerder over sprak. Door de 
absolute noodzaak van het volledig benutten 
van de beschikbare capaciteit zijn de mogelijk-
heden van interne en externe differentiatie en 
daardoor het niveau van voorzieningen gedaald. 
In aansluiting op preventieve hechtenis tot 
gevangenisstraf veroordeelden dienen, omdat 
ook de gevangenissen overvol zijr1, nog vele 



maanden (voor sommige categorieen wel tien 
maanden!) in een huis van bewaring te wachten 
alvorens te kunnen worden geplaatst in een, 
veelal meer faciliteiten biedende gevangenis. 

Een ander gevolg van de toegenomen capaci-
teitsdruk is dat gedetineerden die normaal 
gesproken preventief zouden zijn gehecht en in 
aansluiting daarop in een gesloten gevangenis 
zouden zijn geplaatst, nu met een zogenaamd 
lopend vonnis worden opgeroepen om hun 
vrijheidsstraf in een meldingsinrichting met 
een regiem van relatief grote vrijheden te 
ondergaan. Daardoor word en onaanvaardbaar 
vaak personen in een dergelijke inrichting 
geplaatst, die gezien de lengte van de straf en 
de delictsachtergrond niet geschikt zijn voor het 
daar gevoerde liberale regiem. De beheersbaar-
heid van de zogenaamde meldingsinrichtingen 
komt daardoor ernstig in het gedrang. 

17 	Er wordt met kracht naar gestreefd om verdere 
nieuwbouw van penitentiaire inrichtingen zo 
spoedig als mogelijk van de grond te krijgen, 
nieuwbouw die overigens in de verdere toe-
komst — wanneer het aanbod van gedetineer-
den naar verwachting weer zal afnemen — ook 
van belang is voor de vervanging van een aantal 
verouderde penitentiaire inrichtingen. Op korte 
termijn geeft dit echter geen soelaas; met de 
realisering van nieuwbouw is immers relatief 
veel tijd gemoeid. 

Wat ik hiervoor zei over het akelige perspectief 
van een voorlopig blijvend tekort aan plaats-
ruimte bij het gevangeniswezen met alle nega-
tieve complicaties daaraan verbonden, lijkt op 
een dag als deze wellicht wat al te somber te 
klinken. Het lijkt mij echter onjuist om dit 
voor het gevangeniswezen alles overheersende 
probleem bij het noemen van gelukkig ook een 
aantal positieve ontwikkelingen niet nadrukke-
lijk te signaleren. 

Slot 
kom thans aan het slot van mijn inleiding. 

De wijze waarop aan de herdenking Ten eeuw 
gevangenis Schutterswei' vorm is en wordt 
gegeven, verdient hoge waardering. Ik denk 
daarbij aan het jubileumboek, waarvan ik zo- 
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juist een exemplaar in ontvangst heb mogen 
nemen. Een boek dat een aantal ontwikkelingen 
treffend weet weer te geven en dat ik — tot 
heden kon ik het slechts globaal doornemen — 
met veel belangstelling zal lezen. Op 4 oktober 
vindt een symposium' plaats, dat mede door de 
keuze van de deskundige inleiders met hun 
verschillemie achtergrond stellig tot een 
boeiende maar ook een voor de toekomst van 
het gevangeniswezen bevruchtende en stimu-
lerende gedachtenwisseling zal leiden. En dan is 
er uiteraard de tentoonstelling. Daarvoor zijn 
wij hier thans verzameld. Wellicht heb ik u door 
mijn inleiding reeds te lang laten popelen om 
datgene uit de historie van het gevangeniswezen 
te kunnen gaan bezien, wat hier door de orga-
nisatoren bijeen is vergaard. Thans zal ik dan 
ook overgaan tot het openen van deze, naar mij 
lijkt bijzonder interessante, tentoonstelling. 



Openingswoord bij het 
symposium naar 
aanleiding van 100 jaar 
gevangenis Schutterswei 

door prof. mr . 'Th. W. van Veen* 

Met een ironie, die honderd jaar geleden vermoe-
delijk geheel misplaatst zou zijn geacht, is door 
de directeur van de gevangenis `Schutterswer 
en zijn medewerkers voor de blikvanger: '0, o, 
wat zijn wij blij; honderd jaar onvrij' gekozen. 
Het vignet, dat de aankondiging van deze bijeen-
komst siert, laat een zware — Alkmaarse — toren 
zien. De tekening op de voorpagina van ons 
programma sluit geheel aan op het misverstand, 
dat onze kranten krachtig bevorderen: dat de 

19 	vrijheidsstraf hier te lande cellulair wordt 
ondergaan. Waarmee wordt geaccentueerd dat 
de vrijheidsstraf niet alleen het middel is om 
een poos van de aanwezigheid van de gestrafte 
in de samenleving te worden verlost. Zij dient 
tevens om de gestrafte te doen boeten voor wat 
hij heeft misdaan. Daarom hebben onze oudere 
gevangenissen kantelen en naalcte muren. 
Daarom doet geen enkele tekenaar afstand van 
het boevenpak. Dat de tekenaar van ons pro- 

'•gramma van het gestreepte kostuum heeft 
afgezien is een welhaast revolutionair moder-
nisme. Maar de kettingen aan de muur, die er 
ook in 1884 niet meer waren, vergoeden veel. 
En het licht valt op heimwee wekkende 
wijze door het getraliede venster. 
Honderd jaar onvrij. Moeten we daar, ook 
zonder ironie, blij mee zijn? Aan de ene kant 
we!. Want in die honderd jaar zijn wij in onze 
volksverbeelding los gekomen van de lijfstraf 
en van de verbanning. Er wordt niet serieus 
meer gedacht aan andere zware straffen dan 
de vrijheidsstraf — behoudens in tijden, waarin 
onze democratie onder de voet raakt, of dreigt 
te ralcen. Dat is een enorme winst, die alleen 
behouden kan blijven als wij de vrijheidsstraf 
serieus nemen en serieus ten uitvoer leggen. 

* Hoogleraar Strafrecht Rijkuniversiteit Groningen. 



Er is ook reden om allerminst blij te zijn, Tot • 
nu toe hebben wij geen andere alternatieven 
dan de geldboete en de dienstverlening voor de 
vrijheidsstraf kunnen bedenken, sancties die 
echter vrijwel onbruikbaar zijn bij de meeste 
feiten,waarvoor wij langere vrijheidsstraffen 
opleggen, en sancties, die alleen kunnen war-
den toegepast zolang wij de korte vrijheids-
straf achter de hand hebben. De bijkomende 
straffen laat ik no maar buiten beschouwing. 
Voor die geldt overigens ook, dat zij alleen 
werken omdat de vrijheidsstraf als een stok 
achter de deur staat, op de ean of andere wijze. 

Het probleem van de vrijheidsstraf is dat zij zo 
lang duurt. Zij wordt in dagen, maanden en 
jaren bedreigd en opgelegd. In de duur is de 
ernst van het feit uitgedrukt. De lengte van de 
vrijheidsstraf is in de eerste plaats een maatstaf. 
Daarom hebben de scheppers van het Wetboek 
van Strafrecht zo'n waarde aan de gelijkvormig- 

20 	heid van de tenuitvoerlegging van de straf 
gehecht. Het regiem Was in alle gevangenissen 
nagenoeg gelijk. Aileen voor de langgestraften 
— boven de vijfjaar — werd een aparte inrichting 
te Leeuwarden bestemd, waar de straf overdag 
in gemeenschap werd ondergaan. 
Nu is het niet zo moeilijk om tot een grote mate 
van gelijkheid in de tenuitvoerlegging te komen. 
Differentieren is veel moeilijker en tast, als de 
verschillen te groot worden, dan ook de waarde 
van de straflengte als maatstaf van de ernst van 
het felt aan. 
Het is al die honderd jaar volstrekt duidelijk 
geweest waarom de wetgever met straf dreigde: 
Om de naleving van de wet te bevorderen. En 
het straffen dient om die bedreiging waar te 
maken. Daf geldt zowel voor de vrijheidsstraf 
als voor de geldboete. De bedoeling is het toe-
voegen van leed aan hen die de wet hebben 
getrotseerd. 
No is het opmerkelijk ., dat de geldboete, ook 
reeds honderd jaar geleden, veel meer werd 
toegePast dan de vrijheidsstraf. Niettemin is 
over de vrijheidsstraf veel meer gedacht en 
geschreven dan over de geldboete. Ook de 

• literatuur over de korte vrijheidsstraf is veel 
omvangrijker dan die over de huge geldboete. 
Vermoedelijk komt dat doordat de vrijheids-
straf — zoals gezegd — zo lang duurt. Stel dat 



• elke vrijheidsstraf, zowel de korte van een dag 
als de langste, levenslang, in een uur tenuitvoer 
kon worden gelegd! In dat ene uur ondergaat 
dan de een het lichtere leed van een dag, de 
andere het zware van levenslang zoals — een 
afschuwelijke vergelijking — ooit de een in een 
minuut een stokslag kreeg en de ander werd 
onthoofd. Als dat zou kunnen met de vrijheids-
straf, was aan de eisen van de rechtshandhaving 
voldaan. De straf zou zijn belangrijkste functie 
in de samenleving hebben vervuld. Met de 
veroordeelde tot vrijheidsstraf zou de staat 
bijna even weinig bemoeienis hebben als hij met 
de veroordeelde tot geldboete pleegt te hebben. 
Ons probleem is, dat dit niet kan. De vrijheids-
straf neemt tijd. En de vrijheidsstraf schept de 
noodzaak van een min of meer langdurig intens 
contact met de veroordeelde. Een veel lang-
duriger en intenser contact dan met de even-
tuele slachtoffers van de veroordeelde door de 
staat wordt onderhouden! 

21 	Dat contact schept verplichtingen. De gevangenis 
moet aan zekere eisen voldoen, het personeel 
moet onkreukbaar zijn. Na afloop van de straf 
moet de gevangene weer in de samenleving 
kunnen terugkeren. Het contact dat het perso- . 
neel met de gestrafte onderhoudt is een omgaan, 
niet met een mens die een ernstig feit begaat, 
maar met een mens die dat feit heeft begaan, 
soms kort, soms lang geleden. Dat is een 
belangrijk gegeven. 
De bedoeling van de wetgever, die met vrijheids-
straf dreigt, is niet dat met de dader een geruime 
tijd van staatswege wordt omgegaan. Dat is een 
gevolg. De bedoeling is, dat de meeste mensen 
zich niet laten verleiden dat strafbare feit te 
plegen. En wie het toch doet, en wordt betrapt, 
vervolgd en schuldig bevonden, moet — na al 
deze fasen te hebben doorlopen — daarvan de 
gevolgen dragen. 
Ms de straf een vrijheidsstraf is moet ook de 
staat de gevolgen van de tenuitvoerlegging 
dragen. Dat zijn niet alleen de kosten. Daarover 
zou nog zijn te praten. Dat is ook — en daar 
steekt de kern — dat de staat de gestrafte onder 
zijn gezag stelt en daan -nee verantwoordelijk 
wordt voor de wijze waarop de gestrafte wordt 
bejegend. Er moet een regiem zijn. Er moet een 
perspectief zijn. Er moet een bejegening zijn, 
een rechtspositie. 



Aan de vrijheidsstraf is altijd een buitenkant en 
•een binnenkant. De buitenkant van de kaft van 
ons programma, de toren waarin wordt - 
geisoleerd uit de samenleving, het boevenpalc, 
de vier jaar eel uit de krantenkoppen, en de 
binnenkant: het omgaan met mensen, die 
gedwongen bij elkaar zijn gebracht, het nodige 
hebben beleefd, het nodige anderen hebben 
aangedaan ook, in de kunstmatige sfeer van elk 
gevangen zijn. 
Vandaag gaat het vooral om die binnenkant 
— al speelt de buitenkant op de achtergrond 
steeds mee — hoe graag we dat soms willen 
vergeten. Wij zien de gedetineerden voor ons, en 
nict hun slachtoffers en niet het algemeen belang 
dat bijvoorbeeld door fraude of belasting-
ontduiking is geschaad. Bovendien, de rechter 
heeft afgewogen en de belangen van de rechts-
orde in de schaal gelegd. Degenen, die met de 
executie van de straf zijn belast, mogen zich 
daarom wel op de bejegening concentreren in het 

22 	besef dat de functie, die de vrijheidsstraf in de 
samenleving heeft en moet hebben, steeds mee 
zal bepalen wat in een gevangenis kan en niet 
kan. Alsof het al niet moeilijk genoeg is koers 
te houden in een inrichting waarin zoveel 
moeilijke mensen en mensen, die het moeilijk 
hebben, tegen hun wil bij elkaar worden 
gebracht. 

Honderd jaar onvrij. Wie waren het eigenlijk, 
honderd jaar geleden, tien jaar geleden? Wie zijn 
het thans in Schutterswei? Over wie gaat het 
vandaag? Van Enschede', meen ik, komt het 
verhaal dat hij op een cursus, omstreeks 1980 
gegeven aan ambtenaren van politic bij de vraag 
kwam, wat dat nu voor mensen omstreeks 1970 
waren die 's zomers vertoefden of omhingen 
bij het monument op de Dam in onze hoofd-
stad. Eon van de Amsterdamse aanwezigen zei: 
`Dat waren jongelui; wat opvallend gekleed, 
ook buitenlanders, zo tussen de zestien en 
twintig jaar'. 'En wat voor merisen stonden daar 
deze zomer?' vroeg Enschede'. `Dat is gek', zei de 
Amsterdamrner, `ze stonden er nog, en ze 
waren niet ouder geworden'. 



De spanningen tussen 
de kwaliteit en de 
kwantiteit van de 
vrijheidsstraf, bezien vanuit 
het Openbaar Ministerie 

door mr. A. N. A. Josephus Jitta* 

Dat er spanningen zijn ontstaan tussen de 
kwaliteit en kwantiteit van de vrijheidsstraf, 
mag bekend worden verondersteld. 
Mij is gevraagd dit thema te belichten vanuit 
de optiek van het Openbaar Ministerie. Met 
genoegen heb ik aan deze uitnodiging voldaan, 
zij het, dat ik een kanttekening vooraf maak. 
Die is, dat het mij als prakticus onmogelijk is 
de literatuur over deze materie bij te houden. 

23 	U kunt van mij dan ook niet de diepgang 
verwachten, die de andere inleiders ongetwij-
feld zullen ten toon spreiden. 
1k ben dan ook zo vrij het opgegeven thema 
uitsluitend vanuit de praktijk van de strafrechts-
toepassing te benaderen. 

Doeleinden gevangenisstraf 
Ms officier van justitie overkomt het je geregeld, 
dat je meent een gevangenisstraf te moeten 
eisen. Het is een goed gebruik, dat zo'n eis zo 
goed mogelijk met argumenten wordt onder-
bouwd. Aangezien de strafvordering geen doel 
op zichzelf is, maar een middel om daarachter 
gelegen doeleinden te bereiken (zoals: het 
bevorderen dat zo veel mogelijk mensen zich 
zo veel mogelijk volgens de regels van het 
recht gedragen of, anders gezegd, het garan- 
deren of bewaren van een zekere mate van orde 
en rust in de samenleving), kom je dan voor de 
vraag te staan welke doeleinden van de straf- 
rechtspleging je door het eisen van een 
gevangenisstraf tegen deze verdachte denkt na 
te streven. 
Zulke doeleinden zijn er vele: afschrikking van 
de dader zelf en van anderen, vergelding, 

* Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket 
te Alkmaar. 



bevelliging van de maatschappij, normbevesti-
ging, conflictoplossing enz. enz. leder weet, 
dat.ze vrijwel nooit allemaal tegelijk een rol 
spelen, en dat ook vrijwel nooit gezegd kan 
worden dat Oen van die doelen in concreto van 
toepassing kan worden geacht, maar dat nu eens 
het ene doel een grotere rd l speelt dan de 

. overige, en dan weer het andere. Als officier van 
justitie of procureur-generaal probeer je in je 
requisitoir zo veel mogelijk aan te geven welke 
strafdoelen je in concreto voor ogen staan om 
zo te laten uitkomen dat de te vorderen straf 
een geschikt en redelijk middelis om die 
doelen te bereiken. Je bronnen zijn daarbij: 
inzicht in theorie en praktijk van strafrecht en 
strafvordering, en gezond verstand; beide wor-
den uiteraard subjectief bepaald door de 
persoon van het betrokken lid van het OM. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat een 
dergelijk standpunt veelal leidt tot een — even 
subjectieve — bestrijding daarvan door de 

24 	verdediging, en dat de strafrechter — vermoede- 
lijk vanwege vrees voor diezelfde subjectiviteit — 
in zijn uitspraak vrijwel nimmer omschrijft 
welke doeleinden hij met de opgelegde straf in 
het bijzonder heeft beoogd. Zo blijft dan het 
gevangeniswezen zitten met de zwarte piet: de 
rechter heeft gevangenisstraf opgelegd, en hoe 
moet deze nu worden tenuitvoergelegd z(5, dat 
die tenuitvoerlegging overeenstemt met, altharis 
geen afbreuk doet aan hetgeen de strafrechter 
voor ogen stond? Dat de vrijheidsstraf bedoeld 
is om de veroordeelde een beter mens te maken, ' 
lijkt ml] in deze tijd niet (meer) houdbaar; zoals 
bekend ervaren, althans beweren gedetineerden 
vaak juist het tegendeel. Welke doeleinden dan 
wel kunnen worden aangegeven is gemakkelijker 
gevraagd dan beantwoord. 
Het lijkt ml] een uitdaging voor de wetgever 
daarop toch in te gaan; eenmaal neergelegd in 
de wet zouden die doeleinden tevens een richt-
snoer kunnen vortnen voor de tenuitvoerlegging 
van de gevangenisstraf. 

• -- 
Onderscheid gevangenisstraf — hechtenis zinvol? - 
In dat kader zou ik tevens de vraag willen op-
werpen of het onderscheid tussen gevangenis- 

• straf en hechtenis nog langer reden van bestaan 
heeft. Zelf ontken,ik dat, en vind ik ean vrij-
heidsstraf voldoende. De term thechtenis' zou 



dan — zonder inhoudelijk verschil met gevange-
nisstraf — kunnen worden gereserveerd voor 
wat nu de vervangende hechtenis heet: vrij-
heidsstraf voor het geval de opgelegde geld-
boete niet kan worden geexecuteerd. Op deze 
wijze zouden de huizen van bewaring worden 
ontlast van de hechtenis- en vervangende- 
hechtenisklanten, zodat ruimte wordt 
geschapen voor preventief gedetineerden. Dat 
deze ruirnte thans volstrekt onvoldoende is en 
ook bij verdeling van de nog beschikbare 
plaatsen voor preventieven per ressort niet 
voldoende kan worden gemaakt, veronderstel 
ik een feit van zo algemene bekendheid, dat ik 
daarop niet verder inga. 

Teldeling'* 
Daarmee ben ik aangekomen bij de problema-
tick van het plaatsgebrek bij het gevangenis-
wezen. Hoewel ik dat niet cijfermatig kan 
onderbouwen, waag ik het te stellen, dat die 
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	ruimtenood twee aspecten heeft: een absoluut 
(er zijn meer detentieplaatsen nodig dan 
beschikbaar) en een relatief: een flunk deel van 
de plaatsen in de huizen van bewaring wordt 
ingenomen door afgestraften, die wachten op 
overplaatsing naar de gevangenis, waarvoor zij 
geselecteerd zijn of nog moeten worden. Er is 
maar een manier, waarop die ruimtenood kan 
worden opgeheven: meer detentieplaatsen 
scheppen. Men kan daarbij denken aan nieuw-
bouw, maar de realisering daarvan, als de 
politieke wil_tenminste aanwezig is, duurt een 
paar.  jaar. Denkbaar is ook: meer clan een 
gedetineerde per eel in die inrichtingen, die 
daarvoor bouwkundig geschikt zijn. Zo'n 
beslissing kan op veel kortere termijn gereali-
seerd worden dan nieuwbouw, en de nood is 
zeer hoog. Het is mij niet ontgaan, dat in 1983 
in de Tweede Kamer is gediscussieerd over dit 
thema, en dat 'Westlinge' daaruit te voorschijn 
kwam als de uitzondering, die de regel 
'een gedetineerde per eel' bevestigde. 
Tegen de muur geplaatst van de tnaatschappe-
lijke onaanvaardbaarheid van het wegzenden 
van gedetineerden wegens plaatsgebrek — ik 
denk aan de publieke verontwaardiging in 
januari 1984 inzake het om die reden heen- 

* Met dank aan de Volkskrant. 



zenden van een Amsterdamse aanrander — stel 
ik•mij op het standpunt, dat voormelde poli-
tieke discussie uit 1983 thans is achterhaald, 
en dat — in navolging van het buitenland — het 
beginsel `niet meer dan den gedetineerde per 
eel' behoort te warden heroverwogen. Wat mij 
persoonlijk betreft mag het overboard gezet 
warden. 
Ms de keuze gaat tussen Vegzenden' en 'met 
meer dan twee in den eel' meen ik, dat het 
laatstgenoemde een aanvaardbaar alternatief is 
voor het eerstgenoemde, zij het, dat de 19e-
eeuwse bouwaard van de meeste penitentiaire 
inrichtingen hier tot relativering noopt. Hoewel, 
in het Jubileumboek van Schutterswei las ik, 
dat daar in 1947 240 gevangenen in 117 cellen 
straffen van 1-2 jaar uitzaten; nog geen 40 jaar 
geleden was zoiets kennelijk ook in Nederland 
heel gewoon!! 
Oak in het licht van de spanning tussen kwaliteit 
en kwantiteit van de vrijheidsstraf kan deze op- 

26 	lossing mijns inziens door de beugel. Het gesol 
met mensen, die eerst warden ingesloten, dan 
wegens plaatsgebrek op straat gezet, veel later 
— omdat de druk van de ketel is — tot gevange-
nisstraf veroordeeld en tenslotte opgeroepen 
zichzelf te melden, ligt mij uit humanitaire 
overwegingen veel zwaarder op de maag dan dat 
niet alle gedetineerden over een `eigen' cel 
kunnen beschikken. 

Snelheidsbeginsel naast differentiatiebeginsel? 
Terloops raakte ik zoeven een ander thema 
aan: dat van het tijdsverloop tussen strafbaar 
feit en berechting, en tussen berechting en 
executie van de opgelegde straf. 
Gelet op het kader, waarin deze inleiding is 
geplaatst, zal ik alleen op de tijd tussen berech-
ting en uitvoering van de gevangenisstraf ingaan. 
Hoewel de klachten over dat tijdsverloop luid 
en veelvuldig zijn te !toren, meen ik, dat enige 
versterking van dat geluid geen kwaad kan, ook 
nu voortekenen zichtbaar warden, dat dat tijds-
verloop binnenkort wellicht zal gaan afnemen. 
De Beginselenwet Gevangeniswezen en de daarop ' 
gebaseerde regelgeving en praktijk kennen uit-
sluitend een systeem van differentiatie van 
gevangenissen (lees: regiems) als fundament van 
de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. De 
balans, waarop de positieve tegen de negatieve 



effecten van de gevangenisstraf kunnen worden 
afgewogen, en die voor mij persoonlijk bijna 
altijd naar de kant van de positief te waarderen 
gevolgen doorslaat, zal naar de andere kant gaan 
overhellen naarmate het tijdsverloop tussen 
berechting en tenuitvoerlegging groter is. Ook is 
het mijns inziens tegenover de veroordeelde 
burger onbehoorlijk om hem lang in onzekerheid 
te laten wanneer hij de opgelegde straf zal 
moeten ondergaan. 
Ik neig er dan ook toe om te stellen dat een 
snelle tenuitvoerlegging als grondbeginsel van 
een behoorlijke strafexecutie een plaats 
verdient naast het differentiatiebeginsel, en een 
plaats van minstens gelijke rangorde. In alle 
bescheidenheid als betrekkelijke, maar wel 
betrokken buitenstaander komt het mij voor, 
dat het gevangeniswezen een overdifferentiatie 
van inrichtingen kent en bovendien — daarmee 
samenhangend — een te ver doorgevoerde 
centralisatie van de selectie (welke inrichting is 

27 	het meest geschikt voor welke gestrafte). Beide 
verschijnselen spelen een rol in de huidige 
capaciteitsproblemen, maar zij zijn beide zonder 
wetswijziging, dus op korte termijn, om te 
buigen. Hier nader ik het terrein van de volgende 
inleider, dus ga ik daar verder niet op in. 
In de lijn van voormeld `snelheidsbeginser 
zou het passen om niet alleen minder, maar 
ook anders te differentieren (zoals naar woon-
regio van de veroordeelde, zodat de tenuit-
voerlegging zo dicht mogelijk bij huis kan 
plaatsvinden, in plaats van naar regiem). Ook 
zou het daarin passen om de selectie, die thans 
centraal geschiedt door het Selectie-Instituut 
van het Gevangeniswezen, ten minste voor een 
deel terug te brengen waar zij wettelijk hoort: 
bij het OM, te weten de arrondissementspar-
ketten. Met dat deel bedoel ik in concreto: de 
selectie van de lopende' vonnissen en het 
onverwijld opvullen van open plaatsen in 
zelfmeldersinrichtingen, tussen de vaste oproep-
data in, met daarvoor in aanmerking komende 
afgestraften uit de huizen van bewaring. Als het 
Selectie-Instituut lopende vonnissen selecteert 
zonder de veroordeelde in persoon te hebben 
bekeken, kunnen de arrondissementsparketten 
dat ook, en wel sneller en dus beter, zowel voor 
de kwaliteit als voor de kwantiteit van de 
gevangenisstraf. 



Onderscheid gevangenis — Huis van Bewaring ' 
Tenslotte de differentiatie tussen de gevange-
nissen en de huizen van bewaring. Ook los van 
het hierboven overwogene verdient dat onder- 
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	scheid mijns inziens heroverweging. lk zie 
daarvoor tenminste twee argumenten. 
Ten eerste dat wie in een huis van bewaring 
terechtkomt en niet als gevolg van plaats-
gebrek moet worden heengezonden, daardoor 
[evens geoormerkt is voor een andere gevangenis 
dan als hij een lopend vonnis had gekregen. 
lk betwijfel of dat wel zo nodig is; ik zie voor-
alsnog geen reden om veroordeelden uit deze 
categorie, die anders voor een halfopen of open 
inrichting in aanmerking zouden komen, (lair 
niet alsnog been te laten gaan als de lengte van 
de opgelegde gevangenisstraf of het strafrestant 
na aftrek van voorarrest daartoe aanleiding 
geeft. Zelfs zou ik er persoonlijk geen moeite 
mee hebben als in sommige gevallen — bijvoor-
beeld als geen langere gevangenisstraf dan 

28 1 a 11/2 jaar is opgelegd — de detentie — mits 
met instemming van de betrokkene — zou 
worden beeindigd zodra de uitspraak onher-
roepelijk is geworden, om later via een zelf-
meldersinrichting verder te worden geexecu-
teerd. 
Ten tweede vraag ik mij af, of het ter verlichting 
van de druk op de plaatsen in de huizen van 
bewaring niet wenselijk zou zijn bekennende 
verdachten, die in voorlopige hechtenis zijn 
gesteld en een straf van voldoende lengte tege-
moetgaan, eerder in een gevangenis te plaatsen 
dan het moment, waarop hun veroordeling 
onherroepelijk is geworden. Met de praesumptio 
innocentiae lijkt m deze gang van zaken niet 
onverenigbaar, indien en voorzover de verdachte 
tenminste met die overplaatsing instemt. Aan-
gezien hij er in een aantal opzichten, o.a. bezoek-
faciliteiten, op vooruit zou gaan, zou zo'n voor-
stel hem wellicht oOk aantrekken! Zo tekent het 
huis van bewaring zich beter af als plaats van 
detentie voor degenen die in het belang van het 
onderzoek tewaard' moeten worden, inclusief 
de categorie vluchtgevaarlijken, en kunnen 
`neven'-functies als verblijfplaats voor gedeti-
neerde passantcn en hechtenisklanten (onder 
verwijzing naar hetgeen ik daarover eerder heb 
opgemerkt) in omvang (sterk) worden terug-
gedrongen. 



Gevangenisstelsels 

door mr. P. C. Vegter* 

- Inleiding 
Uitgaande van de constatering dat de kwaliteit 
van het Nederlandse gevangeniswezen in relatie 
tot de omliggende Europese landen alleszins 
redelijk is te noemen, zal in het vervolg worden 
bezien op welke overwegingen de tenuitvoer-
legging van de vrijheidsstraf is gestoeld. Daartoe 
zal met name nagegaan worden wat het straf-
doel op executief niveau — het niveau van het 
penitentiair bestuur — is. Uiteraard staat het 
strafdoel op dit niveau niet los van de straf-
doelen op legislatief niveau — het niveau van de 

29 	wetgever — en op het applicatief niveau — het 
niveau van de rechter (Jonkers, blz. 111-6 e.v.). 
De strafdoelen op beide laatstgenoemde niveaus 
zullen echter goeddeels buiten beschouwing 
blijven. 
Zoals gezegd, zal het vertrekpunt het strafdoel 
op executief niveau zijn. Penitentiaire beleids-
vorming zal leiden tot een bepaald gevangenis-
stelsel. Immers het strafdoel zal inhoudsloos 
blijven, indien het niet in de organisatie tot 
uitdrukking komt (Kaiser et al, 1977, blz. 138). 
Anders gezegd: de beleidsvorming op executief 
niveau zal steeds gericht zijn op de realisatie 
van een bepaald gevangenisstelsel. 
In het vervolg zullen drie typen van gevangenis-
stelsels aan de orde komen: het hierarchisch 
stelsel, het gedifferentieerde stelsel en het 
autonome stelsel (Steele en Jacobs, 1975). Van 
elk der stelsels zal eerst een ideaal-tYpische 
beschrijving worden gegeven. In aansluiting 
daarop zal worden geconstateerd, dat gedurende 
de laatste eeuw in het Nederlands gevangenis-
wezen ontwikkelingen zijn aan te wijzen in de 
richting van een bepaald ideaal-type. Globaal 
kan worden gezegd, dat het gevangenisstelsel 
voor 1953 hierarchisch was; dat zich daarna een 

* Wetenschappelijk medewerker strafrecht Katho-
lieke Universiteit Nijmegen. 



tendens in de richting van een gedifferentieerd 
stelsel voordeed en dat er tenslotte aanzetten 
zim geweest naar een autonoom stelsel. Bij de 
stagnatie van die laatste ontwikkeling zal af-
zonderlijk worden stilgestaan. Er zal geconsta-
teerd worden dat er sprake is van een incosisten-
tie tussen de beleidsvisie, die officieel nog steeds 
tendeert in de richting van een autonoom stelsel 
en de feitelijke beleidsuitvoering, waarin trekken 
van het hierarchisch stelsel kunnen worden 
onderkend. 

Het hierarchiseh stelsel 
Onder dit stelsel wordt de gang van zaken in de 
inrichting primair beheerst door de handhaving 
van de orde en tucht. lnteracties tussen gedeti-
neerden en personeelsleden vinden plaats op 
basis van het toestaan van bepaalde gunsten of 
juist het weigeren daarvan. Kortom er geldt een 
stelsel van straf en beloning. Door het de gedeti-
neerden fysiek onmogelijk te maken de orde te 
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	verstoren, is de rust in de inrichting optirnaal. 
Om die reden ligt cellulaire opsluiting in dit 
stelsel voor de hand. Het strafdoel op het 
executieve niveau is vooral bewalcing en 
verzorging. De feitelijke uitvoering daarvan vergt 
nauwelijks een beleidsvisie, omdat die uitvoering 
goeddeels zonder meer duidelijk is. Het bestuur ' 
is centralistisch en draagt het karakter van 
letten op de winkel'. Niet alleen de relaties 
tussen personeel en gedetineerden, maar ook de , 
relaties tussen de personeelsfunctionarissen 
onderling zullen hierarchisch van aard zijn. 
Het hierarchisch stelsel heeft een aantal voor-
delen. Het stelt weinig eisen aan de huisvesting 
van de gedetineerden, zodat onderbrenging in 
grote gebouwen in verband met de daaraan 
verbonden lagere kosten voor de hand ligt. 
Aangezien de gedetineerden niet in groepen 
onderverdeeld behoeven te worden, is de capaci-
teitsbenutting maximal. Daar komt nog bij, dat 
met een minimum aan personeel een maximum 
aan gedetineerden vastgehouden kan worden 
(Kaiser, 1977, blz. 139). Voorts zal de bestuurs-
activiteit weinig complex behoeven te zijn. Het 
strafdoel is, zoals gezegd, glashelder. In dit 
stelsel zal er derhalve niet gevreesd behoeven te 
worden dat de directies onder een stroom richt-
lijnen en instructies moeten zuchten. 



Het stelsel van cellulaire opsluiting lijkt sterk op 
het geschetste ideaal-type. Met krachtige steun 
van strafrechtstheoretici en strafrechtstoepassers 
werd dit stelsel in 1886 in het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht ingevoerd. Die krachtige steun 
laat zich niet alleen verklaren uit de walging die 
de wantoestanden als gevolg van de gemeen-
schappelijke tenuitvoerlegging van de vrijheids-
straf opriepen. Het gehele strafrechtelijke 
klimaat steunde deze nieuwe wijze van executie. 
Op applicatief niveau floreerden de vergeldings-
gedachte en de generale preventie. Door strenge 
straffen zouden gewone burgers ervan worden 
weerhouden strafbare feiten te begaan. In de 
filosofie van de Klassieke Richting staat de daad 
centraal en is er weinig aandacht voor de invidi- 
duele justitiabele (zie hieromtrent verder 
Hazewinkel-Suringa/Remmelink, 1984, blz. 
36 en 752 e.v.). Het executief niveau kenmerkte 
zich door een uniforme tenuitvoerlegging met 
een sterk religieuze fundering. Uitgangspunt was, 
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	dat de veroordeelde in eenzaamheid tot bezin- 
ning en inkeer zou kunnen komen. 
De celfilosofie leidde ertoe dat aan het eind van 
de vorige eeuw met voortvarendheid nieuwe 
penitentiaire inrichtingen werden gebouwd, 
waaronder de strafgevangenis, aanvankelijk 
tevens hulphuis van bewaring te Alkmaar. Het 
toenmaals uitgevoerde bouwprogramma  ilu- 
streert treffend de verwevenheid tussen de 
strafdoelen enerzijds en de wijze van organisatie 
anderzijds. 

Het gedifferentieerde stelsel 
Zoals de naam van het stelsel al aangeeft, wordt 
de vrijheidsstraf gedifferentieerd tenuitvoer-
gelegd. Er bestaan tussen de gevangenissen 
onderling aanzienlijke (regiems) verschillen. 
De veroordeelden worden over de verschillende 
inrichtingen verdeeld op basis van hun geschikt-
heid voor een bepaald regiem. Behandelings- en 
bejegeningsprogramma's maken een geinte- 
greerd onderdeel van het regiem uit. De grond-
gedachte bij deze wijze van executie is namelijk 
dat crimineel gedrag analyseerbaar is en de 
crimineel behandelbaar is. Resocialisatie in de 
zin van verbetering van de delinquent staat hoog 
in het vaandel van dit type gevangenisorganisatie. 
Uitgangspunt is, dat een op behandeling gerichte 
regiemvoering ertoe leidt dat de veroordeelden 



• als betere mensen de inrichting verlaten. De 
gedetineerde is vooral een object van behande-
ling. 
In verband met de bejegenings- en behande-
lingsprogramma's is er behoefte aan deskundig 
personeel. Enerzijds worden stafledercwaar-
onder gedragsdeskundigen aangetrokken, ander-
zijds wordt door middel van bijscholing de 
taakinhoud van de bewaarders verdiept. 
Zolang de behandelings- en bejegeningsprogram-
ma's de recidive althans enigszins lijken te 
verminderen, zullen de 'nader te noemen aan 
het systeem klevende nadelen voor lief moeten 
worden genomen. Als belangrijkste nadeel 
gelden de hoge kosten: de personele kosten 
zullen in verband met de deskundigheidseisen 
oplopen en de capaciteitsbenutting zal niet 
maximaal kunnen zijn in verband met de 
selectie van de tot gevangenisstraf veroordeel-
den en hun onderbrenging in kleine leefeen-
heden in verband met optimale realisering van 

32 , 	de behandelings- en bejegeningsprogramma's. 
Voorts is de tendens tot centralisatie een na-
deel. Inherent aan differentiatie en selectie is 
dat dit vanuit eon of meer centrale punten 
geschiedt. Bovendien dient er voor gewaakt te 
worden, dat de regiemsverschillen niet al te 
groot worden. Uit een oogpunt van rechts- 

• gelijkheid kan dithezwaarlijk worden geacht. 
Een en ander brengt met zich mee dat circu-
laires in dit systeem een veelvuldig voorkomend 
verschijnsel zijn. 

Onder invloed van de•Nieuwe Richting verstom-
de het optimisme ten aanzien van de cellulaire 
opsluiting. Krachtig pleitbezorger in Nederland 
op executief niveau was A. Aletrino, van wiens 
hand in 1906 een geschrift met als titel: 'Is 
celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht' 
verscheen. Het strafrecht kreeg meer aandacht 
voor de speciale preventie en de persoon van de 
dader. Men hoopte door middel van behande-
ling en bejegening de dader te kunnen weer-
!louden van recidive. De executie behoefde 
niet meer primair op afschrikking van potentiele 
daders te zijn gericht. Er kwam meer ruimte 
voor humanisering van de detentie. 
Een noodwet in 1918 in verband met de door 
de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte capaciteits-
tekorten en de in 1929 ingevoerde gemeenschap 



voor bepaalde doeleinden zetten de cellulaire 
opsluiting reeds op losse schroeven. Het duurde 
nog tot 1953 voordat door middel van de in-
voering van een nieuwe Beginselenwet gevange-
niswezen principieel met het celstelsel werd 
gebroken. Er ligt hier een aanzienlijk gat tussen 
het moment dat voor speciale preventie op 
applicatief niveau een plaats werd ingeruimd en 
het moment dat dit was doorgedrongen tot het 
executief niveau. In dit verband•behoeft het dan 
ook geen verwondering te wekken, dat degenen 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog met het 
gevangeniswezen in aanraking kwamen ontsteld 
waren over de situatie die zij aantroffen. 
De thans nog geldende, in 1953 ingevoerde 
Beginselenwet gevangeniswezen (BG) en 
Gevangenismaatregelen (GM) belichamen de 
grondbeginselen van het gedifferentieerde 
stelsel. De artikelen 16 t/m 20 BG differentieren 
de gevangenissen. Primair wordt geselecteerd op 
grond van geslacht, leeftijd en strafduur. Belang- 

33 	rijker in dit verband zijn de criteria op grond 
waarvan wordt bepaald in welk regiem een tot 
gevangenisstraf veroordeelde wordt onder-
gebracht. Het te hanteren regiem is afhankelijk 
van de persoonlijkheid van de veroordeelde 
(art. 11 Sr.) en uit de bestaande mogelijkheden 
dient dat regiem te worden gekozen, dat voor de 
wederaanpassing aan de maatschappij het meest 
bevorderlijk moet worden geacht (art. 113 GM). 
Hoewel de grondstructuren van een gedifferen-
tieerd stelsel in de wettelijke regelingen aan-
wezig zijn, betekent dit nog niet, dat de wetgever 
ook bevlogen was van een behandelingsideologie. 
Zo wordt de aan de afschaffing van het cel-
stelsel ten grondslag liggende gedachte in de 
Memorie van Toelichting als volgt verwoord: 
'Het leven in eenzaamheid is voor de mens een 
onnatuurlijk leven. Door gebrek aan contact 
met medemensen ontstaan bij de meeste 
gedetineerden gee stelijke en lichamelijke span-
ningen; die een concentratie op de zedelijke 
grondslagen van het leven belemmeren'. Het 
oude thema van bezinning en inkeer is kenne-
lijk nog niet verdwenen. Men dient verder te 
bedenken dat de differentiatie der gevangenissen 
met name noodzakelijk werd geacht om crimi-
nele infectie tegen te gaan. Differentiatie moest 
de nadelen, die de tenuitvoerlegging in gemeen- 



schap met zich meebracht zo veel mogelijk • 
opheffen. 
Het zou onjuist zijn te stellen, dat de wetgever 
van 1951 geheel geen pretenties op het terrein 
van de behandeling had. Immers reeds in het 
aan de wetgevende activiteit voorafgaande 
rapport van de Commissie Fick wordt de 
verwachting uitgesproken dat het regiem 
van gemeenschap onder krachtige, deskundige 
en inspirerende leiding staande, de gedeti- 
neerden zou `aanspreken' en opbouwen 
(Rapport Commissie Fick, 1947, blz. 11). Voorts 
was in de nieuwe wet het befaamde resocialisatie-
artikel (artikel 26 BG) vervat. 
Het gedifferentieerd stelsel werd in de loop van 
de jaren vijftig steeds verder uitgebouwd. De 
staf, maatschappelijk werkers en andere 
gedragsdeskundigen, verwierven een belangrijke 
plaats in de gevangenisorganisatie. De positie 
van de bewaarder kwam ter discussie te staan. 
Aan deze functie wilde men hogere opleidings- 

34 	eisen stellen en er was een roep om taakverdie- 
ping. Later zou dit onder andere resulteren in 
de aanstelling van groepsleiders in enkele 
inrichtingen. Open gevangenissen met uitge- 

. 	breide verlofmogelijkheden gingen deel uit- 
maken van het gevangenissysteem. 
De in 1964 verschenen Nota over het Nederlands 
gevangeniswezen (blz. 9) erkent weliswaar dat 
de institutionele therapie zich nog in een experi- 

. 	menteel stadium bevindt, maar geeft desalniette- 
mM aanzetten gericht op meer behandeling . in 
de gevangenis. Te zelfder tijd constateert 
Veringa dat een geheel van duidelijk omschreven, 
op hun effect getoetste activiteiten, onder meer 
van socio- en psychotherapeutische aard die, 
gebaseerd op onze kennis van criminaliteit en 
gedetineerde, bewust gericht zijn op het 
verminderen van de kans op hernieuwd crimi-
neel gedrag, wordt gemist (Het gevangeniswezen 
in de branding, 1964, blz. 11/12). In de jaren 
zestig en het begin van de jaren zeventig is de 
ontwikkeling naar een gedifferentieerd stelsel 
op zijn hoogtepunt (Mocrings, 1984, blz. 220). 

Het autonome stelsel 
In dit stelsel koestert men weinig pretenties voor 
wat betreft de wijze van tenuitvoerlegging van de 
vrijheidsstraf. In morele zin kan het stelsel als 
neutraal worden aangemerkt. Noch vergelding, 



noch behandeling vormen een richtsnoer. De 
kern van de vrijheidsstraf is de vrijheidsontne-
ming en dit uitgangspunt valt nog steeds het best 
te illustreren aan de hand van Patersons uit-
spraak: men go to prison as punishment, not for 
punishment (D. Cressey, 1970, blz. 1028). De 
gedetineerde is in de gevangenis geen object, 
maar een subject met eigen verantwoordelijk-
heden. In juridische zin betekent dit dat de 
gedetineerde een rechtsburger blijft, een drager 
van rechten en plichten met voor zover no dig 
een eigen rechtspositie. Het theoretische funda-
ment voor de gedetineerde als autonoom subject 
is gelegd door Kelk in zijn proefschrift `Recht 
voor gedetineerden'. (1978) 
De benadering van de gedetineerde als autonoom 
subject heeft uiteraard consequenties voor de 
wijze, waarop het penitentiair bestuur moet 
worden ingericht. In de eerste plaats klinkt de 
autonomie tevens door in de bestuursstructuur 
van de inrichtingen. Voor autonomie op het 

35 	niveau van gedetineerden is autonomie op het 
niveau van de inrichtingsdirecties en het 
inrichtingspersoneel een noodzakelijke voor-
waarde. Vandaar dat het bestuur in belangrijke 
mate gedecentraliseerd zal moeten plaatsvinden. 
Aileen in dat geval zal er voldoende ruimte zijn 
om in te spelen op de wensen en behoeften van 
de gedetineerden in de eigen inrichting. De 
stroom circulaires is in het autonome stelsel 

• beperkt van omvang. Het ontbreken van een 
behandelingsideologie betekent echter niet, dat 
het bestuur bij de pakken kan gaan neerzitten. 
Vanuit de gedachte dat de schadelijke gevolgen 

• van de detentie zoveel mogelijk beperkt dienen 
te worden, zal het bestuur ervoor zorg moeten 
dragen, dat een scala aan behandelings-, 
ontwikkelings- en ontspanningsmogelijkheden 
wordt aangeboden, waaruit de gedetineerde als 
zelfstandig belanghebbende bij de voorbereiding 
van zijn terugkeer in de maatschappij kan kiezen. 
Tenslotte is een van de randvoorwaarden voor 
het geschetste systeem, dat min of meer gelijk-
gerichte gedetineerden in leefeenheden van 
beperkte omvang verblijven. 

De ontwikkeling in ons land in de richting van 
een autonoom gevangenisstelsel is niet uit de 
lucht komen vallen. Aanzetten ertoe zijn reeds 
te vinden in de gevangenisnota van 1964 



(blz. 8/9). Tot de grondslagen van het'beleid 
behoorden de volgende: de optimale beveiliging 
is de minimale; de gedetineerde behoort niet 
verder in zijn persoonlijke vrijheid te worden 
beperkt dan met het oog op het doel van zijn 
detentie nodig of onvermijdelijk is; het peniten-
tiair beleid,zal aansluiting moeten zoeken bij 
de ontwikkeling die zich in de vrije maatschap-
pij voltrekt. Van invloed was verder het af-
nemende vertrouwen in de gunstige effecten van 
behandeling. Wetenschappelijk onderzoek 
leidde tot de conclusie dat er geen verschil in 
recidivepatronen was tussen hen, die gedetineerd 
zijn geweest in een gevangenis met een behande-
lingsklimaat en hen, die de detentie door-
brachten in een meer traditionele inrichting 
(Taak en Toekomst, 1982, blz. 17). Het lag 
daardoor voor de hand te gaan zoeken naar een 
alternatief voor het gedifferentieerde stelsel. 
De richting bij het zoeken werd mede bepaald 
door de cultuurstroom, die zich sinds het einde 

36 	van de zestiger jaren aftekent en waarin de 
mondigheid van de mens centraal staat 
(Hazewinkel-Suringa/Remmelink, 1984, blz. 
559). Dit komt mede tot uitdrukking in 
artikel 15 lid 4 van de in 1983 ingevoerde 
nieuwe Grondwet. Deze bepaling veronderstelt 

• immers dat de gedetineerde een drager van grond-
rechten is. Een en ander leidt tot de conclusie 
dat de ontwikkeling naar een autonoom stelsel 
een logische stap is. Thans aandacht voor de 
tendensen, die zich feitelijk in de richting van 
genoemd stelsel voordeden. 
Van groot belang is het streven naar verbetering 
van de rechtspositie van de gedetineerde. 
Geurts (blz. 15) legt reeds in 1962 een theore-
tisch fundament, waarbij hij stelt dat wanneer 
de gcdetineerde door gevangenisstraf moet 
worden verbeterd, dit gebaseerd dient te zijn 
op het dragen van verantwoordelijkheid. Hij 
vervolgt: Ten van de rechten welke in verant-
woordelijkheid liggen opgesloten is het recht 
beslissingen in het leven zelf te mogen nemen, 
of, indien beslissingen in bepaalde gevallen 
aan anderen toekomen, tegen beslissingen op 
te komen'. Zijn roep om autonomie past 
geheel in de in die tijd nog volop beleden 
behandelingsideologie: een rechtspositie 
verbetert de gedetineerde. De eerste stap 

• op beleidsniveau is de aankondiging in hoofd- 



stuk III van de gevangenisnota 1964 dat 
gestreefd zal worden naar verbetering van de 
rechtspositie. Nog in dat zelfde jaar wordt een 
commissie ingesteld onder voorzitterschap van 
G. E. Mulder, die in 1967 eindrapport uitbrengt. 
Pas in 1977 wordt vervolgens de beklag- en 
beroepsregeling ingevoerd. Wat er zij van de 
motieven, die bij de totstandkoming van de 
huidige beklagregeling een rol hebben gespeeld, 
buiten kijf staat dat de gedetineerde hierdoor 
— zij het in bescheiden mate — invloed kan uit-
oefenen op beslissingen, die hem rechtsstreeks 
raken. 
De in de Beleidsnota 1976 (blz. 62) aangekon-
digde wijziging van de organisatiestructuur 
vormt daarnaast een element in de ontwikkeling. 
Via invoering van het zogenaamde linking-pin 
systeem beoogde men de communicatie in de 
inrichting te bevorderen en de besluitvorming 
te verbeteren door beslissingen op het juiste 
niveau en na overleg met de direct betrokkenen 

37 	te nemen. 
De ontwilckeling naar een autonoom stelsel, 
waarvan ook het rapport van de Commissie-Van 
Hattem (1977) doortrokken is, vindt zijn voor-
lopig hoogtepunt in de Nota Taak en Toekomst 
van het Nederlands gevangeniswezen, die in 
1982 het licht zag. Aangezien verbeteringspre-
tenties zijn weggevallen, resteren drie doelstel-
lingen: humaniseren, beperken van de schade-
lijke gevolgen van de detentie en voorbereiden 
op de terugkeer in de maatschappij. 
Humanisering van de detentie heeft volgens de 
Nota implicaties voor gedetineerden en voor het 
personeel. Voor wat betreft de gedetineerde 
wordt benadrukt dat hij eigen verantwoordelijk-
heid moet dragen en zelf — binnen bepaalde 
grenzen — keuzes zal mogen en moeten maken 
(blz. 23). Het regiemsactiviteitenprogramma 
beoogt de gedetineerde in staat te stellen tot 
een zelfstandige indeling van activiteiten te 
komen (blz. 24 en 39). Gedetineerdenoverleg 
wordt toegejuicht, zij het dat de commissies 
slechts als gespreks- en overlegorgaan met de 
directie fungeren, waaraan geen medezeggen-
schap kan worden toegekend, in die zin dat zij 
zouden kunnen meebeslissen (Taak en Toekomst, 
blz. 65 en Tulkens, 1983, blz. 298/299). Voor 
wat betreft het personeel wordt opgemerkt, dat 
meer zal moeten worden overgelaten aan het 



eigen initiatief van het personeel (blz. 23). In 
het verlengde hiervan ligt het voornemen de 
verhouding tussen het centraal penitentiair 
bestuur en de inrichtingsdirecties te reorgani-
seren. Inmiddels is daarmee een bescheiden start 
gerriaakt: binnen bepaalde grenzen kunnen 
enkele inrichtingen, waaronder Schutterswei, . 
beschikken over de besteding van het jaarlijkse 
budget (Balans 1984, nr. 7, blz. 2). In de Nota 
Taak en Toekomst, (1982) wordt (overigens) de 
indruk gevestigd dat alvorens gedecentraliseerd 
kan worden er juridische drempels genomen 
dienen te worden (blz. 80 es.). Dit lijkt een 
merkwaardige voorstelling van zaken, aangezien 
dit slechts opgaat voor bevoegdheden, die de 
wetgever uitsluitend aan de Minister heeft toe-
bedeeld. Dergelijke bevoegdheden zijn op de 

, vingers van een hand te tellen (vaststellen huis-
houdelijk reglement, strafonderbreking, verlof, 
overplaatsing)..Voor het overige kunnen de aan 
de Minister toegedeelde bevoegdheid tot opper- 

38 beheer (art. 22 BG) en de aan de directeur toe-
gekende bevoegdheid tot beheer (art. 23 BG) 
functioneren als communicerende vaten. Enig 
juridisch beletsel tot decentralisatie is derhalve 
nauwelijks voorhanden. 
Het zou te ver gaan de inpassing van alle 
beleidsvoornemens uit de Nota Taak en Toe-
komst in het autonome stelsel te bespreken. 
Daarom stip ik de belangrijkste slechts aan. In 
het GIS-model zullen gedetineerden worden 
ondergebracht in kleine leefeenheden. De taak-
inhoud van de bewaarders zal worden verbreed. 
Daarom zal er minder behoefte zijn aan afzon-
derlijke personeelsleden voor deelgebieden zoals 
ontwikkeling en ontspanning en in mindere 
mate arbeid. Het tegengaan van verkokering in 
tal van afzonderlijke functies en een zekere 
mate van `ontstaffing' (denk aan de geestelijke 
verzorging; Moerings, 1984, blz. 226/227) past 
in de ontwikkeling. Hetzelfde kan gezegd wor-
den van regionalisering, aangezien daardoor de 
betrokkenheid bij het thuisfront minder wordt 
afgebroken. Detentiefasering biedt ook aan 
degenen die hun straf in aansluiting op voor-
lopige hechtenis ondergaan op een vroeger 
tijdstip, de voordelen van een halfopen regiem, 
waarin de keuzevrijheid van de gedetineerde 
onmiskenbaar groter is dan in het regiem van 
de gesloten inrichtingen. 



Stagnatie van het autonome stelsel 
Wanneer men zich afvraagt wat er nu terecht 
gekomen is van de ambitieuze plannen uit de 
Nota Taak en Toekomst kan men niet anders 
concluderen dan dat de ontwikkeling naar een 
autonoom stelsel stagneert, terwijl desondanks 
de uitgangspunten van de nota worden onder-
schreven (Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 
17539, nr. 3, blz. 1). De stagnatie kan worden 
geillustreerd aan de hand van een aantal tegen-
draadse bewegingen in het feitelijk gevoerde 
beleid. 
Deze tegendraadse bewegingen, die recentelijk 
terecht zijn aangeduid als een afbraak van 
verworvenheden (Kelk, 1984) hangen in belang-
rijke mate samen met het gevoerde bezuinigings- 
beleid en het strafrechtelijk klimaat. Een 
maximale capaciteitsbenutting is onbestaanbaar, 
wanneer men als uitgangspunt van beleid onder-
verdeling in groepen, detentiefasering en regio- 
nalisering neemt. Aangezien niet te voren 

39 	bekende factoren de plaats van detentie 
bepalen, is minder goed voorspelbaar welk type 
plaatsen op een gegeven moment precies nood-
zakelijk zijn. Het wekt dan ook geen verwonde-
ring dat de regionalisering op de lange baan is 
geschoven (Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 
17539, nr. 3, blz. 3). De regionalisering leeft ook 
overigens kennelijk nauwelijks. Als een gedeti-
neerde door middel van een beroep tegen plaat-
sing of overplaatsing onderbrenging in een 
inrichting die dichter bij zijn woonplaats is 

, 	gelegen wil bewerkstelligen, hanteert de beroeps- 
commissie sinds jaar en dag als argument om het 
beroep af te wijzen dat de betrokkene in 
verhouding tot anderen niet onevenredig in zijn 
belangen is geschaad (BC plaatsing/overplaatsing 
4 juli 1984, B 69/84). Een andere benadering 
zou in navolging van de'Nota Taak en Toekomst 
zeer wel denkbaar zijn. 
De bezuinigingen frustreren de keuzemogelijk-
heden van gedetineerden. Het opsluiten geduren-
de een deel van het weekend, ook wel aangeduid 
als verplicht uitslapen vormt hiervan een goed 
voorbeeld evenals de uitholling van de snipper-
dagregeling. Een snipperdag is uiteraard geen 
reele keuze, indien men de dag in afzondering in 
de eigen cel moet doorbrengen, omdat er geen 
personeel is om een arbeidvervangende activiteit 
te begeleiden (BC 20 februari 1984, P1 1984, 42). 



Inkrimping van de personeelsformatie is niet 
alleen op het niveau van de gedetineerde 
autonomie-vijandig. Ook op het niveau van het 
beheer van de inrichting zal de inkrimping er in 
samenhang met de maximale capaciteitsbenut-
ting toe leiden, dater simpelweg geen tijd en 
geen ruhnte is voor het maken van keuzen. 
De wijze waarop de bezuinigingen zijn uitgevoerd 
is te bestempelen als centralistisch"(Kelk, 1984, 
blz. 903). Door nogal wat directeuren is dit ook 
als zodanig ervaren (KRI augustus 1984) en 
van de directiezijde wordt gevreesd dat bij de 
op handen zijnde departementale reorganisatie 
eerder de tendens tot centralisatie wordt ge-
continueerd dan dat er een grote mate van 
zelfstandigheid aan de penitentiaire inrichtingen 
wordt gegeven (Balans 1984, nr. 7, blz. 5). Deze 
vrees lijkt niet zonder grond, indien men bijvoor-
beeld het voornemen tot wijziging van de positie 
van de regionaal-directeur in ogenschouw neemt. 
Was deze functionaris tot nu toe intermediair 

40 	tussen het departement en een aantal inrichtings- 
directies, in de toekomst wil men hem opnemen 
in de hierarchische lijn. Het gaat te vet de tegen-
draadse bewegingen geheel te wijten aan de 
bezuinigingen. Los daarvan staat de toename 
van het aantal circulaires met daarin veelal 
gedetailleerde regelingen, zoals bijvoorbeeld de 
Regeling voorwerpen op eel, de Algemene 
Verlofregeling en de regelingen inzake fouille-
ring en visitatie. 
Gemeenschappelijk kenmerk van deze regel-
geving is dat de Minister bevoegdheden naar 
zich toetrekt en de vrijheid van de directeuren 
beperkt. Na zeven vette jaren van penitentiaire 
regelgeving sinds de invoering van het beklag-
recht in 1977, lijken zeven magere jaren meer 
dan gewenst (v.d. Pol, 1984). Illustratief is 
voorts de wijze, waarop is gereageerd op het 
legitiem verlangen van gedetineerden om zich 
te verenigen en te vergaderen. De voorkeur van 
de directies voor de traditionele gedetineerden-
commissie, waarvan de samenstelling mede 
afhankelijkis van de instemming van de 
directeur, leidde ertoe dat het de verenigingen 
soms feitelijk onmogelijk werd gemaakt om te 
functioneren. Daarmee is men nog wel zeer 
ver verwijderd van een zeker beschilckingsrecht 

- van gedetineerden. 
Zoals gezegd, is aan te nemen dat de stagnatie 



van het autonome stelsel samenhangt met het 
strafrechtelijk klimaat. Nu de behandelings-
filosofie zijn geloofwaardigheid heeft verloren 
komt de nadruk bij de bestraffing steeds meer 
te liggen op de generale preventie (zie bijvoor-
beeld Steenhuis, 1984). Beveiliging en afschrik-
king zijn daarbij de centrale thema's. Hierbij 
past de toename van het aantal lange gevangenis-
straffen. Het behoeft geen verwondering te 
wekken dat deze ontwikkeling in het straf-
rechtelijk klimaat ertoe heeft geleid, dat 
wederom verdedigd wordt dat leedtoevoeging 
een element van het regiem mag vormen 
(Van Veen, 1984, blz. 202). 

Slotopmerking 
De ontwikkeling naar een autonoom stelsel was 
in aanzet een logische, aangezien deze paste in 
het strafrechtelijk klimaat van de jaren zeventig 
en meer algemeen in de cultuurstroom. De 
huidige tegendraadse bewegingen, die voor een 

41 	deel slechts lijken te berusten op korte termijn- 
politiek, tenderen in de richting van een 
hierarchisch stelsel. Men kan zich daarvan niet 
voldoende bewust zijn. Het kan toch niet de 
bedoeling zijn de klok vele tientallen jaren 
terug te draaien. Het is genoegzaam bekend dat 
het gevangeniswezen kampt met talrijke moei-
lijke problemen. Men zal slechts tot een oplos-
sing kunnen geraken door het voeren van een 
samenhangend beleid. Die samenhang zou al 
gediend zijn met consistentie tussen de met de 
mond beleden uitgangspunten en de feitelijke 
uitvoering. Kennelijk heeft men op executief 
niveau thans geen strafdoel meer voor ogen of 
misschien is dit strafdoel reeds verworden tot 
pure vergelding. Verkeerde het gevangenis-
wezen tot voor kort nog in de branding, thans 
is het dood tij. 
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Teklagrecht terecht' 

door mr. J. A. J. Spoor* 

'Van het rechtsbestel binnen een bepaalde gemeen-
schap kan men aflezen hoever die gemeenschap is 
voortgeschreden op de weg van het temmen van de 

W. Luypen, `mensbeelden'. 

1. Mijn stellingen komen er op neer dat de als 
positief te waarderen invoering van het beklag-
recht uitvloeisel is van het juiste overheidsstand-
punt dat de gedetineerden hier te lande niet 
verder in hun persoonlijke vrijheid behoren te 

44 	worden beperkt dan met het oog op het doel 
van hun detentie nodig of onvermijdelijk is. 
Het beklagrecht, dat in 1977 werd ingevoerd, 
moet steeds worden getoetst aan dat uitgangs-
punt. Maar ook aan de hand van eisen van een 
goed leefldimaat in de penitentiaire inrichtingen 
kan de invoering van het beklagrecht worden 
toegejuicht. 

2. Nagegaan zal dus moeten worden: 
a. of bedoeld overheidsstandpunt heeft 
gegolden en nog geldt; 
b. wat dit standpunt betekent; 
c. of het standpunt als juist moet worden 
aanvaard; 
d. of het beklagrecht hiervan uitvloeisel is; 
e. waaraan de werking van het beklagrecht 
moet worden getoetst en met welk resultaat. 

3. Ad a. 
Het lijkt me heel nuttig bij dit eeuwfeest eens 
te onderzoeken hoe onze penitentiaire over-
heid, belast met de tenuitvoerlegging van 
detentie en de zorg voor gedetineerden, in deze 
tijd theoretisch denkt over detentie. Door dit 
denken tort behoort de penitentiaire overheid 

* Raadheer Gereehtshof Arnhem 



zich te laten leiden bij de praktische uitvoering 
van haar taak. 
De Nota over het Nederlandse gevangenis-
wezen, op 8 juli 1964 door de toenmalige 
minister van justitie Y. Scholten aangeboden 
aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, 
geeft letterlijk de beleidsgrondslag aan dat de 
gedetineerden niet verder in hun persoonlijke 
vrijheid behoren te worden beperkt dan met 
het oog op het doel van hun detentie nodig of 
onvermijdelijk is. Het beleid zal, voorzover dit 
redelijk en uitvoerbaar is, aansluiting moeten 
zoeken bij de ontwikkelingen die zich in de vrije 
maatschappij voltrekken. Deze beleidsgrondslag 
wordt in de Nota beleidsvraagstukken gevange-
niswezen, aangeboden op 21 september 1976 
door de toenmalige staatssecretaris van justitie 
H. J. Zeevalking, niet verlaten. De beleidsgrond-
slag wordt daarin geciteerd en onder de para-
graaf `veranderde inzichten' niet aangevochten. 
Verderop in de Nota van 1976 wordt de 

45 	filosofie van de Nota van 1964 overgenomen 
dat tijdens de detentie zoveel mogelijk aan-
sluiting moet worden gezocht bij de verhou-
dingen in de vrije maatschappij. Gezegd wordt 
dat voor het beleid richtgevend zijn de mini-
mumnormen voor de behandeling van gedeti-
neerden van de Verenigde Naties, zoals goed-
gekeurd door de Raad van Europa in 1973. De 
artikelen 58 en 62 nopen tot de beleidsgrond-
slag. Het rapport van 1977 van de commissie 
van Hattum `Doelstelling en functiehuis van 
bewaring' hanteert dezelfde centrale beleids-
doelstelling. De staatssecretaris heeft in het 
eindoordeel over dat rapport die beleidsdoel-
stelling onderschreven. In het Verslag van de 
directie gevangeniswezen van het ministerie van 
justitie over het jaar 1980 wordt het een 
verheugende zaak gevonden dat de beleidslijn 
voor de toekomst voortborduurt op de beleids-
bedoelingen van de Nota van 1964. 
In de Nota Taak en Toekomst van het Neder- 
landse gevangeniswezen, aangeboden op 
2 september 1982 door de toenmalige staats-
secretaris van justitie M. Scheltema, wordt de 
genoemde beleidsgrondslag weer herhaald en 
onderschreven. Samenvattend moet geoordeeld 
worden dat meerbedoeld overheidsstandpunt 
in de zestiger jaren al is verwoord en sedertdien 
onverkort geldt. 



Ad b. 
Wat wordt bedoeld met de beperking in de 
voormelde beleidsgrondslag 'door hetgeen bij 
de detentie nodig of onvermijdelijk is'. De Nota 
van 1964, waarop de andere nota's voortbor-
duren, laat er geen twijfel over bestaan dat het 
strafelement in de vrijheidsbeneming als zo- 
danig moet liggen. Het toebrengen van 
additioneel Iced zal achterwege moeten blijven, 
aldus de Nota van 1964. Dit tenzij uit over- 

. wegingen van veiligheid of wederaanpassing . 
additioneel leed overmijdelijk is. De beperkingen 
zijn dan ook alleen gelegen in een ongestoorde 
tenuitvoerlegging van de detentie en in 
regiemsvoering. Maar de wederaanpassing moet 
geheel gericht zijn op de omstandigheden in de 
vrije maatschappij. Te denken valt aan arbeids- 

. 

	

	gewenning en groepsactiviteiten. Het standpunt 
in de nota's berust uitdrukkelijk op het begin- 
sel van artikel 26 van de Beginselenwet 
gevangeniswezen, dat overigens — zoals de 

46 	commissie Van Hattum aan de hand van de wets- 
geschiedenis heeft aangetoond — ook van 
invloed is op de wijze van tenuitvoerlegging 
van detentie van voorlopig gehechten. Dit 
artikel verplicht tot voorbereiding van gedeti- .  
neerden op de terugkeer in de maatschappij. 
Maar er staat bij 'met handhaving van het 
karalcter van de stral. Prof. mr. W. H. A. Jonkers 
heeft aangetoond dat de minister met die 
woorden aan de strafuitvoering geen meer 
punitief (straf) karakter heeft willen geven dan 
de vrijheidsbeneming op zichzelf al heeft. De 
minister zag het essentiele element van de straf 
in 'de vrijheidsbeneming, het ontnemen van 
het grondrecht dat de mens het liefst is; name-
lijk van de vrijheid om zich te bewegen, waar hij 
wil en om in een zelf gekozen vorm deel te 
hebben aan de samenleving'. In de Nota van 
1964 wordt ook voor wat betreft de korte 
straffen (tot drie maanden) geen afstand geno-
men van het bovenstaande. Het regiem van af-
schrikking 'short sharp shock' wordt uitdruk-
kelijk afgewezen. Ook hier moet worden voor-
bereid op de terugkeer in de maatschappij en 
ook hier moet worden gewerkt met groeps-
activiteiten. Voorts wordt er gewezen op 
programma's voor verkeersdelinquenten. Al met 
al mogen we dan ook gevoeglijk aannemen dat 
de penitentiaire overheid van mening is dat op- 



zettelijke of onnodige extra leedtoevoeging 
tijdens detentie behoort te worden vermeden. 
Samenvattend betekent dit dat alleen de inslui-
ting zelf in een instituut — met de daaraan 
verbonden financiele beperkingen —, de bevei-
liging en goede orde (ongestoorde tenuitvoer-
legging) en de regiemsvoering ten behoeve van 
de wederaanpassing aan de vrije maatschappij, 
de persoonlijke vrijheid van gedetineerden 
mogen beperken. Op verzoeken van gedetineer-
den zal de penitentiaire overheid met `waarom 
niet?' in plaats van met `waarom wel?' moeten 
reageren. 
Het `waarom niet'-criterium! Prof. mr. C. Kelk 
(1984) maakt zich in dit verband zorgen over de 
visie van de Centrale raad van advies, waarvan ik 
deel uitmaak. Voorop gesteld zij dat zijn 
kritisch volgen van de detentiesituatie in Neder-
land in het desbetreffende tijdschriftartikel van 
harte moet worden toegejuicht. In een advies 
van die raad met betrekking tot contacten van 

47 	gedetineerden met de pers, komt als standpunt 
naar voren dat 'int de eigen aard van de vrijheids-
beneming noodzakelijkerwijs beperkingen voort-
vloeien die die vrijheid (in casu uitingsvrijheid) 
op bijzondere wijze begrenzen'. Volgens profes-
sor Kelk zou dit standpunt op gespannen voet 
staan met de rechtspraak van het Europese Hof 
voor de rechten van de mens en met artikel 15 
lid 4 van de nieuwe Grondwet. Niet vergeten 
moet echter worden dat de Centrale raad van 
advies zich hier op een uiterst netelig terrein 
beyond naar aanleiding van een aantal gerucht- 

, 	makende televisie-interviews van gedetineerden 
ook over hun delicten en hun slachtoffers. 
Artikel 8,2e lid, van het Europese Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden beschermt ook de 
rechten en vrijheden van anderen dan gedetineer-
den, dus in beginsel ook van de kring van hun 
slachtoffers. Het gaat hier om een vorm van 
beveiliging van de maatschappij. De beperking 
door de overheid van de uitingsmogelijkheden 
van gedetineerden is naar het oordeel van de 
Centrale raad van advies in zoverre toelaatbaar. 
De grondwettekst wil de penitentiaire overheid 
— blijkens de toelichting — juist de nodige 
beleidsruimte laten voor wat zich niet verdraagt 
met 'de vrijheidsontneming'. Dat de Centrale 
raad ten aanzien van de detentie een restrictieve 



opvatting zou huldigen mag•uit de bewuste 
passage niet worden afgeleid. flat ook de peni-
tentiaire overheid zelf in de praktijk geen 
restrictief standpunt pleegt te huldigen, kan uit 
het volgende blijken. De beroepscommissie, 
voorzichtig manoeuvrerend, al herinner ik mij 
verhitte debatten in eigen kring, heeft in 1979 
(Penitentiaire Informatie 1980, nr. 22) geoor-
deeld dat het bezit van een televisietoestel op 
eigen eel een gevaar voor de goede gang van 
zaken of voor de veiligheid in de inrichtingen kon 
opleveren. Te denken valt aan het verbergen van 
contrabande en rechtsongelijkheid door bouw-
kundige omstandigheden, welke televisie- 	• 
ontvangst op bepaalde cellen onmogelijk maken. 
Wel overwoog de beroepscommissie dat 'het 
privebezit van een televisietoestel hier te lande 
zo'n gangbare zaak is, dat door de penitentiaire 
overheid ten spoedigste ook voor gedetineerden 
naar een redelijke oplossing ten deze gezocht 
moet warden'. Die oplossing bleef lang uit maar 

48 	het verweer van de gevangenisdirecteuren in 
diverse televisiebeklagzaken verstomde allengs. 
De directeuren leken er wel wat in te zien en zo 
werd het door de beroepscommissie in 1981 
(P.I. 1982, nr. 19), in de gevangenis Schutterswei 
te Alkmaar voor heteerst toegestaan om op 
eigen rekening aangeschafte, draagbare televisie-
toestellen onder beperking van de gebruikelijke 
controle in te voeren en op de eigen eel te 
houden. In Alkmaar begint de victorie. Vervol-
gens had de penitentiaire overheid de kwestie 
nog in afwijzende zin kunnen regelen. Artikel 22 
van de Beginselenwet gevangeniswezen bepaalt 
immers dat het opperbeheer der gestichten bij 
de minister berust. Nadat een voorlopige regeling 
in werking was getreden, heeft de penitentiaire 
overheid bij circulaire van 22 maart 1984 het 
gebruik van televisic op de eigen eel in alle 
gesloten inrichtingen toegestaan. Nu kan men 
wel — enigszins malicieus — met professor Kelk 
zeggen dat dit recht uit de bezuinigingen 
voortvloeit — 's aVonds rust in huis, want de 
familie kijkt naar de t.v. 	een duidelijker 
parallel met de situatie 's avonds in de Neder-
landse steden en dorpen kan ik niet bedenken. 
Maar in alle ernst. Persoonlijk kan ik deze 
ontwikkeling niet als ongewenst aanmerken. 
De Nederlandse televisie biedt ook veel 
vormende programma's. En niet valt in te zien 



waarom juist aan gedetineerden tijdens hun 
lange avonden de ontspanning moet worden 
onthouden welke buiten de vier muren wel 
wordt geboden. Heel sporadisch valt nog de 
opmerking te beluisteren dat het bezit van 
televisie op eigen cel in de weg staat aan 
recreatieve en vormende programma's in 
bepaalde inrichtingen tij dens de avonduren. 
Ten onrechte. Ook in de vrije maatschappij 
moeten soms verplichtingen worden vervuld 
die aan het t.v.-kijken in de weg staan. Al in 
1981 overwoog de beroepscommissie (P.I. 1982, 
nr. 9) dat beperkingen mogelijk zijn. 
Samenvattend kan gezegd worden dat de peni- - 
tentiaire overheid blijkens de televisieregeling 
onlangs weer in de pralctijk bereid is gebleken 
het `waarom niet'-criterium te huldigen. Zeer 
onlangs besloot de ministerraad gedetineerden 
het actief kiesrecht te geven. In gevangenis 
Schutterswei wordt die bereidheid tot aanpas-
sing aan het leven buiten de muren ook getoond: 

49 	— Op vrijdagmiddag biedt men hierallerlei 
activiteiten naar keuze, zoals sport (ruim twee 
uur), schilderen, boetseren onder leiding van 
kunstenaars, houtbewerking en onderwijs-
programma's; 
— Een van de hoogste prioriteiten — zo las ik in 
Balans nr. 7/84 — van de directie is de aanleg 
van een kabelnet voor televisie in eigen beheer; 
— In vele cellen is er gelegenheid tot zelf koken. 
De bode gaat erop uit de meest excentrieke 
etenswaren aan te kopen, die de groenteman 
van Schutterswei niet heeft; 
Exotische kookluchten nam ik onlangs ook 
waar in de gevangenis te 's-Gravenhage; 
— Er werd hier zelfs een bar op het recreatie-
vlak ingericht, zij het voorzien van alcoholvrij 
bier. Van de opbrengsten werd een magnetron-
oven geplaatst; 
— Muren mochten door gedetineerden worden 
beschilderd, o.a. met een geldauto van Van 
Gend en Loos; 
— Het dragen van rijkskleding werd afgeschaft; 
— Contacten met reclasseringsvrijwilligers van 
buiten de inrichting zijn mogelijk; 
— De directeur Boeij is — zo las ik in Balans — 
ondanks dit alles nog niet erg tevreden. De 
bereidheid tot aanpassing is kennelijk nog 
groter dan kan worden gerealiseerd sedert de 
bezuinigingsronde. 



Ad c. 
Moet de beleidsgrondslag als juist worden aan-
vaard? Naar mijn mening is er geen beter uit-
gangspunt denkbaar. Het gaat er om gedetineer-
den te trainen om op verantwoorder wijze met 
de vrijheid, die zij weer zullen verkrijgen, in een 
niet van de samenleving gelsoleerde omgeving 
om te gaan. Het is goed dat de penitentiaire 
overheid zich een dergelijk ideaal stelt. En even 
belangrijk is het dat de penitentiaire overheid 
steeds weer op dat ideaal kan worden aange-
sproken, bijvoorbeeld door professor Kelk in 
het imposante recente artikel of door het pale-
ment. Met de aldus uitgelegde beleidsgrondslag 
valt ook in de praktijk te werken. Als bijvoor-
beeld de Centrale raad, sectie gevangeniswezen, 
moet adviseren over een beleidsvoornemen om 
de luchttijd' van gedetineerden tijdens de 
weekeinden in een bepaalde inrichting te 
verminderen — een dergelijke vraag heeft zich 
voorgedaan — dan zal de sectie zich mijns in. 

50 	ziens behoren af te vragen of de beveiliging 
(goede orde) dan wel de regiemsvoering ter 
plaatse nopen tot die algemene maatregel. 
J. A. A. van Doom uit in een recent artikel in 
N.R.C. Handelsblad 'Het strafrechtsbedrijf als 
archipel' (6 sept., 1984) kritiek op de doel-
stellingen van het gevangeniswezen: humanise-
ring van de detentie, het voorkomen, althans 
beperken van de schadelijke gevolgen van de 
detentie en de voorbereiding tijdens de detentie 
op de terugkeer in de samenleving, welke 
professor Kelk in zThri artikel aanhaalt nit Taak 
en Toekomst. Eerstgenoemde mist in die doel-
stellingen de beveiliging van de samenleving, de 
`afrekening' of het herstel van de rechtsorde die 
door de delinquent is geschokt of gedeukt. Maar 
hij ziet daarbij naar mijn mening toch over het 
hoofd de enorme lading van de woorden 'de 
detentie'. De detentie zelf beveiligt, rekent af 
en herstelt de geschonden rechtsorde. Niet voor 
niets vechten verdachten dagelijks in de Neder- 
landse rechtszalen voor hun vrijheid, daargelaten 
enkele harddrugsverslaafden waarop 
L. A. Hamer (1984) doelt. De uitzondering 
bevestigt de regel. Er bestaat dan ook behoefte 
aan een visie om de op zichzelf al afschrilcwek-
kende detentie — voor alien vrijheidsbenemend, 
voor velen defamerend en tot breuken in werk 
en relaties aanleiding gevend — zo draaglijk en 



zinvol mogelijk te doen zijn. Aileen dan vormt 
gevangeniswezen geen gelsoleerd eilandenrijk. 
Het lijkt mij overigens beslist onjuist de beleids-
grond slag te verlaten wegens de aanwezigheid 
van onverbeterlijke criminele elementen in de 
diverse Nederlandse inrichtingen. Daarvoor 
zullen geeigende oplossingen — zoals speciale 
regiems meer gericht op beveiliging — moeten 
worden overwogen. 

Ad d. 
Is het beklagrecht uitvloeisel van de bovenom-
schreven beleidsgrondslag? 
De Nota van 1964 geeft de aanzet tot de rechts-
positieregeling houdende het beklagrecht. Dat 
wordt gedaan bij de passage, waarin de beleids-
grondslag wordt ontwikkeld. In de Memorie van 
antwoord op de beklagregeling wordt het zo 
gezegd: 'Met het geven van een formeel beklag-
recht aan de gedetineerden wordt niets anders 
beoogd dan wat in de vrije maatschappij als min 

51 	of meer vanzelfsprekend wordt ervaren, namelijk 
het toekennen aan het individu van de bevoegd-
heid om binnen bepaalde grenzen administra-
tieve beslissingen, die zijn leven beinvloeden aan 
het oordeel van een onafhankelijke instantie te 
onderwerpen. Ook het beklagrecht is dus gekop-
peld aan de ontwikkelingen in de vrije maat-
schappij. Hieraan moet ook de gedetineerde 
deel hebben. 
Samenvattend is het beklagrecht dus uitvloeisel 
van de op zichzelf juiste beleidsgrondslag dat 
gedetineerden niet onnodig in hun persoonlijke 
vrijheid behoren te worden beperkt en dat 
tij dens de detentie aansluiting moet worden 
gezocht bij de ontwikkelingen in de vrije 
maatschappij. 

Ad e. 
Rechtspraak is een heel gewoon verschijnsel in 
onze moderne vrije maatschappij. Prof. dr. mr . 
C. J. M. Schuyt (1975) ziet vier taken voor de 
rechter: handhaving en realisering van het recht 
dat de grondslag vormt van de democratische 
rechtsstaat (burgerrechten en rechten van de 
mens), bewaking van de regels van fair play, 
verwerkelijking van het beginsel van gelijke 
behandeling en tenslotte de controle op macht 
en machtsuitoefening door de toetsing van 
macht aan maat en regel. Met die taakomschrij- 



ving kan ik het eens zijn. De werking van het 
beklagrecht zullen we hieraan steeds weer 
moeten toetsen. Meer in het algemeen gezegd: 
heeft de gedetineerde toegang toteen doel-
matige, deskundige, op fair play ingestelde, 
onafhankelijke administratieve rechter, die 
bereid is rechten van gedetineerden te handhaven 
indien daarvan ten onrechte is afgeweken? Voor 
de beantwoording van die vraag is herhaald 
onderzoek als dat van het Criminologisch 
Instituut te Groningen van november 1983 
(Ploeg en Nijboer) van groot belang. Tekort-
komingen zullen moeten worden opgeheven. 
Ter bespoediging van de procedure zal in kleine 
zaken een alleensprekende rechter soelaas kunnen 
bieden. Er is ook bij de gedetineerden een 
verlangen merkbaar naar een meer conflict-
oplossende procedure voorafgaande aan de 
beklagrechtelijke, bijvoorbeeld via de maand- 

- 	commissaris. 
Accoord, maar hoe dit te verwezenlijken zonder 

52 	extra vertraging van de beklagprocedure in voor- 
komende gevallen? En laten we niet vergeten 
dat het beklagrecht er juist kwam omdat de 
yoordien bestaande adviserende taak van de 
commissies van toezicht in geval van conflicten 
tussen directies en individuele gedetineerden 
niet tot zijn recht was gekomen. Niet een advies 
maar een rechtsbeslissing van een onafhankelijke 
derde bleek tenslotte noodzakelijk te zijn. Zoals 
het rapport `Klagers achter slot en grendel' het 
aangeeft: ondanks alle tekortkomingen voorziet 
het beklagrecht in een behoefte (Ploeg en 
Nijboer, 1983). Naar mijn mening zou het 
beklagrecht nog meer kunnen betekenen indien 
de voorzitter een beslissingsbevoegdheid tot 
schorsing van directiebeslissingen — in afwach-
ting van de gewone beklagprocedure — zou 
bezitten net zoals de voorzitter van de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State — eveneens 
een administratieve rechter — overheidsbesluiten 
kan schorsen. 

Er wordt wel kritiek geleverd op het verschijnsel 
dat weliswaar met name de beroepsrechter 
rechten van gedetineerden veilig stelt maar dat 
de penitentiaire overheid vervolgens een regeling 
treft waarbij die rechten weer worden ingeperkt. 
Zo ook professor Kelk in zijn bovenbedoelde 
artikel. Hij noemt in dit verband' twee gevallen. 



In het eerste geval (A 27/81, P.I. 1981, 61) 
constateerde de beroepscommissie dat de 
directies wettelijk niet het recht hebben zonder 
toestemming van de betrokken gedetineerde 
diens persoonsdossier in te zien. Zoals bekend 
bevat dat dossier de ter voorlichting van de 
rechterlijke macht in de strafzaak omtrent de 
persoon van de verdachte/gedetineerde 
gemaakte rapportage, te weten voorlichtings-
rapportage van de reclassering en (eventueel) 
psychiatrische rapportage. De situatie welke de 
beroepscommissie aantrof was aldus dat afde-
lingspersoneel het persoonsdossier gewoon kon 
inzien bij de bejegeningsadministratie zonder 
dat de directeur eraan te pas kwam. In die 
dossiers bevinden zich vaak uiterst `gevoelige' 
gegevens. Anderzijds kan niet ontkend worden 
dat het soms in het belang van de betrokken 
gedetineerde of van het goede klimaat in de 
inrichting kan zijn dat de directeur met het oog 
op de regiemsvoering hiervan kennis kan nemen 

53 	ook zonder de toestemming van de gedetineer- 
de. De aanpassing van artikel 29a Gevangenis-
maatregel na de beslissing van de beroeps-
commissie lijkt dan ook een duidelijke verbete-
ring te zijn. Indien de gedetineerde tegen de 
inzage bezwaar maakt, kan alleen de directeur 
tot inzage besluiten mits de selectieambtenaar 
schriftelijk heeft medegedeeld dat de inzage 
aangewezen is. Vervolgens is ook de opslag van 
de persoonsdossiers op een centrale, onder toe-
zicht van de directeur staande plaats, gewaar-
borgd. 
De tweede beklagzaak betreft het onderzoek 
van gedetineerden na bezoek met name aan 
hun lichaam. De beroepscommissie oordeelde 
dat de bestaande algemene regel, dat iedere 
gedetineerde na bezoek dan lichaam (en kleding) 
wordt onderzocht in strijd is met het toen 
geldende huishoudelijk reglement. De beroeps-
commissie overwoog overigens nog dat zij alle 
begrip had voor de noodzaak om de invoer van 
contrabande, met name van drugs, tegen te gaan. 
J. P. Balkema schrijft in zijn noot onder de 
beslissing (P.I. 1981, 89) terecht: `contrabande, 
en daarbij moet tegenwoordig vooral gedacht 
worden aan verdovende middelen, moet uit 
penitentiaire inrichtingen geweerd worden. Dit 
plaatst het gevangeniswezen voor niet geringe 
problemen. Via het bezoek kunnen niet 



gewenste goederen deinrichting binnenkomen. 
Tijdens dan wel na het bezoek zal controle 
moeten plaatsvinden. Een keuze tussen deze 
momenten is niet eenvoudig nu beide tot voor 
de gedetineerde vernederende aspecten en tot 
een belasting van het personeel leiden'. Kelk 
schrijft zelf (Kelk, 1983) dat de handel in hard-
drugs in de gevangenissen voor langgestraften 
terecht grote bezorgdheid bij'de penitentiaire 
autoriteiten wekt. De staatssecretaris treft 
vervolgens een nieuwe visitatieregeling in het 
huishoudelijk reglement. Onderzoek aan het 
lichaam (en de kleding) naar drugs mag plaats-
vinden indien de directeur aanwijzingen heeft 
voor verboden invoer tot een omvang die 
verspreiding aannemelijk maakt. De maatregel 
moet dan tellcens om de drie maanden worden 
bekeken. Een dergelijk onderzoek mag na bezoek 
van de advocaat en de reclasseringsambtenaar 
alleen plaats vinden indien de directeur de 
verspreiding van contrabande, waaronder vooral 

	

54 	verdovende middelen, heeft geconstateerd en 
hij gerede vrees mag koesteren voor verdergaande 
invoer. Voor de beslissing van de beroeps- . 
commissie waren er geen beperkingen aan de 
algemene visitatieregeling verbonden. Nu kan de 
beslissing van de directeur om tot algemene 
visitatie over te gaan wel worden getoetst. Had 
de directie de vereiste concrete aanwfjzingen? 
De beklagrechter zal dan kunnen beoordelen of 

• die aanwijzingen voldoende klemmend waren 
voor het nemen van de algemene maatregel. In 
beide gevallen is het ingrijpen van de peniten-
tiaire overheid niet onbegrijpelijk. De daaraan' 
verbonden restricties zijn niet zonder betekenis. 

, 	Al met al kan toch niet gezegd worden dat het 
beklagrecht hier de rechtspositie van de gedeti-
neerde heeft verzwakt. Wel meen ik dat de 
regelgeving naar aanleiding van beslissingen van 
beklagrechters in de adviesfase uitermate 
kritisch moet worden gevolgd ter wille van de 
gdoofwaardigheid van het beklagrecht. 

. Concluderend meen ik dat de werking van het 
beklagrecht steeds moet worden beoordeeld 
naar het criterium of het, aansluiting vindende 
bij de ontwikkelingen in de vrije maatschappij, 
er toe bijgedragen heeft dat gedetineerden niet 
onnodig in hun persoonlijke vrijheid worden 
beperkt. Eenvoudig gezegd: of het `waarom 
niet?'-criterium tot zijn recht is gekomen met 



erkenning van de eigen verantwoordelijkheid 
van de directeuren. Als we nu kennis nemen 
van de vele principiele_beslissingen van beklag-
rechters — kortheidshalve moge ik hier volstaan 
met verwijzing naar `Klachtrecht voor 
gevangenen' (1979) van de hand van 
J. P. Balkema en `Kort begrip van het detentie-
recht' van C. Kelk (1983) — bezien op het 
terrein van bijvoorbeeld de afzonderingsmaat- 
regel, het bezoek, de correspondentie, de 
arbeid, de recreatie, het onderwijs, de voeding, 
de medische, sociale en geestelijke zorg, dan 
meen ik dat het beklagrecht die bijdrage heeft 
geleverd. Het beklagrecht heeft veel gesignaleerd, 
het heeft ook ingegrepen. De directiebeslissingen 
betreffende de laatstvermelde aangelegenheden 
zijn sedert 1977 object van recht geworden. 
Dit heeft geleid tot een verzelfstandiging van de 
positie van de directeuren en in zoverre tot de 
— door Kelk zo terecht voorgestane — decentra-
lisatie. Onlangs nog vocht een directeur een 

55 	beklagzaak uit om zich van een onwenselijke 
ontwikkeling bij de centrale overheid op het 
gebied van het gedetineerdenvervoer te kunnen 
distantieren (A98/84). 
En hoe is het met de positie van het personeel 
in het beklagrecht gesteld? De zorg werd wel 
eens geuit dat het personeel in het teklaagden-
bankje' zou komen te zitten en dat zij zich 
dientengevolge bij de omgang met gedetineerden 
onpersoonlijk — star of vrijblijvend — zou gam 
opstellen. Aan die vrees geeft de door mij 
geraadpleegde jurisprudentie van de beroeps-
commissie naar mijn mening geen voeding. 
Onrust bij personeel over de negatieve houding 
van gedetineerden — en daarmee over de leef-
sfeer op afdelingen — welke de directie au 
serieux kon nemen, wordt door de beroeps-
commissie aanvaard als een geldige reden voor 
tijdelijke afzondering c.q. verplaatsing van 
gedetineerden. Op de belangen van het perso-
neel wordt in diverse beslissingen acht geslagen 
(A44/82, A70/82, A50/82, A131/82, A13/83, 
A72/83, A71/83, A80/83, A104/83, A135/83, 
Balans 454/83, 493/83). Op gedetineerden rust 
zeker de verplichting — tegenover hun recht op 
een menswaardige behandeling (artikel 2-11 
Huishoudelijk Reglement) — tot schikking in 
het regiem, waarin dat recht wordt gerespecteerd 
(artikel 1-III). Zij hebben niet alleen rechten 



maar ook verplichtingen. De kritiek van het 
personeel zoals,die naar voren komt in `Klagers 
achter slot en grendel' over de werking van het 
beklagrecht zal op zijn beurt door de beklag- 
en beroepsrechter grondig moeten worden 
gedvalueerd, maar dan wel tegen de achtergrond 
van het oordeel van het personeel over de 
beklagregeling als geheel, dat het een goede zaak 
is dat er een dergelijke regeling bestaat. 

4. Uit het bovenstaande vloeit voort dat de 
werking van het beklagrecht niet behoort te 
worden getoetst aan eisen van een goed sociaal 

• en pedagogisch klimaat in de penitentiaire 
inrichtingen. Daar gaat het niet om. Maar toch. 
In zoverre als het beklagrecht rechten van 
gedetineerden van sociale aard veilig stelt en 
directeuren gehouden zijn terzake steeds zorg-
vuldig te beslissen, bevordert de rechtspositie-
regeling ongetwijfeld een goed sociaal klirnaat 
in de inrichtingen. Prof. W. Luypen, hoogleraar 

56 	in de cultuurfilosofie, schrij ft heel treffend 
(1973) Wanneer mensen voor de rechtbank een 
belangenstrijd met elkaar uitvechten, voeren zij 
niet zelden een misselijke show op. Maar hoezeer 
men een dergelijke vertoning ook verfoeit, men 
zal toch niet ongevoelig kunnen zijn voor het 
verheugende verschil tussen een burgerlijk proces 
en het heersen van het vuistrecht'. Het leren 
omgaan van jeugdige gedetineerden met woord 
en wederwoord, het leren luisteren naar de 
ander, het leren rekening houden met maat-
schappelijke regels, waarmee conflicten kunnen 
worden beslecht, het hen laten deel hebben aan 
een door de wetgever gewenste rechtsontwikke-
ling, zoals het beklagrecht een en ander biedt, 
dit alles zal toch ook het pedagogisch klimaat 
in de diverse penitentiaire inrichtingen bevorderen. 
Het laatste lijkt in ieder geval te passen in de 
moderne stroming van de kritische pedagogiek 
(Filosofie van .. ,, 1979) die zich richt op het 
belang bij mondigheid, op opvoeding die in staat 
stelt tot zelfbepaling, kritiek, vrije keuze van 

• individuele mogelijkheden en tot het erkennen 
van andere mensen als rechtens ook gelijk-
waardige personen. In deze omschrijving erkent 
de pedagoog recht als pedagogisch instrument, 
zo lijkt het. 

Beklagrecht Terecht! 
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Met elkaar omgaan 
binnen de muren 

Individualiseren of juridiseren van relaties 

door drs. N. J. M. Pieck* 

. l'important nest pas ce qu'on fait de nous mats ce 
que nous faisons nous-meme de ce qu'on fait de 
nous.' 

3. P. Sartre—Saint Genet, 
comedien et martyr 

Vooraf 
Nadenkend over de detentie kom ik tot twee 
kernvragen: 
den aan de gedetineerde, nl. Wat kan een gedeti- 

58 	neerde van zichzelf en van zijn detentie 
maken'?', en den aan onszelf, rd. `Kunnen wij 
mensen detineren, zonder Cr gedetineerden • 

• van te maken?' 
In hetgeen hier volgt probeer ik deze vragen 
verder uit te diepen, antwoord geven kunnen 
alleen de gedetineerden en degenen, waarmede 
ze gedurende de detentie het meeste te maken 
hebben, de bewaarders of — moderner — de 
detentiebegeleiders. 

1. Orientatie 
Weet je, door mij naar de jeugdgevangenis te 
sturen hebben zij het mes op tafel gelegd en 
van toen af wist ik lets dat ik tevoren niet wist: 
dat het oorlog is tussen mij en hen'. (Sillitoe, 
1959). 
Aan het woord is een jongeman, Smith genaamd, 
die tot een detentie in een Borstal, een Engelse 
jeugdgevangenis, veroordeeld is. Als we naar 
hem luisteren kunneri we een aantal dingen leren: 
a. Hij deelt de samenleving aldus in: me and 
them, ik en zij. 
b. De veroordeling tot vrijheidsstraf bracht voor 
hem helderheid in de relatie tussen ik en zij. 

• *Psycholoog aan het RIAGG to Schagen; voormalig 
psychologisch adviseur van het gevangeniswezen. 



Was deze eerst wat onbepaald, toen werd het 
voor hem duidelijk', namelijk: oorlog. 
c. De betekenis die zij aan de straf geven, is voor 
hem irrelevant, of ongeloofwaardig. 
d. Zijn betekenisgeving is bepalend voor de aard 
van de relaties, die hij in 't vervolg met hen zal 
hebben, nl. 'cunning', hetgeen volgens mijn 
woordenboek vertaald kan worden als: handig-
heid, listigheid, geslepenheid. 'Cunning is what 
counts', met de uiteindelijke bedoeling om 
`terug te slaan, waar het 't meest pijn doet'. 
Zo is 't ook voor Robert Mlerton die zichzelf 
definieert als een beroepsmisdadiger. De 
gevangenis wordt daarmee voor hem een 
beroepsrisico dat hij volledig als zodanig aan-
vaardt. `Ik ben graag bereid het derde deel van 
mijn leven te vergokken in de gevangenis, zolang 
ik de andere twee/derde kan leven zoals ik dat 

(Parker en Allerton, 1962) 
Smith en Allerton laten er geen twijfel over 
bestaan, pogingen om hen middels gevangenis- 
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	straf tot andere gedachten te brengen wijzen ze 
ondubbelzinnig van de hand. 
Ik neem de vrijheid wat vraagtekens te zetten 
bij deze stelligheid. Naar mijn mening ligt achter 
de keuze voor een criminele levensstijl, de 
authentieke misdadiger dus, vaak een geschiede-
nis van onvervuld verlangen naar aandacht, naar 
gezien worden, naar bevestiging, naar het gevoel 
`opgenomen te zijn in een zinvol verband'. In 
die zin zou je kunnen zeggen: niet zozeer het 
plegen van een strafrechtelijk feit, maar het 
gepakt worden na het plegen van een straf-
rechtelijk feit typeert de delinquent. Het aan-
dacht willen afdwingen van de straffende 
autoriteit laat zien dat de delinquent geenszins 
onverschillig of onafhankelijk van hem is. 

2. Dialoog 
De dialoog tussen ik en hen, tussen de delinquent 
enerzijds en de autoriteiten anderzijds is eigen-
lijk al begonnen, voordat een van de partijen 
daar erg in heeft. Zijn provocatie, onze keuze 
uit het scala van mogelijke antwoorden daarop 
(zoals: door selectieve aandacht niet zien, niet 
when zien (ontkenning), wel zien maar niet 
reageren (negeren), wel zien maar nog niet 
reageren, ingrijpen). Ons antwoord is mede 
bepalend voor de ernst van zijn daad. Wordt hij 
uiteindelijk uit de anonimiteit gehaald dan 



krijgt hij voor ons een naam en een rot, mogelijk 
ook publiciteit. Het beste, nl. een `veelbelovende 
jongeman' te zijn, is voor hem niet weggelegd, 
maar 't op e'en na beste `een gevaar voor de 
rechtsorde' zijn, is bereikt (Chapman 1968; 
Goodman, 1960). 
Er is weinig onderzoek gedaan naar de bevredi-
ging schenkende kanten van het gepakt worden. 
Dit is des te merkwaardiger, omdat we met 
onze reacties op wetsovertreding het plegen van 
dergelijke daden trachten te ontmoedigen en 
ons niettemin geplaatst zien voor forse 
recidive-cijfers. (Carson 1969) 
Hoe dan ook, gepakt worden enerzijds en 
pakken anderzijds brengt ons in gesprek, we 
kunnen niet langer langs elkaar heen leven. En 
dat is precies wat we \roar die tijd wel deden, 
gedetineerden immers komen veelal uit de 
marge van onze samenleving. Onze werelden 
liggen doorgaans ver uit elkaar en dat geeft aan 
de stereotypen, die we over en weer van ellcaar 

60 	gevormd hebben, goede levenskansen. 
Mijn eerste stelling luidt: De-marginaliseren van 
de gedetineerde begint met luisteren naar hem: 
welke zin geeft hij aan zijn straf en wat betekent 
die zingeving voor zijn aanloop in de relatie met 
de tenuitvoerleggers van die straf? Ziet hij 
zichzelf als iemand die alsnog andere keuzen in 
zijn leven kan maken? Waar liggen zijn 
belangen? Welke zijn zijn capaciteiten? Waarop 
wil hij aangesproken worden en wat omzeilt hij? 
Deze stelling impliccert het volgende: 
a. Het meer naar de achtergrond schuiven van 
het institutionele werkkader edit is een 
gevangenis en hier gaan de zaken als volgt....') 
ten gunste van een relationeel werkkader. 

' b. Daannee samengaand: het opzij zetten van 
`gelijke monniken, gelijke-kappen' opvattingen 
en plaats maken voor een individualiseren van 
de tenuitvoerlegging van de straf. 
c. Meer georienteerd zijn op samen vorm geven 
dan op voorschrijven. 
Dat deze implicaties gevolg hebben voor de 
rechtspositie van de gedetineerde behoeft geen 
betoog. Over die gevolgen straks mecr. 

3. Vervolg: coOperatie of niet? 
De gedetinecrden Smith en Allerton zeggen 
duidelijk aan de voortzetting van de dialoog met 
ons geen boodschap te hebben. Hun keuze is 



non-cooperatie en als zij samenwerking 
verkiezen is dit slechts 'cunning', zoals het 
verhaal van Smith overtuigend aantoont. 
Mijn mening is dat binnen de situatie van onvrij-
willigheid, die de detentie nu eenmaal is, de 
vrijwilligheid tot het al of niet aangaan van de 
dialoog met de tenuitvoerleggers gerespecteerd 
dient te worden. Ook in die zin dat er inrich-
tingen of afdelingen van inrichtingen dienen te 
komen die op basis van non-cooperatie werken. 
Allerton beschrijft op verzoek van zijn gespreks-
partner Parker een dergelijke inrichting: goed 
gesloten en beveiligd, gericht op het leren om 
zichzelf te helpen bijv. door middel van cursus-
sen en vakopleidingen, waarbij vooral de eigen 
capaciteiten van de aanwezige gedetineerden 
ingezet zouden moeten worden om die oplei-
dingen te verzorgen. 
De keuze voor coOperatie of non-cooperatie zal 
door een aantal gedetineerden niet meteen 
kunnen worden gemaakt, deze keuze vraagt 

61 	immers een mm of meer heldere visie op zijn 
toekomstperspectief en belangen, zijn sociale 
en maatschappelijke mogelijkheden en alter-
natieven. Voor een groot aantal buitenlandse 

-gedetineerden volgt na beeindiging van de straf 
de uitwijzing, voor hen valt er weinig te winnen„ 
maar ook niet veel te verliezen met cooperatie. 
Kunnen de vele drugsverslaafden zich een 
bestaan voorstellen waarin .andere belangen dan 
de gelukzaligheden na de volgende score een rol 
spelen? Een dagelijks leven dat gevuld is met 
andere activiteiten dan de verwerving van daar-
toe reikende financien? 
Vat bedoel je nou eigenlijk?' zal een aantal 
gedetineerden antwoorden op de vraag waar 
hun belang ligt, of `ik wil gewoon mijn tijd zo 
goed mogelijk doorkomen'. Enkelen zullen 
duidelijker geformuleerde doelstellingen hebben 
zoals `erachter komen waardoor ik steeds weer 
in moeilijkheden kom' of `ik zou moeten leren 
om 'nee' te zeggen tegen mijn maten', of 'het 
weer goedmalcen met mijn vrouw', of `eindelijk 
eens uit m'n schulden zien te komen'. Na-
denken over jezelf is jets wat veel gedetineerden 
nog moeten leren, het maakt je-  kwetsbaarder 
ten opzichte van jezelf en anderen en het 
wordt door de gedetineerden-cultuur daarom 
zeker niet aangemoedigd. 



4. Contract 
Ms de gedetineerde zover komt dat hij een wat 
duidelijker antwoord kan geven op de vraag 
naar zijn belangen komt de volgende vraag aan 
de orde nl. in hoeverre het werken aan die 
belangen gepast kan warden in de mogelijk-
heden, die vanuit de strafinrichting aangeboden 
kunnen worden. Bij aan te bieden mogelijk-
beden denk ik aan arbeid, vakopleiding, onder- . 
wijs, assertiviteitstraining, training in sociale 
vaardigheden, vormen van therapie, maat-
schappelijke voorlichting, sportbeoefening, 
beoefenen van hobby's, groepsactiviteiten e.d. 
Ook de fasering van de detentiemodaliteit past 
hierin en is vooral bij een langer durende 
detentie, een mogelijkheid die in het kader van 
leerprocessen kan worden aangewend. 
Idealiter — en dus nooit helemaal realiseerbaar — 
zou het uitgangspunt voor de tenuitvoerlegging 
van de detentie de opdracht aan de gedetineerde 
moeten zijn om zijn eigen detentieplan te 

62 	ontwerpen, gestoeld op wat hij als zijn belangen 
ziet. Samen met de detentiebegeleiders uit de 
inrichting wordt nagegaan in hoeverre daar- 
aan met de in de inrichting beschikbare middelen 
kan worden tegemoet gekomen. Bij voldoende 
overeenstemming tussen vraag en aanbod leidt 
dit tot een door beide partijen te ondertekenen 
contract. In dit contract komen partijen — mis-
schien kan ik beter zeggen partners — tevens 
overeen elkaar op basis van het contract regel-
matig te spreken. Deze besprekingen tussen 
gelijkwaardige partners, die vrijWillig een over-
eenkomst aangegaan zijn, hebben onmislcenbaar 
een andragogisch facet. Bekendheid en ervaring 
met dit soort besprekingen zal bij de begeleiders 
groter zijn dan bij de gedetineerden, bovendien 
zit de begeleider t.o.v. de gedetineerde nu een-
maal in een machtspositie. Het zou daarom voor 
de hand liggen, maar tegelijk de interactiemoge-
hikheden zeer beperken, als de begeleider niets 
anders wil zijn dan een inspecteur of controleur. 
De uitdaging ligt erin dat hij tot vormen van 
samenwerking komt, geinteresseerd is in de 
voortgang van het plan, bemoedigend, bijsturend, 
adviserend, nagaand of het contract blijft vol-
doen aan de verwachtingen, etc. 
Alleen indien er duidelijk sprake is van wan-
prestatie, er onvoldoende gebruik of zelfs mis-
bruik wordt gemaakt van geboden voorwaarden, 



is er sprake van contractbreuk. Ook dit zal 
serieus genomen dienen te worden en eventueel 
kunnen leiden tot annulering van het contract. 

5. Individualiseren van de omgang met 
gedetineerden 
Alhoewel contract een term is met een juridische 
context wil het hierboven gestelde in de eerste 
plaats een pleidooi zijn voor het individualiseren 
van de omgang met de gedetineerde, uitgaande 
van een detentieplan dat zoveel mogelijk 
rekening houdt met door hemzelf aangereikte 
belangen. Als samenwerking op basis van dit plan 
de_relatie tussen gedetineerden en detentiebege-
leiders gaat intensiveren(contract = samen 
trekken = samen optrekken), gebeurt er jets 
nieuws in die zin dat processen van marginali-
sering doorbroken worden en ervaringen van 
afwijzing, uitstoting, sociale stigmatisering 
worden gerelativeerd en gecorrigeerd. Ik denk 
dat — waar mogelijk — een dergelijke 

63 	ontwikkeling de voorkeur verdient boven 
een doorgaand proces van juridisering van 
de relaties binnen de muren, dat — naar ik 
vrees — het gevolg zal zijn van een zich sterk 
doorzettende ontwikkeling van de rechtspositie 
van gedetineerden (Kalc, 1983). 	. 
Mijn tweede stelling is dat die ontwikkeling van 
de rechtspositie van gedetineerden op zijn plaats. 
is in een situatie, waarin formele machtsongelijk-
heid gegeven is en er gekozen wordt voor non- • 
cooperatie door de over minder formele machts-
middelen beschikkende (de gedetineerde). Een 
beroep op de rechtspositie kan dan onrechtvaar-
digheden corrigeren en machtsmisbruik voor-
komen. Naast dit voordeel staat mijns inziens 
de beperking dat het de gedetineerden en 
detentiebegeleiders nauwelijks mogelijkheden 
biedt tot verandering in hun relaties. Integen-
deel, het effect van een uitspraalc in klacht- en 
beroepszalcen is vaak rigidisering en soms 
polarisering van de relaties (Ploeg en Nijboer, 
1983). En dat is, gezien de geschiedenis die de 
gedetineerde achter de rug heeft, geen relative-
ring of correctie op vroeger opgedane erva-
ringen, maar verschaft hem integendeel een 
`meer-van-hetzelfde' gevoel. 
Die geen nieuwe openingen biedende meer-van-
hetzelfde ervaringen dienen we te vermijden. 
De gedetineerde zou door ons uitgedaagd kun- 
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nen worden om zijn passieve slachtoffer-rol 
los te laten, zijn tegen-afhankelijke gedrag te 
gaan leren zien als een hem beperkende handi-
cap, zijn initiatiefloos ondergaan van de straf 
als het voor zich uitschuiven van reed l werken 
aan de oplossingen van de problemen waarvoor 
het leven hem stelt. 
Dit vraagt van ons dat wij hem niet langer 
alleen aanspreken als een vertegenwoordiger 
van een soon, dat wij ophouden met te weten 
wat goed voor hem is en beginnen met serieus 
te nemen wat hij over zichzelf zegt. 

6. Samenvatting 
1) De vrijheidsstraf bevordert de marginalisering 
van mensen, die zich vaak al in de marge van 
onze samenleving bevinden (buitenlanders, 
verslaafden, gestoorden, werklozen). 
Vooral bij jeugdigen kan criminecl gedrag 
gezien worden als een uiting van een machteloos 
verlangen om `erbij te horen'. 

2) De-marginaliseren van de gedetineerde begint 
met luisteren naar hem: welke zin geeft hij aan 
zijn straf en wat betekent die zingeving voor 
zijn relatie met de tenuitvoerleggers van die 
straf? Welk perspectief en welke belangen 
heeft hij? 

3) Individualisering in de wijze van tenuitvoer-
legging van de straf op basis van door de gedeti-
neerde aangemerkte belangen, lijkt een eerste 
voorwaarde om te komen tot cooperatie 
tussen de gedetineerde en de detentie-begeleider. 

4) De keuze Van de gedetineerde om niet samen 
te werken .dient gerespecteerd te worden. Dit 
kan leiden tot interne differentiatie binnen de 
inrichting of tot differentiatie binnen de 
justitiele inrichtingen in samenwerkings-
instituten en niet-samenwerkings-instituten. 

5) Hoe meer er tussen gedetineerden en 
dctentie-begeleiders aan samenwerking groeit, 
hoe meer de oplossing van conflicten ook 
binnen die relaties zelf moet plaatsvinden. 
Het relationele leren, het zien van een eigen 
aandeel in het conflict, het opnieuw met elkaar 
verder kunnen is als sociale ervaring verruimen-
der dan (weer eens) 'het gelijk' of 'bet 



ongelijk' krijgen. De ontwilckeling van de 
rechtspositie van gedetineerden kan met het 
bovenstaande in tegenspraak zijn. 
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Samenvatting van inleidingen en discussies 

door prof. mr . Th. W. van Veen. 

Het was een verademing dat de conferentie 
geen enkel ander doel wilde dienen dan dit 
ene: nadenken over de situatie waarin wij ons 
bij het toepassen van de vrijheidsstraf bevinden. 
Er werd geen program verdedigd en geen oplos-
sing opgedrongen. De inleidingen wilden signa-
leren en analyseren. De gedachtenwisseling 
sprong daarop in. Waarbij het.onvermijdelijk is 
dat enkele zeer concrete uitspraken meer aan-
dacht ontvingen dan sommige meer beschouwe- 

66 	lijk voorgedragen gedachten. Wie enkele goed 
doordachte en uitgebalanceerde vertogen krijgt 
voorgezet en daarop wordt verzocht onmiddel-
lijk te reageren kan alleen maar een paar rozijnen 
uit de pap halen. De bondige wijze waarop alle 
deelnemers aan de gedachtenwisseling hun 
inbreng wisten te formuleren verdient de 
grootste bewondering. Er was geen spoor van 
gewichtigdoenerij en omhaal van woorden. 
Duidelijker kon niet worden gezegd wat men 
dacht. 
De meet theoretische benadering kwam van de 
zijde van mr. Vegter. Zijn uitgangspunt lag in 
het onderscheiden van drie ideaaltypen van 
regiemsvoering in het gevangeniswezen. In 1880 
domineerde het hierarchische systeem. De ten-
uitvoerlegging bestond voornamelijk nit bewa-
king en verzorging van de cellulair opgesloten 
gedetineerden. Het regiem was in wezen in alle 
gevangenissen gelijk. De inrichtingen konden 
betrekkelijk groot zijn. De onveranderlijkheid 
van het eenmaal vastgestelde regiem, de over-
zichtelijkheid van de inrichtingen, de eenvoudige 
structuur waarbij contact tussen de gedetineer-
den onderling zoveel mogelijk werd voorkomen, 
schiep duidelijkheid en nauwkeurig afgebakende 
grenzen. Het departement van justitie kon met 
weinig circulaires volstaan en de gedachte dat 



het in de gestichten ging zoals men zich daar 
voorstelde, was geen illusie. 
De omslag komt na de Tweede Wereldoorlog. 
Het eenvormige regiem maakt plaats voor een 
systeem van differentiatie. De beinvloeding van 
de gedetineerde wordt doel van de vrijheids-
beneming. Het personeel moet zich met de 
gedetineerde gaan bezighouden. Deze wordt een 
object van een veelsoortige benadering. Het 
religieuze ethos, dat achter de eenzame opslui-
ting stak had plaatsgemaakt voor het optimisme, 
waarvan de gedragswetenschappen bezield 
waren. De vrijheidsstraf diende mede ter voor-
bereiding van de gedetineerde op de terugkeer 
in de samenleving. De Beginselenwet van 1953 
is de vrucht van deze visie en de basis van het 
na 1945 over de gehele lijn ingevoerde 
gemeenschapsregiem. 
Het theoretisch uitgangspunt wordt, dat de 
vrijheidsstraf vrijheidsbeneming wil en moet 
zijn en niet meer. Aileen die verdergaande 

67 	beperkingen van het doen en laten van de 
gedetineerden zijn aanvaardbaar die onvermijde-
lijk uit de vrijheidsbeneming voortvloeien. De 
gedetineerde behoudt dus in beginsel al de grond-
rechten, die hij ook in de gevangenis kan uit-
oefenen. Hij is niet alleen object van zorg, hij 
is ook subject met rechten. In zijn betoog over 
het beklagrecht heeft mr. Spoor die gedachte 
nog eens benadrukt. Want zij is mede een van 
de leidende principes geweest die het invoeren 
van een klacht- en beroepsrecht voor gedetineer-
den hebben mogelijk gemaakt. 
De periode van de differentiatie onder verant-
woordelijkheid van de minister van justitie 
veroorzaakte een stroom van richtlijnen en 
voorschriften. Want de nieuwe instelling tegen-
over de gedetineerden schept tal van onvoor-
ziene situaties, waartegen de hierarchische 
structuur van het gevangeniswezen nauwelijks is 
opgewassen. En mede daardoor tekent zich een 
derde fase af, die van de autonome inrichtingen, 
waarin de verantwoordelijkheid voor een deel 
van de minister naar de directies van de inrich-
tingen verschuift en waarin de gedetineerden 
meer invloed krijgen op het klimaat in de 
inrichtingen. 
In hoeverre mag hun het recht van vereniging 
en vergadering worden onthouden? In hoeverre 
mogen wij elk streven om hen te beinvloeden 



afwijzen? Waaraan ordleent de staat het recht 
hen tegen hun wil meer te beinvloeden dan 
voortvloeit uit de vrijheidsbeneming zelf? 
Mr. Vegter ziet in de in 1982 verschenen nota 
'Mak en Toekomst' de theoretische aanzet naar 
de autonome gevangenis, die mede mogelijk is 
geworden door het wegebben van het optimisme 
waaruit de Beginselenwet van 1953 is geboren. 
In de autonome gevangenis gaat het inspelen 
van het personeel op de mogelijkheden van de 
gedetineerden een grote rol spelen. Het omgaan 
met subjecten, met mensen met rechten, stelt 
andere eisen dan het omgaan met objecten van 
zorg. 
Mr. Vegter constateert dan, dat het niet alleen 
de bezuinigingen zijn die deze ontvvikkeling 
hebben afgeremd of geblokkeerd. Ook het 
klimaat is de laatste jaren veranderd. De Nota 
Taak en Toekomst paste misschien ook al niet 
meet in het klimaat toen hij verscheen. Er lijkt 
een neiging te zijn weer meet in de richting van 

68 

	

	het hierarchische ideaaltype te koersen, al wil 
men niet terug naar de cellulaire opsluiting. 

Het is uiteraard heel moeilijk om zoiets als een 
geestelijk en politick klirnaat te analyseren. 
Bovendien weet men, dat men al analyserend, 
bezig is bewust te maken en daardoor te bein-
vloeden. Nietttemin, het is nauwelijks voor 
betwisting vatbaar, dat de ideeen over een 
regiem niet zouden worden beinvloed door de 
kijk op de niens en op het doel dat met de 
vrijheidsstraf gediend behoort te worden. Maar 
niets is zo moeilijk als het peilen van de geeste-
lijke krachten in de tijd waarin men zelf leeft. 
Wat de bezuinigingen van de laatste jaren aan 
mogelijkheden hebben afgesneden laat zich 
gemakkelijker beschrijven dan wat de idealen 
van waaruit de nota Taak en Toekomst is 
geschreven aan overtuigingskracht hebben 
verloren. En dat bleek ook wel uit de -gedachten-
wisseling. Bijna niemand waagde zich aan een 
nadere beschouwing van de door Vegter 
gesignaleerde klimaatsverandering. 
Trouviens ook de bezuinigingen speelden geen 
grote rol meer. Gedane zaken nemen geen keer 
en er is bijna geen tak van overheidsdienst die 
geen veren heeft moeten laten. Maar wel kwam 
heel sterk naar voren, dat de druk op het 
gevangeniswezen de laatste jaren zorgwekkend 



is toegenomen. Tegenover een beperking van 
het personeel staat een aanzienlijke vergroting 
van de vraag naar plaatsen. Aan het slot van de 
conferentie werd dan ook de klemmende vraag 
gesteld: 'Hoe komt het, wat gebeurt er om ons 
heen?' Want dat het alleen de sterk gegroeide 
werkloosheid is en de stagnatie in onze 
economie, lijkt niet aannemelijk. En dat het 
alleen de toename van de handel en van het 
gebruik van verdovende middelen — en 
alcohol — is, zou ook te eenvoudig zijn. Daaruit 
is niet het massale stelen uit winkels en van 
fietsen te verklaren. 

In een poging, althans jets aan een antwoord op 
die vraag bij te dragen, beschreef de psycholoog 
drs. N. J. M. Pieck een aantal factoren in onze 
samenleving die in dit verband de aandacht 
verdienen. Er zijn veel — vooral jonge — mensen, 
die in deze samenleving geen passend werk 
kunnen-  vinden, maar wel op de een of andere 

69 	manier mee willen tellen. Al was het tenslotte 
maar door de aandacht van de politie te willen 
trekken door wangedrag. Door automatisering 
en arbeidsbesparing zijn allerlei menselijke 
contacten verloren gegaan. Sociale controle 
kan niet door apparaten worden overgenomen 
in een mate waarin dat wel is verondersteld. Er 
zijn structurele veranderingen aan de gang die 
vervreemdend werken, waardoor verwachtingen 
worden vernietigd en onzekerheden ontstaan. 
Daarvoor werd de vergadering vooral door de 
officier van justitie, hoofd van het parket in 
Alkmaar, mr. A. N. A. Josephus Jitta, nog eens 
met de feiten geconfronteerd, die de behoefte 
aan capaciteit zo hebben doen toenemen. Het 
aantal langgestraften — op zich zelf klein — is de 
laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Dat is een 
enorme belasting en dat veroorzaakt opstop-
pingen in de huizen van bewaring, omdat de 
capaciteit van onze inrichtingen voor lang-
gestraften te klein is geworden. Het aantal voor 
voorlopige hechtenis in aanmerking komende 
verdachten is toegenomen. Het zogenaamde 
`wegzendbeleid', het vrijlaten van verdachten, 
van wie men moet vrezen dat zij gewoon door-
gaan met het plegen van misdrijven, is maat-
schappelijk onaanvaardbaar en tast de geloof-
waardigheid van justitie en politie aan. Er zou 
wel ruimte te vinden 'zijn door de hechtenis en 



de bewaring van vreem‘delingen niet meer in 
huizen van bewaring ten uitvoer te leggen. En 
daarnaar dient dan ook te worden gestreefd. 
Maar dan nog is er een gebrek aan ruimte, 
waarin nieuwbouw pas over jaren zal kunnen 
voorzien. Onder die omstandigheden meende 
mr. Josephus Jitta is soms het plaatsen van 
twee verdachten in e'en cel het kleinste kwaad. 
Die stelling vond krachtige bestrijding. Omdat 
men vreesae dat daarmee het hek van de dam 
zou zijn en de eerste stap zou zijn gezet naar 
overvolle onhanteerbare en inhumane gevange-
nissen. Daarbij werd niet uitgesloten door een 
enkeling, dater vertrekken zouden zijn te. 
creeren waarin meer dan den gedetineerde zou 
kunnen slapen, zoals in het daarop gebouwde 
gesticht in Heer Hugowaard. De huizen van 
bewaring hebben echter zullce vertrekken niet. 
Ook de mogelijkheid dat sommige groepen 
gedetineerden anders zouden staan tegenover 
gemeenschappelijke slaapgelegenheden dan de 

70 	in de zaal aanwezige Nederlanders werd niet 
ondenkbaar genoemd. Dat wij na 1953 bijvoor-
beeld in Veenhuizen nog wel een gevangenis 
hebben gehad met slaapzileh — het oude 
Bankenbosch, speciaal bestemd voor verkeers-
delinquenten — is niet ter sprake gebracht. Dat 
is.men blijkbaar vergeten. Ook dat we nu nog 
in Hoorn slaapzalen met afgeschoten slaap-
gelegenheden kennen was kennelijk geen feit 
van algemene bekendheid. 
Intussen zijn de problemen groot. Het laten 
ondergaan van vrijheidsstraf genuine tijd nadat 
de veroordeling heeft plaatsgevonden werd ook 
inhumaan genoemd. Gesignaleerd werd, dat het 
al dan niet toepassen van voorlopige hechtenis 
beslissend is voor de vraag of de gedetineerde 
zijn straf in een.zogenaamde zelfmeldersinrich-
ting mag ondergaan. Die inrichtingen hebben de 
gunstigste verlofregeling. Ook de vraag of het 
O.M. niet weer intenser bij de selectie van 
gedetineerden voor de verscbillende inrichtingen 
zou moeten worden betrokken kreeg de aan-
dacht van de vergadering. Dat een beleid waar-
bij er voor alles naar wordt gestreefd de bestaan-
de capaciteit ten voile te benutten weinig 
ruimte laat voor differentiatie, klinkt zeer aan-
nemelijk. Vooral als met differentiatie bedoeld 
wordt dater ook naar wordt gestreefd gevange- 



nen in een omgeving te plaatsen waarin zij het 
beste passen. 
Het woord omgeving roept ook andere 
associaties op. Dwars op de gedachte van de 
differentiatie staat die van de regionalisatie. Als 
nu van differentiatie weinig terecht komt, 
waarom dan niet met kracht naar regionalisatie 
gestreefd. Vanuit de bijeenkomst werd met 
klem gewezen op de betekenis die het bezoek 
van familie voor vele Nederlandse gedetineer-
den heeft. Laat hen dan zo dicht mogelijk bij 
hun woonplaatsen hun straf ondergaan. Want 
al lijken van buitenaf gezien de afstanden in 
Nederland klein, van binnenuit gezien kost het 
reizen tijd, en wat voor vele relaties van gedeti-
neerden nog erger is — teveel geld. 
Het lijkt echter zeer de vraag of er gelegenheid 
is bij de voorgenomen uitbreiding van de capaci-
teit met dit verlangen rekening te houden. De 
voordelen van `dicht bij huis' zijn onmiskenbaar. 
Maar moet de differentiatie wel worden afge- 
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	schreven? De gelegenheid om daarvan toch jets 
te realiseren doet zich wellicht niet spoedig 
weer voor. Wie enigszins thuis is in onze 
gevangenissen weet hoe belangrijk de relaties 
met thuis zijn voor die gedetineerden, die nog 
een thuis hebben. Vermoedelijk zal ook her de 
waarheid in het midden liggen. Voor de lang-
gestrafte moet een regiem er anders uitzien dan 
voor kortgestraften. Voor gestraften in een open 
gevangenis heeft een bezoekregeling weinig 
betekenis, daar blijven de reiskosten alleen een 
rol spelen, als zij elke week naar huis gaan. 

De langgestraften zijn de zorgenkinderen van 
elk gevangenisregiem. Deze keer besprak 
drs. Pieck in het bijzonder de mogelijkheden 
van het aangaan van relaties met langgestraften, 
die tot het inzicht zijn gekomen dat er wat moet 
gebeuren, dat zij hun leven niet meer op dezelf- 
de wijze kunnen voortzetten. Er moeten 
mogelijkheden zijn voor hen, die toch iets meer 
willen doen dan strafuitzitten. Er moet hun 
een alternatief worden geboden, een soort 
contract, waarbij zij hulp krijgen en zich tot 
inspanningen verplichten. Daarmee pakte 
drs. Pieck de draad weer op van de Nota Taak 
en Toekomst. Maar nu op een nader gepreci-
seerde wijze, aansluitend op ervaringen die met 
deze benadering experimenteel zijn opgedaan. 



Voor gedetineerden, die daar niet voor voelen 
dient er de gelegenheid te blijven hun straf 
`ongestoord', dat wil zeggen, niet gehinderd 
door resocialisatiepogingen, uit te zitten. Maar 
het aanbod moet ook hun van tijd tot tijd 
opnieuw worden gedaan. Het is niet de bedoe-
ling, dat er groepen ontstaan die zijn afge-
schreven. 
Mogelijk was er nog te weinig ervaring aan-
wezig om op deze ideeen dieper in te gaan. 
Misschien is men daar ook niet voor gedispo-
neerd na een discussie over twee op een cel voor 
den, omdat dit perspectief zo weinig mogelijk-
heden open lijkt te houden voor een nieuwe 
aanpak van de benadering van langgestraften. 
Dat klinkt zo luxueus. 
Wel werd ingegaan op het betoog van 
mr. J. A. J. Spoor, gewijd aan het beklag- en 
beroepsrecht. De inleider, evenals drs. Pieck 
lid van de sectie gevangeniswezen van 'de' 
Centrale Raad van Advies, was de eerste voor- 

72 	zitter van de commissie uit deze sectie, die met 
de beroepsrechtspraak werd belast. Het betoog 
van mr. Spoor gaat evenals dat van mr. Vegter 
uit van de gedachte dat het wezen van de vrij-
heidsstraf gelegen is in het benemen van de 
vrijheid. Er wordt geen vrijheid benomen om 
te kunnen straffen, het benemen van vrijheid 
is zelf de straf en daaraan mag geen ander leed 
worden toegevoegd. Uit het benemen van de 
vrijheid vloeit de noodzaak van een regiem 
voort en daaraan zijn een aantal beperkingen 
inherent. Er dienen regels te zijn voor de dag-
indeling, voor de arbeid, voor een ordelijke en 
een ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrij-
heidsstraf. Tot die regels behoren ook gedrags-
voorschriften die ontsnappen tegengaan en die 
de inrichting zelf beveiligen, waarbij zowel de 
veiligheid en de gezondheid van het personeel 
als die van de gedetineerden meetelt. Derhalve 
vloeien maatregelen tot wering van het binnen 
de gevangenis brengen van wapens en verdoven-
de middelen, alcohol, geld, materiaal dat kan 
dienen om uit te,breken ed. onvermijdelijk 
voort uit het gevangenhouden. Maar daar ligt 
dan ook de grens. Daarom verdient het de 
voorkeur zich steeds af te vragen waarom jets 
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	niet kan. Dat moet gerechtvaardigd worden. 
En niet, waarom jets wel zou kunnen. 



Het beklag- en beroepsrecht gaat er van uit dat 
de gedetineerde rechten heeft. Bovendien heeft 
hij er recht op, dat beslissingen, die hem persoon-
lijk betreffen, na zorgvuldige overweging worden 
genomen. En tenslotte heeft hij recht op een 
gelijke behandeling. Wat de den wordt toege-
staan mag niet zonder grond, aan de ander, die 
in precies dezelfde omstandigheden verkeert, 
worden geweigerd. 
Dit derde criterium heeft de strekking het 
regiem te egaliseren. Als niet te motiveren 
verschillen aanleiding kunnen geven tot gerecht-
vaardigde klachten, is het verleidelijk geen 
verschillen te maken. De gelijke monniken 
krijgen gelijke kappen.. 
Daartegen waarschuwt drs. Pieck. Maakt men 
ernst met het aangaan van ielaties met gedeti-
neerden, waarbij afspraken warden gemaakt en 
op de persoon toegespitste hulp wordt geboden 
dan impliceert dat een individuele en ongelijke 
behandeling. Met een dergelijke aanpak laat zich 

73 	de gelijkschavende werking van het beklagrecht 
moeilijk verenigen. Wel blijft het tweede 
criterium van betekenis: beslissingen moeten na 
zorgvuldige afweging worden genomen. Dat het 
beklag- en beroepsrecht zich ook uitstrekt tot de 
beoordeling van door de directeur opgelegde 
disciplinaire straffen bleef in de gedachten-
wisseling op de achtergrond. Maar niet helemaal! 
Er bleek immers in de bijeenkomst nogal wat 
wrevel te bestaan over het functioneren van het 
beklag- en beroepsrecht. Fundamenteel was de 
opmerking, dat de directeuren van een zodanig 
kaliber behoren te zijn, dat de beslissingen hun 
zonder meer moeten kunnen worden toever-
trouwd. Daarnaast gevoelde men het als een 
ernstig bezwaar dat het beklagrecht wordt 
gebruikt om over futiliteiten te klagen, waar-
door het een geld en tijd verslindend spel wordt, 
dat de sfeer in de inrichtingen eerder bederft dan 
verbetert. 
Het fundamentele bezwaar lijkt niet het sterkste. 
De hoge kwaliteit van degenen, die een beroep 
uitoefenen waarin zij beslissingen over mede-
mensen moeten nemen, wordt in het algemeen 
in onze samenleving geen deugdelijk argument 
gevonden om aan degenen, over wie wordt 
beslist, een beroepsinstantie te onthouden. We 
kennen een medisch tuchtrecht, en een tucht-
recht voor advocaten. Tegen verreweg de meeste 



. 	rechterlijke beslissingen staat een rechtsmiddel 
open. Daarentegen is het bezwaar dat bagatel-
kwesties tot rechtszaken kunnen worden 
opgeblazen, een klacht die bij elke regeling van 
beroep optreedt en aandacht verdient. 
Aan deze kwestie zitten twee kanten. Hoe kan 
een beklagcommissie bij voorbaat, zonder 

. 	onderzoek, uitmaken Of de klacht een futiliteit 
betreft? In het leven binnen de gevangenis 
kunnen klachten over futiliteiten symptomen 
zijn van frustraties in de relaties tussen gedeti-
neerden en personeelsleden, die een nader 
onderzoek door een beklagcommissie gewenst 
doen zijn. En de tweedelant is: kan zo'n onder-
zoek de sfeer verbeteren of is als regel het 
tegendeel bewezen en heeft de bemoeienis van 
de beklagcommissie meestal een verslechtering 
van het klimaat in de inrichting tengevolge? 
Of nog anders bekeken:.Verhindert het beklag-
recht het informed afdoen van futiliteiten of 
wordt het informed l afdoen van meningsverschil- 

74 	len juist bevorderd omdat men formele klachten 
wil vermijden? Vermoedelijk is het gezag en de 
deskundigheid van de beklagcommissie en haar 
vertrouwdheid met de inrichting waarbij zij 
werkt van doorslaggevende betekenis voor het 
functioneren van het beklagrecht. Zij kan 
sameri met de directeur bevorderen dat infor- 

' 	meel wordt afgedaan wat zich daartoe leent, 
gezien het futiele karakter van het geschil dat 
aanleiding was voor de klacht. lilt de reacties 
vanuit de vergadering zou men nogen opmaken,, 
dat bij het direct betrokken personeel de 
schaduwkanten van het beklagrecht het voorals- 

* nog winnen. Merkwaardig was dat een belang-
rijk aspect van het beklag- en beroepsrecht 
onbesproken bleef. Namelijk het effect dat dit 
recht heeft op de positie van de directeur, wiens 
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid 
door dit recht wordt onderstreept en versterkt. 
De Centrale Raad heeft de neiging de directeur 
verantwoordelijk te achten voor de door hem 
genomen beslissingen ook als die direct voort-
komen uit de uitvoering van departementale 
voorschriften. 
Vermoedelijk gevoelt men een zekere discre-
pantie. Gebukt als men gaat onder de grote 
problemen van gebrek aan capaciteit, gebrek 
aan geschikt werk voor de gedetineerden, gebrek 
aan personeel in de weekeinden, doet het soms 



wel wat spookachtig aan dat een onbetekenend 
incident ineens zoveel aandacht krijgt van 
buitenstaanders als de Commissie van Toezicht 
en de Sectie Gevangeniswezen van de Centrale 
Raad. En dat temeer als het incident, dat aan-
leiding is voor de klacht, wegvalt tegen inci-
denten van veel ernstiger aard die niet tot een 
beldag hebben geleid. Een verschijnsel dat in de 
strafrechtspraalc niet onbekend is maar dat in de 
gedwongen samenleving van een gevangenis meer 
opvalt. 
Aan de algemene gedachtenwisseling werd niet 
deelgenomen door wel aanwezige leden van het 
bewakend personeel. Zij hebben bij alles wat 
wordt gezegd de dagelijkse gang van zaken in de 
gevangenis Schutterswei voor ogen. Het is voor 
hen een verademing eens een gedetineerde te 
hebben die weet wat wel en niet kan in een 
gevangenis, geen bijzondere problemen geeft, 
en met wie een gewoon menselijk contact 
zonder moeite is te onderhouden. Het gaat er 

75 	voor hen om de gedetineerde de week 'door te 
sleuren' zonder dat de zaak uit de hand loopt. 
De afstand tussen 'Mak en Toekomst' en 
Werken in het heden' is door de bezuinigingen, 
de maximale benutting van de capaciteit en de 
door Vegter gesignaleerde verandering in het 
geestelijk klimaat, aanzienlijk geworden. 
En dan werken zij nog in een gewone Neder-
landse gevangenis en niet in den van onze drie 
koepelgevangenissen, die zoals de architect 
ir. R. Koolhaas de aanwezigen voorhield, met 
hun drieen uniek zijn. Nergens ter wereld zijn 
zulke gebouwen ooit neergezet. Hij is degene, 
die een plan heeft ontwikkeld om de Koepel 
in Arnhem, met behoud van de boeiende 
architectuur, geschikt te maken voor huis-
vesting van gedetineerden naar huidige inzich-
ten. Misschien kan een deel van het nodige 
geld door monumentenzorg worden gevoteerd. 
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Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kunnen bij de documentatie-
afdeling van het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het Ministerie 
van Justitie in beperkte mate kopieen worden 
aangevraagd. 
Ook lezers die geinteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik maken van de diensten van 
deze afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen-
tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Saunders, D. G. Helping husbands who batter. 
Social casework, 65e jig., nr. 6, juni 1984, 
blz. 347-353 (USA). 

De auteur beschrijft een hulpprogramma voor mannen 
die hun vrouw mishandeld hebben (ATA: alternatives 
to aggression). De onderliggende theorie is dat deze 
mannen vaak zelf als kind zijn mishandeld of verwaar-
loosd, waardoor zij onvoldoende gevoel van eigen-
waarde hebben en niet in staat zijn agressie te hanteren. 
De behandeling bestaat uit een groepstherapie, die 
vier componenten bevat: assertiviteitstraining, 
systematisch ongevoelig maken voor woede veroor-
zakende prikkels, cognitieve herstructurering en het 
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verkennen van de sociale en persoonlijke factoren 
die oorzaak zijn van het ontstaan van de agressie. Na 
afloop van de behandeling wordt gelegenheid 
geboden deel te nemen aan vervolggroepen. De auteur 
deed ervaring op met 36 mannen in vijf groepen 
(zowel verplichte als vrijwillige deelname). Op korte 
termijn lijken de resultaten in elk geval veelbelovend; 
langdurige follow-up (twee tot vijf jaar) is nodig om 
het effect definitief te beoordelen. 
Met literatuuropgave. 

2 
Verlegh. D., H. van Maarseveen en S. Korthuis. Het 
huwelijk de rechtsorde uit. 
Nederlands juristenblad, 59e. jrg., 18 augustus 1984, 
blz. 857-861. 

In dit artikel formuleren de auteurs bezwaren tegen 
het huwelijk als statelijk rechtsinstituut. Zij betogen 
dat de wetgever niet uitsluitend de burgerlijke 
betrekkingen regelt, maar tegelijk een norm stelt 
t.a.v. relatievormen en leefwijzen. Zo wordt het 
huwelijk bevoordeeld in het sociaal voorzieningenrecht, 
belastingrecht en volkshuisvestingsrecht. Eventuele 
financiele voordelen van andere leefwijzen als 
communes, relationele netwerken, lat-vormen, 
polyfiele relaties, groepshuwelijken, concubinaat, 
woongroepen, leefgroepen en huishoudgroepen 
worden tegemoet getreden met het behoeftigheids-
c.q. draagkrachtbeginsel. Het juridisch duiden van 
andere vormen door de mensen zelf en door de over-
heid, als zelfstandige, eenoudergezin, kostwinner, 
gemeenschappelijk huishouden, duurzaam gescheiden 
wonen, woning- en voordeurdelers knaagt niet aan 
het huwelijk als uniek rechtsinstituut menen de 
auteurs. Zij wijzen op het feit dat het huwelijksrecht 
kenmerken heeft gekregen van publiek ordenings-
recht. De gehechtheid van vrouwen aan het instituut 
van het huwelijk wordt verklaard door de bescherming 
die het huwelijk vrouwen vanouds biedt in de zorg 
voor weduwen (en wezen). Dit compenseert het 
element van onderdrukking. De auteurs pleiten voor 
erkenning van nieuwe sociale opvattingen op dit 
gebied en wijzen op het individualisatiestreven vanuit 
de EG. De auteurs menen dat het huwelijk als 
statelijk rechtsinstituut dient te verdwijnen. Zij 
stellen voor afsterving van het wettelijk huwelijk te 
overwegen. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

3 
Automatisering in het rechterlijk bedrijf. Thema-
hummer. 
Trema special '84-1, augustus 1984 (N). 

Het augustusnummer van Trema geeft informatie 
over de ontwikkelingen van automatisering in het 
rechterlijk bedrijf. A. G. Bosch schetst het belang 
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van automatisering bij diverse gerechtellike instel-
lingen voor het openbaar ministerie. Doeleinden van 
de projecten zijn het beter functioneren van de 
administratie en het verkrijgen van informatie t.b.v. 
het beheer en beleid. F. Schriever geeft cen uitge-
breid overzicht van de ontwikkelingen bij de politie, 
het parket en het gevangeniswczen. Bij gemeente- en .  
rijkspolitie functioneert het Bekeuringen /nand°ling 
Systeem (BAS) inmiddels in een ver stadium. Het 
Communicatie Systeem OM-Parket Administratie 
Systeem (COMPAS) omvat de gehele organisatie van 
het parket-gebeuren.. De problemen in de organisatie 
van het OM staan voorop en niet dc automatisering. 
Ernstig penitentiair capaciteitstekort en cen tekort 
aan informatievoorzicning vormen aanzetten voor 
het project Management Informatiesysteem Straf-
rechtstoepassingsbedrijf (MITRA)'. In oktober '84 
begint de gefaseerde realisering in deelprojecten. De 
diverse projecten dienen op elkaar afgestemd te 
worden. A. B. Vast. maakt de noodzaak van automati- 
scring cijfermatig inzichtellik. Hij pleit voor cen actieve 
inzet van het OM bij het vcrder uitbouwen van 
plannen. H. G. Hermans concludecrt o.g.v. een 
kosten—baten analyse dat microcomputertoepassingen 
de rechter van dienst kunnen zijn. Voor zijn beslis-
singen kan hij in hoog tempo rechtspraak en 
literatuur raadplegen en tcksten maken. In het laatste 
artikel van dit themanummer schrijft C. J. de Jong 
over de verbreding van de toegankelijkheid van 
rechterlijke uitspraken m.b.v. geautomatiseerde 
informaticvoorzieningen. 

4 
Greenberg, D. F. Reflections on the justice model 
debate. 
Contemporary crises, 7e jrg., nr. 4, oktober 1984, 
blz. 313-327. 

In dit artikel zet de auteur de discussie over het 
'justice model'*  voort die in dit tijdschrift wordt 
gevoerd. Hij kritiseert daarbij de eerdere commen-
taren van Paternoster en Bynum over dit onder-
werp. Zij zijn van mening dat het 'justice model' 
uitsluitend de belangen van de heersende klasse 
dient. De auteur toont aan de hand van enkele voor-
beelden aan dat door hen het voordeel van dit model 
voor de heersendc klasse wordt overdreven, terwij1 
ook de nadelen voor de onderdrukten worden over-
trbkken. Norrie, een andcre auteur die zich aan dit 
onderwcrp heeft gcwijd, wordt door de schrliver 
van dit artikel een al te structurele benadering 
verweten. Hij benadrukt in zijn kritiek op Norric, 
dat structuren het gedrag van mensen niet kunnen 
vastleggen. Verder schcnkt de auteur nog ruime 
aandacht aan de marxistische rechtstheotie die 
tamelijk uitvocrig op het karakter van een rechts-
handhavingssysteem•ingaat. Met deze beschouwing 
beoogt de autcur dc rcaliteitswaarden van de 
verschillende standpunten in de discussic nader tc 
hebbcn bcpaald. 	• 
Met literatuuropgave. 
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5 
Humphries, D. Reconsidering the justice model. 
Contemporary crises, 8e jrg., nr. 2, april 1984, 
blz. 167-173. 

Nadat Paternoster en Bynum het 'justice model'* 
hebben.besproken in het licht van de vaststaande 
straffen die uit dit model voortvloeien, terwijl 
Clarke het heeft gelcritiseerd op zijn filosofische 
inconsistentie en Norrie op zijn bourgeois karakter, 
wil de auteur in dit artikel de aandacht vragen voor 
de praktische toepasbaarheid. Volgens de auteur 
wordt te snel uit het oog verloren dat de formele 
gelijkheid van de burgers voor de wet weliswaar niet 
overeenstemt met de werkelijkheid, maar die werke-
lijkheid wel evenwichtig kan beInvloeden. Aan de 
ene kant heeft dit volgens de auteur tot gevolg dat 
praktisch onvergelijkbare delicten op dezelfde wijze 
worden veroordeeld, aan de andere kant zorgt deze 
formele gelijkheid ervoor dat tegen delicten wordt 
opgetreden die anders door maatschappelijke 
krachten zouden worden toegedekt. De auteur wijst 
er op dat in dit verband de discretionaire bevoegd-
heid van de vervolgende instantie juist niet te groot 
moet worden. Op het eerste gezicht zou dit een 
aanpak van de criminaliteit mogelijk maken die 
beter overeenstemt met de maatschappelijke 
waardering, maar bij nader inzien zou dit veel 
maatschappelijke ongelijkheid kunnen bevestigen. 
Met literatuuropgave. 

6 
Hunt, A. Behavioral sociology of law: a critique 
of Donald Black. 
Journal of law and society, 10e jrg., nr. 1, 
zomer 1983, blz. 19-46 (GB). 

In dit artikel bespreekt de auteur de sociologische 
theorie met betrekking tot het recht van Donald 
Black. Deze theorie pretendeert een algemene 
theorie van het recht te zijn, waarin de kloof 
tussen de theoretische beschouwingen over het recht 
en dat wat empirisch over het recht in de praktijk 
is vastgesteld, wordt overbrugd. De auteur richt 
zijn kritiek op de theorie van Black primair op het 
feit dat bij de empirische verificatie en falsifiering 
van deze theorie steeds de theorie zelf buiten schot 
blijft. Hiertoe gaat hij in zijn artikel uitvoerig in op 
de samenhang tussen de wetenschap, de gcaccepteer-
de waarden in de samenleving en het feitelijk gedrag 
van mensen. Als verklaring voor de gemakkelijke 
acceptatie van de theorie van Black in het veld van 
de rechtssociologie voert hij aan dat er zo weinig 
uitgekristalliseerde theoricen zijn op dit weten-
schapsgebied dat de theorie van Black wel 
moet opvallen. Centraal in dc gedragstheorie van 
Black staat dat het verschijnsel `reche ook gekwan-
tificeerd moet kunnen worden. De auteur bespreekt 

* Zic voor een nadere uitleg van dit begrip 
Justitiae Verkenningen, nr. 4, 1983, blz. 29. 
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de gebreken hierin en wijst daarbij tevens de 
'common-sense' bcnadering af die bij de theoric 
van Black volgens hem eveneens een belangrijke rol 
speelt. Zijn conclusie is dat de theorie van Black 
ten onrechte zoveel aanhangcrs heeft. 
Met literatuuropgave. 

7 
Oklcerse, C. Het riklen ander invloed en de bloed-
proef; een overzicht na den Mar rechtspraktijk. 
Advocatenblad, 64e jrg., nr. 12, 15 juni 1984, 
blz. 273-276 (N). 

De auteur tracht in dit artikel eon overzichtelijk 
beeld to geven van de regelgeving en jurisprudentie 
m.b.t. het rijden onder invlocd en dit in het bij-
zonder m.b.t. het huidige systeem van de verplichte 
blocdproef. De auteur gceft aan waarop de politic 
moot letten en laat tevens zien welke wegen or voor 
eon advocaat mogelijk zijn wanncer doze met con 
art. 26 of 33a-geval wordt gcconfronteerd. De 
auteur is van mening dat de veelheid van wettelijke 
en in de jurisprudentie nader inhoud gegeven voor-
schriften in de naaste toekomst wel eons reden zoo 
kunnen zijn de verplichte bloedproef te vervangen 
door een voor dc politie veel beter te hanteren 
cenvoudiger systeem van ecn vcrplichte ademtest. 
Dit systeem mag echter niet ten koste gaan van 
de uiterst kwetsbare processuele positie van de van 
'alcomobilisme' verdachte persoon. Het dient 
tevens dezelfde maximale betrouwbaarheid tc 
bieden als het huidige systeem van de verplichte 
bloedprocf. 

8 
De raio's van 1981: de besten van de klas; een 
reportage over de raio-selectie. 
Trema, 7e jrg., nr. 6, juni 1984, blz. 143-156 (N). 

De laatste jaren is er eon aanzienlijke toename in de 
belangstelling voor de raio-opleiding. Tegelijkcrtijd 
maakt de beperkte personeelsbegroting van het 
Ministerie van Justitic dat verhoudingsgewijs niet 
mecr raio's in dienst mogen worden genomen. flit 
heeft ertoc geleid dat de selectiemethode moest 
worden herzien. Terwill in het verleden elke 
sollicitant met de selectiecommissie eon gesprek kon 
krijgen, is dit gelet op het grote aantal sollicitanten 
nu niet meet mogelijk. Alle sollicitanten worden 
collectief op hun intelligentic getest. Aileen degenen 
die op doze test het hoogst scoren worden uitge-
nodigd voor het afleggen van de avenge delen van 
de RPD-test. Na dit testgedeclte to hcbben afgelegd 
wordt men uitgenodigd voor een gesprck met de 
selectiecommissie. Doze commissie beveelt de 
kandidaat aan of niet. Als dit laatste het geval is, 
dan is de procedure beeindigd. Als de commissie tot 
eon aanbeveling bcsluit, dan wordt de sollicitant 
door de cornmissie op een aantal aspecten gewaar-
deerd, d.w.z. krijgt hi] of zij eon aantal punten. 
Het totaal aantal behaalde puntcn bcpaalt dc volg- 
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orde van de kandidaten op de aanbevelingslijst. 
De Minister volgt deze lijst bij de uitnodiging van 
deze kandidaten voor een benoemingsgesprek. 
Omdat het aantal aanbevelingen in 1984 het aantal 
benoemingsmogelijkheden overschreed konden 
niet alle aanbevolenen worden geplaatst. De voor- 
zitter van de raio-selectiecommissie die in dit artikel 
aan het woord is, geeft nog een toelichting op de 
manier waarop het selectiegesprek plaatsvindt. 

9 
Sim, J. and P. A. Thomas. The Prevention of 
Terrorism Act: normalising the politics of 
repression. 
Journal of law and society, 10e jrg., nr. 1, 
zomer 1983, blz. 71-85 (GB). 

In 1983 diende Lord Jellicoe een wetswijzingsvoor-
stel in voor de terrorisme-preventiewet. In dit arti-
kel bespreken de auteurs de argumenten die Jellicoe 
voor de wijzigingen aanvoert. Voordat zij op de 
afzonderlijke overwegingen ingaan, schetsen zij 
eerst in het algemeen het verband tussen politieke 
stromingen en de ingrijpendheid van wetten. Hoewel 
vanuit de conservatieve partijen juist is benadrukt 
dat Jellicoe het evenwicht had gevonden tussen de 
veiligheid van de burgers enerzijds en de individuele 
vrijheid anderzijds, zijn de auteurs van mening dat 
dit niet het geval is. Met een beschrijving van de 
praktische mogelijkheden die deze wet biedt, tonen 
zij aan dat met de bevoegdheden die de wet aan het 
gezag verleent de individuele vrijhcid wordt bedreigd. 
Aan het eind van hun artikel wijzen zij nog op het 
gevaar dat deze ontwikkeling in zich draagt voor de 
toekomst. Naar hun oordeel roept dit soort wetten 
een steeds professioneler optreden van criminelen op. 
Dit zal dan weer leiden tot een steeds ingewikkelder 
beveiligingsapparaat. 
Met literatuuropgave. 

10 
Steenhuis, D. W. Strafrechtelijk optreden: stapje 
terug en een sprong voorwaarts (I + II) 
Delikt en delinkwent, 14e jrg., nr. 5, mei 1984, 
blz. 395-414 (N). 
Delikt en delinkwent, 14e jrg., nr. 6, juni 1984, 
blz. 497-512 (N). 

De laatste tijd hoort men steeds vaker dat het niet 
goed gaat met de rechtshandhaving. De toenemende 
vertraging bij de afdoening van strafzaken tast de 
geloofwaardigheid van het handhavingsapparaat en 
daarmee de rechtshandhaving zelf ernstig aan. In dit 
artikel stelt de auteur de vraag of het op zichzelf zo 
erg is dat zaken de rechter niet bereiken en vat de 
zaken zijn waarvan het algemeen belang eist dat ze 
de rechter (tijdig) bereiken. Om een antwoord op 
dcze en andere vragen te kunnen geven beschouwt 
de auteur het strafrechtelijk handhavingsapparaat 
als ecn produktiebedrijf. Allereerst bespreekt de 
auteur een aantal kenmerken van dit produktic- 
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bedrijf, zoals de struktuur van het strafrechtelijk 
bedrijf (S.R.B.), het eindprodukt van het S.R.B., 
maw. de doels-telling van de produktie (gedrags-
beinvloeding), de produktiemiddelen om het eind-
produkt to vervaardigen en de afnemers van het 
S.R.B. (conformisten, potentiele daders en 
fcitelijke daders). Vervolgens komt aan de orde de 
markt waarop het S.R.B. opereert. De markt- 
partners van het S.R.B. zijn de wetgever, het bestuur 
en de burger. Ondersteuning van het strafrechtelijk 
optreden door hen is zeer belangrijk. Hierna 
analyseert de auteur het produkticproces in het 
bedrijf vanuit eon aantal bedrijfseconomische 
gezichtspunten. Wanneer men let op de wijze waar-
op het S.R.B. de produktiefactoren (normbevesti-
ging, strafdreiging on bestraffing) benut, dan vallen 
in hoofdzaak twee dingen op, nl.: de produktie is 
in overwegende mate ingericht op het gcbruik van 
de produktiefactor bestraffmg; on: in het seridle 
produktieproces waarin die bestraffing tot stand 
komt, treden grote afstemmingsverliezen op. Op 
grond van doze analyse bekijkt de auteur in hoe- 

• verre de output van het S.R.B. kan worden 
vergroot. Waar is herschikking mogelijk, hoe kan 
doze herschikking plaatsvinden on hoc kunnen de 
diverse onderdelen van de produktic beter op 
elkaar worden afgestemd? Vervolgens zoekt de 
auteur een antwoord op de vraag wie het gewijzig-
de produkticproces moot gaan besturen. Vanuit 
een aantal negatieve on pbsitieve overwcgingen 
mednt de auteur dat het Openbaar Ministerie de 
coordinerende rot zeker naar behorcn kan gaan 
vcrvullen. Tot slot wijst de autcur or op dat op de 
ingenomen standpunten heel good kritiek mogclijk 
is. Tegen doze kritiek is in to brengen dat door de 
meta-benadering die is gckozen, de doelstellingen 
van het bedrijf weer ter discussic komen en de 
bedrijfsresultaten zichbaar worden gemaakt. Er zijn 
z.i. voldoendc mogelijkheden om zowel kwaliteit 
als omvang van de produktie to vergrotcn. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

11 
Bernard, T. J. The historical development of 
corporate criminal liability. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 
22e jrg., nr. 1, februari 1984, blz. 3-18 (USA). 

De auteur beschrijft de ontwikkeling van de aan-
sprakelijkhcidsstelling van de onderneming, en geeft 
aan waarom doze volgens horn wel hceft plaats 
kunnen vindcn in de Anglo-Amerikaanse traditic 
van hot gewoonterecht, maar nict in rechtssystemcn 
die eon burgerlijk wctboek hantcren. lin begint zijn 
bctoog door stil to staan bij con oude doctrine uit 
het gewoonterecht die steldc dat meesters aansprake-
lijk waren voor de daden van hun dienaren. Vanuit 
doze situatic konden bij het einde van de acht- 
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tiende eeuw in Amerika private ondernemingen die 
zich bezig hielden met de aanleg van wegen en 
kanalen of bouwondernemingen, aansprakelijk 
worden gesteld. De volgende fase in de ontwikke-
ling was dat er vonniswijzigingen kwamen waarbij 
ondernemingen criminele bedoelingen werden toe-
gekend, en zelfs aangeklaagd konden worden wegens 
doodslag. Het einde van deze ontwikkeling, wense-
lijk of niet, is volgens de auteur nog niet in zicht. 
Tot slot geeft de auteur een viertal redenen waarom 
naar zijn mening in de niet Anglo-Amerikaanse 
rechtssystemen deze ontwikkeling niet heeft plaats 
kunnen vinden. 

12 
Brants, C. H. en H. G. van de Bunt. Witteboorden-
criminaliteit, een congresverslag. 
Tijdschrift voor criminologie, 26e jrg., nr. 3/4, 
mei/augustus 1984, blz. 225-231 (N). 

De Nederlandse Vereniging voor Kriminologie 
organiseerde op 18 en 19 mei j.l. eon congres over 
witteboordencriminaliteit aan de VU in Amsterdam. 
Het congres werd bijgewoond door zo'n 250 perso-
nen o.a. van de politic, de departementen Justitie 
en Financien, uit de accountancy en de advocatuur. 
Een van de referen ten op het congres, A. de Swaan, 
gaf aan dat de wetgever meer oog moet hebben voor 
het feit dat fraude plaats vindt binnen concurrentie-
en machtsverhoudingen. Regels die straffeloos 
ontlopen kunnen worden, dwingen de wetsgetrouwen 
tot overtreding. De auteurs wijzen op de waarde van 
deze benadering die duidelijk maakt hoe inwisselbaar 
dader- en slachtofferposities zijn. Tijdens de thema-
groepen over corruptie, belastingvlucht en misbruik 
van rechtspersonen kwam bovendien de diffuusheid 
van de rollen van daders en slachtoffers bij dit type 
delicten naar voren. Lakeman vroeg in zijn bijdrage 
dc aandacht voor de rol van de adviseurs en contro-
leurs in het ontstaan en laten voortbestaan van 
witteboordencriminaliteit. Van Mourik bepleitte 
staatsbezoldiging van de notaris als garantie voor 
een adequate uitoefening van het notarisambt. Na 
de bespreking van deze bijdragen stellen de auteurs 
zich de vraag wat de rol van de criminoloog bij de 
aanpak van dit probleem is. De congresbijdragen 
zijn gebundeld in het bock Vitteboordencriminali- 
teit' onder redactie van Berghuis e.a. uitgegeven door 
Ars Aequi, Utrecht. 

13 
Bussmann, E. und B. P. Gerhardt. Legalbewdhrung 
junger Alkoholverkehrsstraftoter; vergleichende 
Untersuchung nachgeschulter Erstater beim 
fugendgericht Munchen. 
Blutalkohol, 21e jrg., nr. 3, mei 1984, 
blz. 214-227 (BRD). 

In juni 1979 voerde de kinderrechtbank Munchen 
een nieuwe `heropvoedingsmogellikheid' in, nl. 
een nascholingscursus voor automobilisten die 
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herhaaldelijk problemen bleken te hebben met 
alcohol in het verkeer. In eon follow-up onderzoek 
werden effect en succes van de cursus gemoten. Het 
onderzoek betrof de periode 1 december 1978 tot 
en met 31 mei 1980 en 332 veertien tot eenen-
twintigjarigen die voor dc eerste keer voor dronken 
rijden terechtstonden. Gegevens werden verkregen 
d.m.v. vragenlijsten. De deelnemers bleven anoniem. 
Het effect van de cursus zou moeten bestaan uit een 
vcrandering van het gedrag in het verkeer en van 
andcre van alcohol afhankelijke gedragingen, zoals 
een veranderd standpunt LON, het delict. Wanneer 
or na de voorwaardclijke veroordeling geen recidive 
plaatsvond, achtte men het juist to constateren dat 
dc nascholingscursus succes had gchad. Drie groepen 
werden onderscheiden: I) daders uit de periode 
1 juni 1978-31 mei 1980 die eon nascholingscursus 
hadden gevolgd; 2) daders uit dezelfde periode die 
geen nascholingscursus hadden gevolgd; en 3) daders 
uit de periode 1 december 1978-31 mei 1979 die 
niet de mogelijkhcid hadden eon nascholingscursus 
te volgen omdat die toen nog niet bestond. Bij 
personen van de eerste groep was er duidelijk minder 
vaak sprake van recidive. Alarmerend was het aantal 
personen dat, terwij1 zij hun rijbewijs nog niet 
teruggekregen hadden, zich schuldig maakte aan 
recidive. In het onderzoek werden betrokken school- 
opleid ing, beroep, inkomcn, familie-omstandigheden, 
concentratic van alcohol in het blood on strafmaat. 
Eon hoge concentratie van alcohol in het bloed gaat 
vaak samen met eon verhoogde kans op recidivc en 
veelvuldig alcoholmisbruik. 
Met literatuuropgave. 

• 14 
Chaidov, A. Warum aberproportional? KrUninalitiits-
belastung Mager Ausitinder. 
Kriminalistilc, 38e jrg., nr. 7, juli 1984, blz. 355-376 
(BRD). 

In de criminele statistieken van de BRD blijken 
binnen talrijke delictsgroepen de buitenlandse 
kinderen, jeugdigen en jonge volwassenen stork over 
vertegenwoordigd. Er wordt volgens de auteur in doze 
statistickcn met diverse factoren gcen rekening gehou-
den, zodat zc goon reEel beeld geven. Zo wordt bij-
voorbeeld de zich illegaal in dc BRD bevindende 
buitenlander niet als inwoner, maar wel als strafbare 
dader meegeteld. De auteur vergelijkt haar analyse 
m.b.t. doze problematiek met eon eerdcr gcmaakte 
analyse door Gebauer (1981) en onderscheidt de 
criminaliteit onder Westduitse jongcren en buitenlandse 
jongeren naar de jaard van het delict on binnen vier led-
tijdsgroepen, to weten: kinder-en (6-13 jaar), jcugdigen 
(14-17 jaar), oudere jeugdigen (18-20 jaar) en 
jonge volwassenen (21-24 jaar). De auteur conclu-
deert o.a. als volgt: De hocdanigheid van buitenlander 
is niet voor het soort delict, echter alleen voor het 
aantal malen dat con delict begaan wordt, bepalend. 
De siructuur van de criminaliteit van beide groepen 
is dezelfde. De criminaliteit ander de buitenlandse 
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jongeren is echter groter van omvang dan die onder de 
Westduitse jongeren en blijkt te worden vergroot 
door o.a. slechte woon- en familieomstandigheden, 
werksituatie en werkloosheid en door negatieve in-
vloeden van de cultuur en de opvoeding. Bovendien 
spelen conflicten binnen het socialisatieproces van 
buitenlandse jongeren een aanvullende, beslissende 
rol m.b.t. een negatieve integratie in de Westduitse 
samenleving. Men moet niet zo zeer de enkele dader 
of zijn daad in aanmerking nemen, maar eerder de 
daad naar haar motivatie en sociale achtergrond. De 
criminaliteit van de jonge generatie buitenlanders 
blijkt zo gezien geen bijzonder fenomeen te zijn. 
Met literatuuropgave. 

15 
Dichiara, A. and J. F. Galliher. Thirty years of 
deterrence research: characteristics, causes and 
consequences. 
Contemporary crises, 8e jrg., nr. 3, juli 1984, 
blz. 243-265. 

In dit artikel geven de auteurs een overzicht van het 
onderzoek dat in de zestiger en zeventiger jaren is 
gedaan naar het afschrikkende effect van straffen. Zij 
stellen zich vooral de vraag wat tot de toename van 
dit soort onderzoek heeft geleid en wat daar tenslotte 
de gevolgen van zijn geweest. Voordat zij op deze 
vragen nader ingaan analyseren zij de methodiek die 
bij dit soort onderzoek doorgaans wordt gevolgd. 
Effecten van sancties worden naar hun oordeel 
meestal kwantitatief onderzocht, waarbij de recidive 
meestal het meetinstrument vormt. In een tabel geven 
zij aan welke auteurs in genoemde periode zich met 
dit soort onderzoek hebben beziggehouden. Uit een 
analyse van de achterliggende ideologie bij de onder-
zoekers op dit terrein leiden de auteurs af dat deze 
zich voor een deel afzetten tegen de effectloosheid van 
straffen en het heil dat men van een strenge straf als 
de doodstraf verwacht. Tegelijkertijd constateren de 
auteurs dat doze onderzoekspiek op dit terrein onder 
andere tot gevolg heeft gehad dat men nu tamelijk 
teleurgesteld is in het effect van sancties. 
Met literatuuropgave. 

16 
Evans, S. S. and J. E. Scott. The seriousness of crime 
cross-culturally; the impact of religiosity. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
nr. 1, februari 1984, blz. 39-59 (USA). 

De auteurs willcn onderzoeken of er tussen de cultu-
ral van de U.S.A. en het Midden-Oosten verschillen 
bestaan v.w.b. opvattingen over zwaarte van sanctics 
en ernst van misdrijven. Tevens maakten zij uit door 
anderen gedaan onderzoek op dat mogelijk een ver-
band zou kunnen bestaan tussen religie en individuele 
percepties. Het resultaat van het onderzoek is geba-
seerd op de antwoorden van 535 Amerikaansc en 
599 Koeweitse studenten, die vragen werden voor-
gelegd m.b.t. 17 sancties, 37 misdrijven en hun gods- 
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dienst. yoor de emstmeting maakten de auteurs zo-
wel gebruik van de 'category technique' als an de 
'magnitude estimation technique'. T.a.v. opvattingen 
over de zwaarte van straffen bleken er in beide groe-
pen grote overeenkomsten te bestaan, zij het dat de 
Amerikaanse studenten de in het Westen onbekende 
straffen zwaarder beoordeelden. Ook t.a.v. de in het 
onderzoek gebruikte categoricen misdrijvcn bestonden 
in beide groepen grotc overeenkomsten: de gewelds-
misdrijven werden het crnstigst bevonden, gevolgd 
door de vermogensmisdrijven en de witte-boorden- 

• criminaliteit.,Gedrag in strijd met de zeden werd door 
de Kocweitsc studenten crnstiger bcoordeeld. 
Met literatuuropgave. 

17 
Menard, S. and B. J. Morse. A structuralist critique 
of the IQ-delinquency hypothesis: theory and 
evidence. 
American journal of sociology, 89e jrg., nr. 6,1984, 
p. 1347-1378. 

De auteurs onderzoeken de hypothese dat IQ een 
belangrijkc variabele is bij het verklaren van delinquent 
gedrag van jongeren. De hypothese blijkt echter na 
statistische analyse niets bij te dragen tot de theoric-
vorming met betrekking tot delinquent gedrag. De 
gegevens waarop het onderzoek zich baseert, zijn 
ontleend aan een longitidunaal onderzoek hi] high-
schooljeugd in San Diego. Hierbij word de zgn. 
'positive sampling technique' gehanteerd. Twee 
modellen worden vergcleken: het model van Hirschi 
en Hindelang, en het model ontwikkeld door de 
Office of Youth Development. In hct cerste model 
wordt correlatie tusscn IQ en het officieel geregi-
streerde en bet zelf-gerapporteerde delinquent gedrag 
bepaald en de stoning is dater cen indirect negatief 
oorzakelijk verband bestaat tusscn IQ en delinquen-
tic. Het tweede model stelt dat de itoegang' tot 
wenseLijke sociale rollen en positievc beloning op 
school, thuis en in de maatschappij elkaar in het 
algemeen wederzijds versterken en dat dit leidt tot 
aanpassing aan de wettelijke en sociale normen in de 
maatschappij. Uit het onderzock komt naar vorcn dat 
or geen causaal verband is tussen IQ en delinquent 
gedrag. Het blijkt dat het patroon van so ciaal 
gebruikelijk gedrag wel cen verband heeft met 
delinquent gedrag. 
Met literatuuropgavc. 

18 	 • 
Mitchell, B. The role of the public in criminal 
detection. 
Criminal law review, augnstus 1984, blz. 459-467 
(GB). 

Uit onderzoek in stedclijke gebieden in Groot-
Brittannie en de Verenigde Staten blijkt de grotc 
afhankelijkheid van de politic van het publiek bij de 
opsporing van strafbarc feiten. De auteur onderzocht 
dit voor een middelgroot landelijk gebied. I liertoe 
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analyseerde hij 400 dossiers van strafzaken uit 1978 
aan de Worcester Crown Court. Diverse categorieen 
mensen blijken aangifte te doen, zoals het slachtoffer, 
vrienden of verwanten van het slachtoffer, oog-
getuigen en beroepsmatig betrokkenen, zoals artsen, 
onderwijzers en brandweerlieden. In een op de zcs 
zaken betrapt de politic op heterdaad. Wat betreft de 
aard van de informatie wordt in bijna 60% van de 
gevallen, door het publiek cen goede beschrijving van 
de verdachte gegeven en meestal ook de naam. Wat 
betreft het bestaan van een relatie tussen het slacht-
offer (dat in 53,8% de aangever was) en de dader, 
heeft het Worcester onderzoek een lager percentage 
(30) opgeleverd dan eerder onderzoek. De oorzaak 
hiervan ligt misschien in het feit dat het hier voor een 
groot deel min of meer ernstige vermogensdelicten 
betreft. Bevestigd is verder de rclatieve betekenis van 
het politieverhoor voor het verkrijgen van bewijs-
materiaal In bijna 90% van de zaken werd tot een 
veroordeling gekomen op grond van geheel of 
gedeeltelijk door het publiek geleverd bewijsmateriaal. 

19 
Moerland, H. en H. Rodermond, Naar een rationele 
aanpak van winkeldiefstal. 
Delikt en delinkwent, 14e jrg., nr. 5, mei 1984, 
blz. 415-434 (N). 

In dit artikel wordt de problematiek rondom winkel-
diefstallen vanuit een sociaaltechnologische probleem-
stelling benaderd, nl.: hoe kan de overheid in gegeven 
omstandigheden winkeldiefstal beperken zonder 
bepaalde middelen te gebruiken en bepaalde gevolgen 
te veroorzaken. Na te hebben aangegcven wat in het 
kader van dit artikel wordt verstaan onder winkeldief-
stal, bespreken de auteurs onder het hoofdstuk 'rand-
voorwaarden' de problematiek van de beperking van 
de middelen en gevolgcn van overheidsoptreden tegen 
dit ongewenst klantengedrag. Zij preciseren dit nader 
in de hoofdstukken `schadeherstel en preventie', 
'materiele en immateriele schade'; `herstel van schade 
door de winkeldier ; 'speciale en generale preventie 
en de middelen daartoe'. Hun conclusie is dat hoe 
meer randvoorwaarden in de problematick betrokken 
worden, des te kleincr het aantal beleidsalternatieven 
zal zijn waaruit nog kan worden gekozen. Tot slot 
stellen zij dat eigenrichting door de winkelier in 
bepaalde gevallen niet verwerpelijk is. 
Met literatuuropgave. 

20 
Moore, R. H. Shoplifting in Middle America: patterns 
and motivational correlates. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 28e jrg., nr. 1, 1984, 
blz. 53-64. 

De auteur doet verslag van con onderzoek dat tot 
stand kwam naar aanleiding van een campagne 
gericht tegen winkcldiefstal in cen Middenamerikaan-

' se stad van ongeveer 175.000 inwoners. Overtreders 
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moesten eon vragenlijst invullen gericht op hun kennis 
over en attitude ten aanzien van winkeldiefstal. 
Vervolgens werden zij ge.interviewd door een reclas-
seringsmedewerker. Naar voren kwam dat winkel- , 
diefstal van tcvoren overwogcn en doelgericht gedrag 
Was. Over het algemeen werd gcstolen vanwege het 
financiele voordeel. thronische' winkeldieven twig-
den ertoe op aanhouding en vervolging te reageren 
met angst, zelfverwijt en het leggen van de schuld bij 
de maatschappij. Getracht werd dit gcdrag te bestrij-
den met crisisinterventie. Vervolgens kregen de inter-
venties eon educatief doe!. Hierbij werd vooral 
gcprobeerd de overtreder, die veclal ontkent dat zijn 
gedrag crimineel is, van het tegcndeel te overtuigen. 
Het tonen van bcgrip voor het gedrag blijkt de kans op 
ontsporingen in de tockomst te vergroten. Geclassi-
ficeerd volgens het DSM 111-systeem bleek 18% van dc 
winkeldieven gcestelijke of cmotionele problemen te 
hebben. 
Met literatuuropgave. 

21 
Morash, M. Establishment of a juvenile police record; 
the influence of individual and peer group characte-
ristics. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
nr. 1, februari 1984, blz. 97-111 (USA). 

Volgens de theoric van het iymbolisch interactionisme 
handelen mensen op basis van de betekenis die zij 
tockenncn aan situaties of aan daden van anderen. 
Mensen !even a.h.w. in een symbolische wereld, op 
grond waarvan zij komen tot cen`definitic van de 

• situatic'. Zo is het mogelijk dat bepaalde categoricen 
jongeren corder gearresteerd zullen worden omdat de 
politie aan hun gedrag de betekenis van dclinquentie 
toekent. Eon arrestatie is dan waarschijnlijk als de 
politic hun gedragingen definieert als behorend bij de 
`echte delinquent', of als zij doze jongeren dcfinieren 
als `gevaarlijk voor anderen'. Ook kan de politie grote 
betekenis toekcnnen aan het lid zijn van een jeugd- 
bendc. De auteur onderzocht de invlocd die dit 
etiketteren heeft op de kans dat or tot arrestatie 
wordt overgegaan. Multivariate en bivariate metho-
den tocgepast op de gegevens van 519 in Boston 
wonende jongeren, die bij dit self-report onderzoek 
betrokken waren, bevestigden de invlocd van doze 
dric factorcn. 
Met literatuuropgave. 

22 
Steenstra, S. J. Witteboordencriminaliteit. • 
Proces, 63e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 1984, 
blz. 218-223 (N). 

Dit artikel is °en verslag naar aanleiding van het 
Congres over Witteboordencriminaliteit in mei id., 
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie. Gezien het feit dat eon congresbundel 
verschenen is, wordt in doze bijdrage slechts ingcgaan 
op voordrachten die niet in de bundel zijn opgenomcn 
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en op de uitkomsten van de forumdiscussie. Naar de 
mening van de auteur is op het fenomeen witte-
boordencriminaIiteit letterlijk en figuurlijk moeilijk 
vat te krijgen. Figuurlijk door de verschillende wijzen 
waarop het verschijnsel wordt gedefinieerd. Waarom 
in Nederland witte-boordencriminaliteit ook 
letterlijk moeilijk is aan te pakken, toont hij aan met 
een korte beschouwing over de belangrijkste betrok-
kenen, te weten: de daders, de slachtoffers, de 
adviseurs/dienstverleners, de regelgevers en de 
controleurs. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de 
volgende zaken: de kenmerken van de daders; massaal 
(potentieel) slachtofferschap; het tuchtrecht dat voor 
sommige soorten van adviserende en diensten verle-
nende beroepen geldt; de invloed van maatschappe-
lijke belangengroepen op de Nederlandse wetgeving 
m.b.t. witte-boordencriminaliteit; en het gebrek aan 
mankracht bij de speciale controlediensten. 

23 
Wanderer, J. J. Scaling delinquent careers over time. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
nr. 1, februari 1984, blz. 83-95 (USA). 

De auteur tracht de schaalconstructie volgens Guttman 
toe te passen op data die binnen een populatie met 
een tussenperiode van vier jaren waren verzameld. 
Alle data werden ontleend aan een studie van Eliott 
en Voss ('Delinquency and dropout', 1974). De auteur 
gebruikt de ja/nee antwoorden van 581 Amerikaanse 
middelbare scholieren op elf vragen naar hun delin-
quent gedrag. De schaalconstructie levert een schaal 
op van vijfitems: rijden zonder rijbewijs, beschadiging 
van goederen, straatvechten, kruimeldiefstal en dief-
stal van kostbare zaken. De schaal kan voor elke, 
scholier in de betreffende periode aangeven: a) de 
veranderingen in het aantal delinquente gedragingen, 
en b) de verandering in het soort van delinquent 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

24 
Veen, Th. W. van. Tenuitvoerl egging van de vnjheids-
straf. 
Proces, 63e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 1984, 
blz. 197-207 (N). 

In dit artikel bekijkt de auteur de regelgeving in het 
Wetboek van Strafrecht en de Beginselenwct Gevange-
niswezen voor de tenuitvoerlegging van de vrijheids-
straf in haar samenhang en trekt enkele conclusies 
hieruit. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikke-
ling van cellulaire gevangenissen naar strafinrichtingen 
gebaseerd op het beginsel van de gemeenschappelijke 
opsluiting. Art. 26 Beginselenwet geeft aan dat het 
regiem door meer wordt gekenmerkt dan door de 
beperkingen die voortvloeien uit de vrijheidsbeneming. 
Het regiem dicnt zowel een element van leedtoevoe- 



108 

ging to bevatten als wel gericht to zijn op het voor-
bereiden van de veroordeelde op de terugkeer in de 
samenleving. Aangezien de vriTheidsbeneming zo 
verschillende graden van intensiteit kent, gaat de 
auteur in het kort na waartoe de vriTheidsbeneming 
dient. Hij toont aan waarom de wisselwerking tussen 
regiem on vrijheidsbencming zovcel variaties in de 
tenuitvoerlegging heeft doen ontstaan. Tot slot wordt 
stilgestaan bij de schijnbare vanzelfsprekendheid dat 
de vrijheidsstraf in gemeenschap moot worden onder-
gaan. Hierbij brengt de auteur belangrijke nuances 
aan, zoals het onderscheid tussen korte on lange 
vrijheidsstraffen. Voor de langere vrijheidsstraffen 
blijft het zoeken naar een efficiente on humane wijze 
van omgang met de gestraften, gekoppeld aan het 
geloofwaardig houden van de vrijheidsstraf als sanctie, 
een zware opgave. 

Reclassering 

25 
Dienstverlening. Themanummer. 
Horizontaal, nr. 5, juni 1984, biz. 3-9 (N). 

In een vijftal artikelen wordt ingegaan op de experi-
menten met dienstverlening. Allereerst wordt verslag 
gedaan van de voorstellen van de Voorbereidings-
groep Experimenten Dienstverlening (VED). Doze 
voorstellen behelzen onder moor: het wettelijk in-
voeren van de dienstverlening als hoofdstraf; zij moot 
als vervanging kunnen golden van gevangenisstraffen 
tot een half jaar; het maximaal aantal uren dienst-
verlening zoo de 240 uur niet to boven mogen pan; 
hot Openbaar Ministerie zoo .transactiebevoegdheid 
mocten krijgen op het punt van de dienstverlening; 
de rcchter moot dienstverlening bij eindvonnis 
kunnen opleggen. In het tweed° artikel wordt inge-
pan op de organisatorische aspecten van de dienst-
verlening. De VED meent dat de dienstverlening bij 
de rcelassering moot worden ondergebracht. In ieder 
arrondissement zou vanuit de reclassering een dienst-
verleningscoordinator mocten warden benoemd. Op 
de taakomschrijving van beide functies wordt nader 
ingegaan. In-het derde on vierde artikel zijn de voor-
stollen to vindcn van de voorbeteidingsgroep thema- 
dagen dienstvcrlening on het standpunt van het 
ARV-bestuur. Behalve ten aanzien van het punt dat 
dienstverlening ook in de plaats moot kunnen komen 
van con geldboete of ontzegging van rijbevocgdlicid, 
neemt het ARV-bestuur de voorstellen van doze 
voorbereidingsgroep over. In hot vijfde artikel wordt 
aangegeven dat de experimenten met dienstverlening 
in Groningen voortgezet kunnen worden nu een 
ARV-medewerker de coordinatie tijdelijk op zich 
heeft genomen. 

26 
Senior, P. The probation order: vehicle of social 
work or social control? 
Probation journal, 31e jrg., nr. 2, juni 1984, 
blz. 64-70 (GB). 



Volgens de auteur wekken het beroepsjargon van de 
reclasseerder en de rekbaarheid van het begrip `sociaal 
werk' de indruk dat er een vast aantal waarden en 
overtuigingen zijn die door iedereen worden gedeeld. 
Deze mythe wordt tevens in stand gehouden doordat 
de discussies zich veelal concentreren op het gebruik 
van dezelfde technieken en methoden met voorbij-
gaan aan fundamentele vragen omtrent de onder-
liggende principes. De auteur meent echter dat er vijf 
verschillende benaderingen te onderscheiden vallen: 
1) het rehabilitatie-model; 2) het surveillance-model; 
3) het separatie-model dat elementen bevat van 2 en 
4 en de in alle modellen aanwezige tweedeling tussen 
zorg en controle uitdrukkelijk onderkent en schcidt, 
4) het personalistische model, waarbij de waarde van 
elke persoon als unick individu zeer centraal staat; en 
5) het socialistische model, waarbij de plaats van de 
overtreder minder scherp omschreven is. De autcur 
ziet als voordeel van dit laatste model dat het helpen 
minder makkelijk plaatsvindt in een sfeer van verwijt. 
De diverse kenmerken van de modellen worden door 
de auteur aan de hand van andere publikaties bespro-
ken. 
Met literatuuropgave. 

109 	Psychiatrische zorg 

27 
Scully, D. and J. Marolla. Convicted rapists' vocabulary 
of motive: excuses and justifications. 
Social problems, 31e jrg., nr. 5, juni 1984, 
blz. 530-544 (USA). 

De auteurs analyseren de verontschuldigingen en uit-
vluchten waarvan verkrachters zich bedienen voor het 
rechtvaardigen van hun gedrag. De auteurs bestrijden 
het primaat van dc psychiatric en hanteren een sociaal 
leermodel. Leren omvat hierbij ook het vcrwerven van 
de cultured bepaalde `vocabulaire van motieven' 
(Mills). De auteurs beschrijven hoe zij kwamen tot een 
onderzoeksgroep van 114 veroordeeldc verkrachters. 
Hiertoe behoorden zowel `bekenners' als `ontkenners'. 
Een aantal stcreotypen worden onderscheiden: als 
rechtvaardiging: vrouwen zijn vcrleidelijk; vrouwen 
bedoelen ja als ze nee zeggen; fatsoenlijke vrouwen 
worden niet verkracht; en als excuses: het gebruik van 
alcohol en drugs; emotionele problemen; het poneren 
van zichzelf als een aardige en nette vent. De auteurs 
concluderen dat het gcdrag van verkrachters niet 
zozcer psychiatrisch als wel sociaal-cultureel verklaard 
moet worcicn. 
Met literatuuropgavc. 

Kinderbescherming 

28 
Dunford, F. W. and D. S. Elliott. Identifying career 
offenders using self-reported data. 
Journal of research in crime and delinquency, 21e jrg., 
nr. 1, februari 1984, blz. 57-86 (USA). 
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De auteurs hcbben een grote groep jongeren tussen de 
11 on 17 jaar 5 jaar achter elkaar, 1 keer per jaar 
ondcrvraagd met betrekking tot hun wetsovertrcdend 
gedrag. De bedoeling van dit onderzoek was om uit 
doze zelf gerapportcerde delicten af to leiden of or een 
verband bestaat tussen dit gedrag op jonge leeftijd en 
de latere criminele carriere. In eon aantal getallenover-
zichten zijn de resultaten van dit onderzoek gepresen-
teerd. Uit de overzichten blijkt dat zowel uit de 
frequentie waarmee op jongere leeftijd de wet wordt 
overtreden als uit de emst van doze feiten kan worden 
afgelcid wat de kans is op eon echte crirninele carrier°. 
Volgens de auteurs is doze methode van'zelf gerappor-
teerde delicten zeer bruikbaar om or prognoses voor 
de criminele ontwikkeling in de toekomst op to 
bascren. Eon verdere verbetering on uitbouw van doze 
methodiek kan volgens hen bijdragen tot eon meet 
adequate aanpak van de criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

29 
Elzinga, A. on P. Naber. Meisjes en de kinderbescher-
ming: de justitiele controle van seksualiteit. 
Tijdschrift voor criminologie, 26e jrg., nr. 3/4, 
mei/augustus 1984, bk. 209-224 (N). 

De auteurs zijn van mening dat, terwij1 de klasse-
selectiviteit in het justitiele beleid ten aanzien van 
mindcrjarigen at jarenlang ondcrwerp van onderzoek 
on kritiek is, de reprodulctie van patriarchak seksever-
houdingen in het kinderbcschermende optredcn nog 
nauwelijks als probleem is gesteld. Zij willen in dit 
artikel aantonen dat ook in het Nederlandse kinder-
beschermingsbeleid sprake is van een tendons tot 
sekseselectiviteit. Eerst geven zij eon samenvatting van 

• de belangrijkste buitenlandse onderzoeksrcsultaten op 
dit tcrrein. Aan de hand van o.a. cnkele kinderbescher-
mingsramiorten laten zij vervolgens zien dat ook in 
het beleid in Nederland eon tendons tot sekseselectivi-
teit aanwezig is. Naar het oordeel van de auteurs is de 
pedagogische theorie die aan doze kinderbeschermings-
interventie ten grondslag ligt onjuist. Met name de 
historisch gewortelde beschermingsideologie van de 
kinderbescherming, het handelen in het belong van', 
wordt door hen aan de kaak gesteld. Aan het slot van 
hun artikel leggen de auteurs eon verband tussen de 
seksueel-repressieve kinderbeschermingstendens en de 
patriarchale cultuur. 
Met literatuuropgave. 

30 
Loeber, R., T. J. Dishion and G. R. Patterson. 
Multiple gating: a multistage assessment procedure 

for identifying youths at risk for delinquency. 
Journal of research in crime and delinquency, 21e jrg., 
nr. 1, februari 1984, blz. 7-32 (USA). 

Volgens de auteurs blijkt uit de literatuur.dat de 
thcrapeutische behandeling van jonge delinquen ten 
con wisselend succes heeft. Er is nict duidclijk vast-
gesteld waar dit succes vanaf hangt. Zij wijzen crop 
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dat wel uit de verschillende studies blijkt dat de kans 
op succes toeneemt als de delinquent jonger is. Om 
tijdig de neiging tot delinquent gedrag te kunnen 
signaleren hebben zij een stapsgewijze methode 
ontwikkeld die aanzienlijk goedkoper is dan de 
methode waarbij van een groep jongeren aan de hand 
van gegevens in een keer een prognose wordt gemaakt. 
Deze stapsgewijze diagnose komt er op neer dat zij 
eerst aan de hand van het gedrag op school een 
selectie maken. Over degenen die hier wangedrag 
vertonen wordt vervolgens informatie ingemionnen bij 
de moeder thuis. Tenslotte wordt bij degenen waar-
over de moeder klaagt een interview afgenomen, ter-
wijl ook de moeder en vader worden geinterviewd. 
De auteurs laten in enkele tabellen zien hoe sterk de 
samenhang van deze indicatoren met het gedrag van 
de jeugdigen is. De voorspelbaarheid is naar hun 
oordeel groot terwijl de kosten van de methode laag 
zijn. 
Met literatuuropgave. 

31 
Smith, S. L. Significant research findings in the 
etiology of child abuse. 
Social casework, 65e jrg., nr. 6, juni 1984, 
blz. 337-346 (USA) 

De auteur geeft een overzicht van het bestaande onder-
zoek op het gebied van kindermishandeling. Er wor-
den drie groepen van oorzakelijke factoren onder-
scheiden: 1) sociaal-culturele factoren (sociale klasse, 
culturele verschillen, stress-situaties); 2) factoren van 
het kind (problemen tijdens zwangerschap en beval-
ling, ziekte, provocerend of aandacht vragend 
gedrag); en 3) psychologische c.q. persoonlijkheids-
factoren van de ouders (lage frustratie-tolerantie, 
gevoelens van onzekerheid, emotionele deprivatie). 
Deze blijken alle van invloed te zijn; veel onderzoe-
kingen zijn echter beperkt tot een van deze catego-
rian en betreffen niet-aselecte steekproeven. Er 
bestaat grote behoefte aan een onderzoek, dat al 
bovenstaande factoren met diverse methoden meet, 
om meer inzicht te krijgen in de multi-causale 
ontstaanswijze van kindermishandeling. Een duidelijke 
classificatie is hiervoor een eerste vereiste. De auteur 
wijst op de belangrijke rol die veld-maatschappelijke 
werkers bij zo'n onderzoek kunnen hebben. 
Met literatuuropgave. 

Politic 

32 
Brown, S. E. Police responses to wife beating; neglect 
of a crime of violence. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 3, 1984, 
blz. 277-288 (USA). 

De auteur onderzocht de hypothese dat in geval van 
vrouwenmishandeling de houding van de politic 
invloed heeft op de gevoelens van eigenwaarde van 



het slachtoffer en haat bereidheid mcdewerking to 
veilenen aan gerechtelijkc vervolging van de dader. 
Het blijkt nl. dat bij mishandeling door de partner, 
dc politic slechts zelden ovetgaat tot arrestatie. Aan 
geweldpleging in de huiselijke kring wordt pen 
prioriteit gegeven en dc politic ziet het slechts zelden 
als haar taak strafrechtelijke vervolging in gang to 
zetten. Het blijkt ook dat vrouwen slechts zelden 
vragen om zulke maatregelen: culturele normen en 
praktische overwegingen werken als eon belemmering. 
Het lijkt waarschijnlijk dat de terughoudendheid van 
de politic dit versterkt. Om doze hypothese to testen 
bestudeerde de auteur 84 enquoteformulieren, inge-
vuld door vrouwen die in 1981 cen blijf-van-m'n-lijf-
huis bezochten (Tennessee). 48 an hen schakelden 
de politic in. Dc gegevens werden statistisch 
bewerkt. Hoewel het aantal to klein is voor ccn 
definitievc uitspraak, lijkt het onderzoek de uit-
gangshypothese to bevestigen. De auteur doet aan-
bevelingen voor een verandering van de attitude van 
de politic t.a.v. vrouwenmishandeling. 
Met literatuuropgave. 

33 
Felkenes, G. T. Attitudes of police officers toward 
their professional ethics. 

112 	Journal of criminal justice, 12c jrg., nr. 3, 1984, 
blz. 211-220 (USA). 

Do autcur deed d.m.v. eon schriftelijke vragenlijst 
(N = 74, Zuid-Californie), eon onderzoek naar de 
bekendheid met en de praktischc bruikbaarheid van 
de officiele beroepscode voor politie-ambtenaren. 
Doze is vastgelegd in de taw Enforcement Code of 
Ethics' en de 'Canons of Police Ethics' zoals o.a. 
aanvaard door dc International Association of 
Police Chiefs en de Amerikaansc National 
Conference of Police Associations. Er word gekeken 
naar,l) de duidelijkhcid van de be staandc officiele 
code; 2) de mate van beperking die de code oplegt 
aan de dagclijkse uitvoering van de politictaak; 
3) de instemming met de ethische principcs; en 
4) of de officiele code allcen eon abstracte gclofte 
of ambtsced of ook eon concrete gedragslijn 
betekendc. Het mcrendeel van de ondervraagden 
blijkt zich good to kunnen vinden in de bestaandc 
code en doze ook als praktische handleiding to 
gcbruiken. De autcur wijst crop dat do minder-
held, die dit nict doct, echter de nodige aandacht 
moot krijgen vanwege het image van onkreukbaat-
heid, dat van vitaal belang is voor het politic-
apparaat. Er vvorden aanbevelingen gedaan om de 
bestaande lacuncs op to vullen. 
Met literatuuropgave. ,  

34 
Fischer, J. P. S. Schijn bedriegt: de quasi-experimen-
ten van het WODC 
Dclikt en delinkwent, 13e jrg., nr. 10, december 1983, 
blz. 886-898 (N). 
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In dit artikel gaat de auteur nader in op cen aantal 
experimenten opgezet door het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie. De experimenten beogen een 
wetenschappelijke basis te geven aan een selectief 
opsporings- en vervolgingsbeleid. Geleidelijk aan 
hcbben deze experimenten echter steeds meer het 
karakter gekregen van preventieprojecten gericht op 
kleine criminaliteit. De experimenten zijn uitgevoerd 
in, Hoogeveen, Amsterdam en 's-Gravenhage. Zij 
leiden tot de conclusie dat met meer surveillerende 
politie de omvang van de criminaliteit niet afneemt. 
De meer zichtbare surveillance heeft wel geleid tot 
afname van onveiligheidsgevoelens. De aangifte- 	. 
bereidheid voor agressieve delicten nam toe. De 
voorlichting over preventie had in het algemeen niet 
zoveel succcs. Na een uitvoerige bespreking van de 
experimentele methode en opzet, voert de auteur 
hiertegen een groot aantal bezwaren aan. Zijn voor-
naamste bezwaar is dat in dit quasi-experiment is 
gekozcn voor ongerelateerde steekproeven. 
Vooral omdat het theoretisch model dat aan de 
experimenten ten grondslag ligt z.i. niet goed is 
doordacht en de opzet niet vlekkeloos is, kunnen 
de experimenten volgens de autcur beter worden 
gestaakt. 

35 
Hu1st, P. C. A. Politieregisters en privacy. 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 12,9 juni 1984, 
blz. 259-264 (N). 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het voor-
ontwerp van Wet op de Politieregisters dat regels 
geeft voor de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer van personen van wie gegevens voorkomen in de 
politieregisters. Het voorontwerp maakt daarbij geen 
onderscheid tussen geautomatiseerde en nict-
geautomatiseerde (politie-)registraties. Aangezien er 
nog veel in dit voorontwerp aan regeling bij AMvB 
wordt overgelaten, is nog niet over de gehcle linie 
te overzien wat deze wet na de totstandkoming ervan 
voor de politic en voor de burger zal betekenen. Thans 
is er vrijwel nog niets geregOld m.b.t. de niet-geauto-
matiseerde politieregisters zodat de politic een grote 
vrijheid heeft bij het inrichten daarvan en bij het 
verstrekken van gegevens daaruit. Het voorontwerp 
bepaalt dat registratie van personen wegens hun 
godsdienst of lcvensovertuiging, ras, politieke 
gezindheid, sex uele gerichtheid of intiem levens-
gedrag niet mag plaatsvinden. Toegevoegd wordt dat 
opneming van daarop betrekking hebbende gegevens 
slechts kan geschieden indien dit onvermijdelijk is 
voor een goedc uitvoering van de politietaak. Ook is 
duidelijk dat de politic slechts aan cen zeer beperkt 
aantal in het wetsontwerp nader aangeduide 
personen of diensten gegevens uit de politieregisters 
mag verstrekken. Voorts wordt cr, behoudens 
mogelijke uitzonderingen, aan de geregistreerde 
burger een recht op kennisneming van de eigen 
gegevens toegekend. De geregistreerdc kan tevens 
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een recht op schadevergoeding doen gelden, als er 
Las. hem of haar in strijd met de wettclijke rege-
ling wordt gehandeld. • 

35 
Lawrence, It A. Police stress and personality 
factors: a conceptual model 
Journal of criminal justice, 12e jrg., or. 3,1984, 
blz. 247-263 (USA). 

De auteur deed eon ondcrzoek naar de respons van 
politiepersoneel op stressfactoren in hun werk in 
relatic tot bun persoonlijkheidsstructuur. Hiervoor 
word de Police Stress Inventory (PSI) ontwikkeld, 
een schaal waarmee de voor het beroep specifieke 
stressfactoren gedifferentieerd worden gemeten. Ms 
persoonlijkheidstest word de 16-Personality Factor-
test gebruikt. Het onderzock weal uitgevoerd onder 
104 politie-agenten in Texas. De gegevens werden 
statistisch bewerkt. Het blijkt dat 61% van de 
variantic in stressfactoren verklaard kan worden door 
verschillen in respons op stress t.g.v. versehillen in 
persoonlijkheidsstructuur. Welke beroepssituatic de 
meeste stress veroorzaakt, is afhankelijk van de 
persoonlijkheid van de betrokkencn. Bijv.: agenten 
die hoog scoren op de schalen voor agressie, asscrti-
viteit en praktische instelling ondervinden veel stress 
t.g.v. admihistratieve beslommeringen; bij een hoge 
score voor wantrouwen en gevocligheid voor 
bcdreiging is het deelnemen aan rechtszaken stress-
verwekkend. De auteur wijst crop dat de PSI uit-
sluitend gebruikt kan worden om bij individuele 
agenten de stressgevoeligheid to bepalen (en niet 
bijv. als selectie-instrument). Vervolgens kan dan aan-
dacht worden besteed aan individueel gerichte training 
of do climinatic van bcpaalde stressfactoren. 
Met literatuuropgave. 

37 
Muscari, P. G. Police corruption and organizational 
structures: an ethicists view. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 3,1984, 
biz. 235-245 (USA). 

Verklaringen die de structuur van eon organisme als 
uitgangspunt nemen, hebben ongetwijfeld cen nieuw 
licht geworpen op menselijk gedrag. Wanneer coiner 
structurelc verklaringen eon overtrokken betekenis 
krijgcn kan dit tot onjuiste conclusies leiden waarin 
wordt voorbijgcgaan aan de individualiteit en oor-
spronkellikheid van het menselijk gedrag. Dit betoogt 
de autcur in con filosofisch artikel over corruptie bij 
de politic, aan de hand van bestaande literatuur. De 
ondertoon van het artikel is dat in de opleiding voor 
politie-ambtenaren moor plaats moot worden ingc-
ruimd voor moraal en ethick van het persoonllike 
handelen. 
Met litcratuuropgave. 



38 
Perry, K. Measuring the effectiveness of Neighbour-
hood Crime Watch in Lakewood, Colorado. 
Police journal, 57e jrg., nr. 3, juli—september 1984, 
blz. 221-233 (GB); 

Tegenwoordig moet de politic zich i.v.m. een beperkt 
budget meer bewust zijn van het kostenaspect, m.n. 
in geval van uitgaven voor bijzondere projecten. Zorg-
vuldige empirische analyse van de resultaten is nood-
zakelijk. Zo blijkt het moeilijk te zijn om uitgaven 
voor misdaadpreventie te rechtvaardigen. Het wordt 
vaak als luxe beschouwd en valt als eerste af bij 
bezuinigingen. Met een project op dit gebied is dat 
echter niet het geval, nl. de 'Neighbourhood Crime 
Watch'. Het idee voor dit project is reeds in 1972 
ontwikkeld door de National Sheriff's Association. 
Vanaf het ontstaan heeft het grote bijval ondervonden. 
Reeds 153 politiekorpsen hebben het overgenomen 
en naar schatting hebben er 30 tot 50 miljoen men-
sen mee kennisgemaakt. Waar het om gaat is een 

• buurtbewakingsproject in kleine gemeenschappen 
met het doe om vooral het aantal inbraken in 
woningen te beperken. Het is hierbij van belang de 
onverschilligheid van het publiek te doorbreken en 
hun betrokkenheid te bevorderen. Het gaat er bij 

115 	misdaadpreventie om de gelegenheid tot het begaan 
van een misdrijf te beperken. Om dit in de praktijk 
te realiseren worden tien uitgangspunten genoemd. 
Als voorbeeld van een 'Neighbourhood Crime Watch' 
project wordt Lakewood, Colorado, USA genomen. 
De resultaten van het project worden geanalyseerd 
met het doe het effect van 'Neighbourhood Crime 
Watch' te meten. Het project bestaat uit vijf ele-
menten, die nader uitgewerkt worden, nl. bewust-
maken van het publiek; instructie t.a.v. woning-
beveiliging; het bevorderen van gemeenschapszin om 
tot zelfhulp te komen; het merken van bezittingen 
en afschrikking d.m.v. raamstickers van deelnemers. 
Aanwijzingen voor het organiseren van een buurt-
wacht worden gegeven, vergezeld van een kosten- 
opgave. De auteur benadrukt dat het niet de bedoeling 
is dat daders worden aangehouden; wel moet elke 
verdachte activiteit worden gemeld. De /1)U het onder- 
zoek verkregen cijfers geven een terugOng van 
inbraak in de bestudeerde buurten te/iien. De conclu-
sie is, dat dit weliswaar bemoedigende resultaten zijn, 
maar dat, gezien de gebruikte onderzoekmethoden, 
een derde onbekende variabele niet geheel uitgesloten 
kan worden. Verder onderzoek in andere arrondisse-
men ten is dan ook noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 

39 
Smith, D. A. The organizational context of legal 
control. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
nr. 1, februari 1984, blz. 19-38 (USA). 

Volgens de auteuf gaat veel onderzoek m.b.t. de 
besluitvorming bij politiemensen v.w.b. het wel of 
nict in hechtenis nemen van verdachten, onterecht 
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voorbij aan de invloeden van de organisationele 
context. Normen en waarden die leven binnen de 
organisatie bWinvloeden het handelen van haar leden. 
Om eon typologic van politie-organisaties to verkrijgen 
gaat de auteur uit van dc begrippen professionalisering 
en bureaucratisering. Wordcn doze twee kenmerken 
in eon kruistabel geplaatst, dan ontstaat eon vier-
delige typologie: or zijn organisaties met veel 
professionalisme, waarin of veel of weinig bureau-
cratisering hecrst; on or zijn organisaties met weinig 
professionalisme, waarin of vecl of wcinig bureau-
cratisering voorkomt. De autcur maakt gcbruik van 
de resultaten van eon in 1977 in eon drietal Ameri-
kaanse steden gehouden onderzoek. Hierbij word de 
methode van dc participerende observatie gehanteerd 
om 1139 contacten tussen de politie en de burgers 
to bestuderen. De resultaten van het onderzock 
wijzen crop dat de structurele kenmerken van de 
organisatic waarin de politicman werkzaam is van 
invloed zijn op bovengenoemde beslissingen. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

40 
Bussmann, E. und B. P. Gerhardt Der Alkohol-
verkehrstater in der jugendgerichtlichen Praxis. 
Kriminologische and soziologische Daten rind 
jugendgerichtliche Sanktionspraxis. 
Blutalkohol, 21e jrg., nr. 3, mei 1984, blz. 199-213 
(BRD). 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de proble-
matiek van verkeersdelicten door jeugdigen waarbij 
alcohol eon rol speelt. Voor de zeer gevaarlijke groep 
van jeugdige dronken rijders voerde dc kinderrcchter 
in Munchen in 1979 eon `heropvoedingsmogelijkheid' 
in, eon naseholingscursus voor automobilisten die 
problemen blijken to hebben met alcohol in het 
verkeer. Hen wordt geleerd zich bcwust to zijn van hun 
gedrag in het verkeer on zich minder riskant to gcdra- • 
gen. Om het effect van doze cursus to meten deden 
de auteurs eon onderzock. Het betrof 329 in de 
period° van 1 december 1978 tot en met 31 mei 1980 
door de kinderrechtbank Munchen vanwege eon 
verkeersdelict waarbij alcohol in het spel was veroor-
dceldc jeugdige personen. Door analyse van de 
vonnissen werden gegevens verkregen over o.a. 
familie-omstandigheden, school-on bcroepsopleiding, 
inkomen, concentratie van alcohol in hot blood, tijd-
stip on plaats van het della, rijbevoegdheid on rij-
ervaring on toegepaste sancties, waaronder de nascho-
lingscursus. Opvallend was vooral dat, vergeleken met 
volwassencn, bij de jcugdigen vcel vaker sprake was 
van eon ongeval, ondanks con lagcre concentratie 
alcohol in het blood. Het tocdelen van sancties was 
duidelijk strafrechtelijk georienteerd on kwam voor 
cen deel overeen met de praktijk van hot voor vol-

. wassenen geldende verkeersstrafrecht. Bij het vonnis 
wordt bij hogc concentraties van alcohol in het 
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bloed volgens de auteurs te weinig gelet op een 
mogelijke verslaafdheid. 
Met literatuuropgave. 

41 
Hulsman, L. H. C. Het Nederlandse heroinebeleid in 
een internationaal perspectief. 
Tijdschrift voor criminologie, 26e jrg., nr. 2, 
maart/april 1984, blz. 76-97 (N). 

De probleemstelling waarmee de auteur zich in dit 
artikel bezighoudt, is: hoe ziet het Nederlandse 
heroinebeleid er uit wanneer het bekeken wordt in 
relatie tot het Enkelvoudige Verdrag en het beleid in 
de omringende landen. De auteur vergelijkt het drug-
beleid in de verschillende landen aan de hand van een 
schema waarmee zichtbaar wordt gemaakt: 1) waar 
drug-beleid in de collectieve sector ontspringt; 2) hoe 
dat (drug- en ander) beleid binnen de collectieve 
sector invloed uitoefent; en 3) langs welke wegen het 
drugbeleid invloed heeft op de leefwereld in de 
samenleving. In dit schema worden vier niveau's 
(face-to-face contacten, lokaal beleid, nationaal 
beleid en internationaal beleid) van drug-beleid 
onderscheiden. Drug-beleid beinvloedt thans de leef-
wereld door directe ingrepen met woord en daad op 
het eerste niveau en door indirecte beinvloeding. 
Vervolgens wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
primaire en secundaire drugproblemen. Hierna laat 
de auteur zien dat de nationale overheid ten aanzien 
van het drugprobleem in de klem zit van de inter-
nationale organen, maar tegelijkertijd rekening moet 
houden met de beslissingen van bijvoorbeeld de 
plaatselijke overheid en de politic, die weer een 
antwoord zijn op geheel andere pressies. Concluderend 
stelt de auteur dat het model van sociale reacties op 
hennepgebruik een gelukkig voorbeeld van creatievc 
probleemoplossing is, dat helaas met betrekking tot 
de zogenaamde 'hard' drugs geen navolging heeft 
gckregen of kunnen lcriigen. 
Met literatuuropgave. 

42 
Rutenfrans, C. J. C. Behoefteregulering en heroine-
gebruik. 
Delikt en delinkwent, 14e jrg., nr. 5, mei 1984, 
blz. 435-441 (N). 

In dit artikel wordt getracht een antwoord te geven 
op de vraag hoe mensen ertoe komen een zeer dure 
stof te gaan gebruilcen, waarvan zij weten dat deze 
sterk verslavend is. Eerst besteedt de auteur aandacht 
aan de beperking van de behoeften, zoals verwoord 
door Durkheim. Deze laatste was van mening dat de 
moderne maatschappij het niet kan stellen zonder de 
regulerende kracht van het collectieve geweten. 
Vervolgens wordt ingcgaan op de controle-theorie 
van Hirschi. Evenals Durkheirn gaat hij ervan uit dat 
mensen in principe grenzeloze behoeften hebben en 
daarmce tot alles in staat zijn. Sociaal-psychologische 
factoren (gehechtheid, betrokkenheid en overtui- 
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gingen) bepalen de bereidhcid van mensen zich niet-
temin te houden aan de regcls die de maatschappij 
stelt. Vcrvolgens wordt het heroineprobleem als 
sociaal verschijnsel en het beginnend heroinegebruik 
als individueel proces vanuit bovengenoemde inzichten 
benaderd. De auteur meent dat de oorzaak van het 
beginnende harddrug-gebruik gelegen is in de afwezig-
hcid — op individueel niveau — van gehechtheid, 
betrokkenheid en overtuigingen, deels als gevolg van 
de ontregeling van disciplinerende instituties. Tot slot 
gaat de auteur in op het voorstel van het Amsterdamse 
gemeentebestuur om heroine tc verstrekken aan 
300 verslaafden. Hi] ondersteunt de praktische 
bezwaren die deze plannen hebben ontmoet en geeft 
zijn theoretische bezwaar aan. Zijn weg uit deze 
problematiek is meer filosofisch georienteerd. 

43 
Rutenfrans, C. J. C. Van zeepbellen en zoete 
dromen. de Coornhert-Liga over het drugbeleid. 
Delikt en dclinkwent, 14e jrg., nr. 6, Juni 1984, 
blz. 513-518 (N). 

Onlangs heeft.de  Coomhert-Liga een nota uitge-
bracht, waarin zij haar mening kenbaar maakt ten 
aanzien van het harddrugprobleem en het beleid dat 
de overheid hieromtrent voert. Zij pleit ondermeer 
voor liberalisatie van de in de Opiumwet genoemde 
middelen. De Coomhert-Liga stelt dat het nict goed 
mogelijk is te bepalen in hoeverre de gevolgen van het 
gebruik van drugs touter zijn toe te schrijven aan de 
eigenschappcn van de stof zelf. De auteur vindt het 
standpunt van de Coomhert-Liga misleidend en haar 
conclusies.ten aanzien van liberalisering van drugs 
gevaarlijk. Er dient zijns inziens onderscheid gemaakt 
te worden tussen de verslavende werking van de stof 
en de schadelijke effecten ervan op lichaam en geest. 
Hij toont aan dat veel problemen die samenhangen 
met het druggebruik niet voortvloeien uit het bcleid 
van de overheid of uit de etikettering van drugs en 
druggebruikers in tegenstelling tot de mening van de 
Coornhert-Liga hierover. Vervolgens gnat hi] in op de 
door deze laatste gesignaleerde nadelen van het over-
heidsbeleid ten aanzien van het druggebruik. De 
auteur condudeert dat de bijdrage van de Coornhert-
Liga aan de discussie over het drug-probleem nict 
scrieus kan worden genomen. 

44 
Studiedagen `Denken over Drinken', 75 jaar N.C.A. 
Themanummer. 
Feiten over het alcohol- en drugsprobleem, 20e jrg., 
nr. 1, maart 1984. 

Het 75-jarig bestaan van de NCA (Nationale Commis-
sic tegen het Alcoholisme en andere verslavingen) 
word onlangs gevierd met twee studiedagen met 
`denken over drinken' als thema. In dit thcmanummer 
wordt verslag gedaan van het betoog van de acht uit-
genodigde inleiders. Drs. P. Allewijn, oud-directeur 
Verkeersvciligheid van het Ministerie van Verkeer en 
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Waterstaat, toonde zich een voorstander van een 
ontmoedigingsbeleid, dat helaas nog niet van de 
grond is gekomen. Dr. K. H. Brandt, internist, sprak 
over lichamelijke afwijkingen t.g.v. overmatig 
alcoholgebruik. Drs. J. Koppels, directeur van de 
Stichting SOV-Catering Services, sprak over alcohol-
preventie in personeelsrestaurants. Prof G. P. Hoef-
nagels, criminoloog, had als onderwerp de toekomst 
van de jeugd. Hij voerde aan dat de jeugd geen toe-
komstperspectief heeft en daarom ook vaak geen 
prikkel om de alcohol te laten staan. De heer 
J. Peters, oud-voorzitter van de Arbeiders Jetigd 
Centrale was, sprekend over levenshouding en 
verantwoordelijkheid, van mening dat doorgegaan 
moest worden met het propageren van de geheelont-
houding. Een van de stellingen van mevrouw 
A. Thomassen -Lindt, oud-lid van de Nederlandse 
Bond van Abstinent Studerenden, luidde dat alco-
holische dranken zich niet meer weg laten denken 
uit de samenleving, maar dat overconsumptie bestre-
den moet worden. Mevr. A. Krouwel - Vlam, lid van 
het Europees Parlement had als thema 'alcohol- en 
drugsproblemen in de Europese Gemeenschap'. 
Ds. D. N. Wouters tenslotte, coordinator van een 
drugsopvangcentrum, benadrukte de mateloosheid 
als kernsymptoom van de huidige consumptie-
maatschappij. 
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De geldbocte. 
's-Gravenhage, WODC, 1973-1984. 
7 blz. 
Sociale gevolgen van de gevangenisstraf. 
's-Gravenhage, WODC, 1969-1983. 
5 blz. 
Criminaliteit en urbanisatie. 
's-Gravenhage, WODC, 1976-1983. 
7 blz. 
Gevangenishervorming; algemene infor-
matie. 
's-Gravenhage, WODC, 1976-1984. 
4 blz. 
Generale preventie. 
's-Gravenhage, WODC, 1975-1983. 
11 blz. 

Aangevulde literatuurlijsten 

Prostitutic, 
's-Gravenhage, WODC, 1984. 
14 blz. 
Verkrachting. 
's-Gravenhage, WODC, 1984. 
25 blz. 
Vrouwencriminaliteit. 
's-Gravenhage, WODC, 1984. 
23 blz. 
Pornografic. 
's-Gravenhage, WODC, 1984. 
13 blz. 
Inbraak. 
's-Gravenhage, WODC, 1984. 
9 blz. 
Gedetineerde vrouw. 
's-Gravenhage, WODC, 1984 
16 blz. 
Rol van de vrouw bij de politic. 
's-Gravenhage, WODC, 1984. 
6 blz. 
Alternatieve straffen. 
's-Gravenhage, WODC, 1984. 
6 blz. 
Drugs en criminaliteit. 
's-Gravenhage, WODC, 1984. 
21 blz. 
Hulpverlening en schadevergoeding 
aan slachtoffers van misdrijven. 
's-Gravenliage, WODC, 1984. 
18 biz. 

Lit. 442 

Lit. 443 

Lit. 444 

Lit. 445 

Lit. 447 

Lit. 85A 

Lit. 294 

Lit. 305 

Lit. 315 

Lit. 336 

Lit. 363 

Lit. 402A 

Lit. 408A 

Lit. 411 

Lit. 424 
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Angst voor de misdaad. 
's-Gravenhage, WODC, 1984. 
14 blz. Lit. 433 



Tijdschriften WODC in 1984 
geraadpleegd vdor Justitiele 
Verkenningen 
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A 
Advocatenblad 
Algemeen literatuuroverzicht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 
Algemeen politieblad 
American behavioral scientist 
American journal of orthopsychiatry 
American journal of psychiatry 
American journal of sociology 
American sociological review. 
Ass aequi 
Australian and New Zealand journal of criminology 

Balans 
Beleid en maatschappij 
Beleidsanalyse 
Blutalkohol 
British journal of criminology, delinquency and 
deviant social behaviour 
Buitenlanders bulletin 
Bulletin of the menninger clinic 
Bulletin on narcotics 

Canadian journal of criminology 
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 justice abstracts 
Criminal justice and behavior 
Criminal justice review 
Criminal law review 
Criminologic (Fr. talig) 
Criminology: an interdisciplinary journal 
Criminology and penology abstracts 

Data juridica 
Delikt en delinkwent 
Deviance et societe 
Drogalkohol 
Drug dependence 

ESB: eeonomisch statistische berichten 
European journal of social psychology 
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Federal probation 
Feiten; voorlichtingsblad over het alcoholgebruik 

Gedrag: tijdschrift voor psychologie 
Gids: personeelsbeleid arbeidsvraagstukken sociale 
verzekeringen 

Home office research bulletin 
Horizontaal 
Howard journal of penology and crime prevention 

Informatie-bulletin politiestudiecentrum 
Information bulletin on legal activities: council of 
Europe 
Intermediair 
International criminal police review 
International journal of the addictions 
International journal of law and psychiatry 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology 
International journal of social psychiatry 
International journal of the sociology of law 
International review of criminal policy 

Jeugd en samenleving 
Jeugdbescherming en onderzoek 
Journal of applied social psychology 
Journal of criminal justice 
Journal of criminal law and criminology 
Journal of law and society 
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 

Kri 
Kriminalistik 
Kriminologisches Journal 
Kiitische Justiz 
Kwartaalschrift privacy en persoonsregistratie 

Law and society review 
Law enforcement news 

Maandblad geestelijke volksgezondheid 
Marge 
Medisch contact 
Mens en maatschappij 
Monatsschrift far Kriminologie und Strafrechtsreform 
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NNR: nieuwsbrief voor nederlandstalige rechts-
sociologen, rechtsantropologen en rechtspsychologen 
Nederlands juristenblad 
Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haat 
grensgebieden 
Nemesis tijdschrift over vrouwen en recht 
New England journal on criminal and civil confinement 
New Society 

Panopticon 
Peregrinus bulletin 
Periodiekenparade • 
Police journal 
Police science abstracts 
Police studies 
Politieofficier 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 
Prison information bulletin 
Prison journal 
Prison service journal 
Probation journal 
Pro ces 
Psychological abstracts 
Psychometrika 

Quality and quantity + 

Recht en kritiek 
Rechtsgeleerd magazijn Themis 
Rechtshulp 
Revue de droit penal et de criminologic 
Revue penitentiane et de droit penal 
Revue de science criminelle et de droit penal compare 

SMA: sociaal maandblad arbeid 
SNI: selective notification of information 
Siswo: berichten over onderzoek 
Sociaal bestek en lectuurkeuze welzlinsterrein 
Social casework 
Social problems 
Social psychiatry 
Sociale wetenschappen 
Sociological methods and research 
Sociologisch tijdschrift 
Sociologische gids 
South African journal of criminal law and criminology 

TMW-kwartaal (voortgezet als: Welzijnsmaandblad) 
Trema; tijdschrift voor de rechterlijke mach t 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen 
Tijdschrift voor criminologie 
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening Sjow 
Tijdsehrift voor familie- en jeugdrecht 
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Tijdschrift voor de politie 
Tijdschrift voor psychiatrie 

V 
Van mens tot mens 
Verkeersrecht 
Victimology; an international journal 
Vollzugsdienst, Der 

WVC-documentatie 
Welzijnsmaandblad (voortzetting van: TMW-kwartaal) 
Welzijnsweekblad 
Wetenschapsbeleid 

Zeitschrift fiir Rechtssoziologie 
Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft 
Zeitschrift fur Strafvollzug und Straffailigenhilfe 

+ abonnement per 1-1-'85 opgezegd 



Register op jaargang 1984 
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Algemeen 	 nr. 	blz. 

Jaarverslag ACEWO: de ACEWO ten 
derden male in beeld; een verslag van 
haar activiteiten gedurende de periode 
juli 1983 t/m juni 1984. 	 7 	5 
Parkinson, L. Bemiddeling: een nieuwe 
aanpak voor het oplossen van gezins- 
problemen. 	 4 	18 

Strafrecht en strafreehtspleging 

Bol, M. W. Dienstverlening, een nieuwe 
wending in het strafrecht; een inleidend 
artikel. 	 6 	5 
Cavender, G. Rechtvaardigheid, sancties 
en het 'justice model'. 	 9 	41 
Duyne, P. C. van. net  OM; Openbaar of 
ondoorzichtig ministerie?; een inleidend 
artikel. 	 5 	5 
Glaser, D. Aanzet tot een vergelijkende 
kosten-baten analyse van de Neder- 
landse strafrechtspleging. 	 1 	7 
Kalmthout, A. M. van. net  wettelijke 
kader voor de dienstverlening. 	 6 	59 
Kiedrowski, S., A. IClijn en 
G. Paulides. De uitgaven van het 
Departement van Justitie: de periode 
1955-1982. 	 1 	75 
Kommer, M. M. Ben experiment in 
informatievoorziening. 	 5 	73 
Moody, S., en J. Tombs. De officier 
van justitie: een onafhankelijk 	• 
aanklager? 	 5 	91 
Orsagh, T. Is er plaats voor de economic 
binnen de criminologic en het straf- 
rcchtelijk apparaat? 	 9 	15 
Paulides, G., en G. van Eldijk. Harmoni- 
sexing van het seponeringsbelcid: een 
proef met indicatielijsten. 	 5 	60 
Steenhuis, D. W. Het OM op twee sporen. 5 	52 
Steinmetz, C. H. D.,,A. ICIlin en 
H. G. van Andel. Meer besteden aan 
Justitie of bezuinigen?; Meningen van 
de Nederlandse bevolking. 	 1 	103 
Veen, Th. W. van. Dienstverlening. 	6 	47 
Weseman, P. net  nut van het strafrecht; 
eon verkenning van de toepassingsmoge- 
lijkheden van de kosten-baten analyse 	. 
bij wetgevings- en handhavingsbeleid. 	1 	46 
Zelst, N. C. van., en D. Brons. De 
reclassering en dienstverlening. 	6 	120 
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Criminologie 
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