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Voorwoord 

Het is ruim zes jaar geleden dat in Justitiele 
Verkenningen (nummer 9, 1978) een artikel 
verscheen van dr. J. J. M. van Dijk, getiteld: 
Publieke opinie en misdaad'. Hoe het met die 
publieke opinie heden ten dage gesteld is en in 
hoeverre zich sindsdien wijzigingen in de 
mening van de bevolking over de criminaliteit 
voltrokken hebben, wordt besproken in de 
voorliggende special van Justitiele Verken-
ningen. 
Geopend wordt (wederom) met een artikel van 
dr. Van Dijk, dat luidt: `Criminaliteitsbestrij-
ding en de openbare mening'. Naar aanleiding 
van eerder verricht onderzoek wordt bekeken 

3 welke relatie er bestaat tussen de blootstelling 
aan criminaliteit en de roep onder de bevolking 
om strengere straffen. De onderzoeksresultaten 
geven onder meer aan dat persoonlijke 
gevoelens van onveiligheid geen voedingsbodem 
zijn voor de roep om strengere straffen. De 
voorkeur van de bevolking voor een preventief 
dan wel repressief beleid is volgens de auteur 
veeleer geworteld in fundamentele politieke 
opvattingen. 
Verder wordt gekeken in hoeverre het oordeel 
van de bevolking over de overheidsuitgaven 
wordt beihvloed door reele blootstelling aan 
criminaliteit. (Over de mening van de bevolking 
over meer besteden aan Justitie of bezuinigen, 
werd reeds gerapporteerd in JV-1, 1984.) 
Het tweede artikel — van drs. C. H. D. Stein- 
metz en drs. H. G. van Andel — draagt als titel: 
Meningen over en reacties op criminaliteit: een 
nieuwe visie op eerdere WODC-resultaten'. 
Steinmetz c.s. vechten de inmiddels tot klassie-
ker verworden onderzoeksconclusie aan die zegt 
dat zij die het meest bevreesd zijn voor crimi-
naliteit — vrouwen rond de dertig en bejaarden 
— het minste risico lopen slachtoffer te worden. 
Er bestaat volgens de auteurs wel degelijk een 
verband tussen ervaringen met criminaliteit en 
de mening van de bevolking daarover. 
In `Angstgevoelens voor criminaliteit, een 



informatieverwerkingsperpectier, bespreekt 
mr. drs. F. W. Winkel twee informatiestromen 
die bepalend kunnen zijn voor de mate van 
angst voor criminaliteit. 
De auteur onderscheidt de infommtiestroom 
die voortvloeit uit iemands directe en indirecte 
ervaringen als slachtoffer van criminaliteit en 
de informatiestroom die gevormd wordt door 
de media. 
Via een ingreep in deze infonnatiestromen 
biedt het bier gepresenteerde model mogelijke 
aanknopingspunten voor het reduceren van 
angstgevoelens voor criminaliteit. 
Van prof. dr. W. Skogan is het speciaal voor dit 
nummer geschreven artikel betreffende enkele 
nieuwe politie-experimenten in de VS die 
momenteel worden uitgevoerd door de Police 
Foundation. Gepresenteerd wordt een deel 
van de resultaten van het onderzoek naar de 
vraag hoe door de politie gereageerd zou 
moeten worden op de angst van het publiek 

4 	voor criminaliteit. 
Om het beeld (mm of meer) te completeren 
geven Philip Robert en Claude Faugeron in het 
laatste artikel een analyse van de misdaad-
verslaggeving in vijf typen Franse kranten. 



Criminaliteitsbestrij ding en de 
openbare mening* 

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

De meeste artikelen in dit themanummer 
handelen over de houding van de individuele 
burgers ten aanzien van de dreiging die er van 
criminaliteit op hen persoonlijk uitgaat. Daar-
naast houden veel burgers er opvattingen op na 
over de ernst van de criminaliteit als maatschap-
pelijk probleem en over de wijze waarop dit 
probleem door de overheid wordt of zou moeten 
worden aangepakt. In deze bijdrage zullen deze 
laatstgenoemde, politieke opvattingen aan de 
orde worden gesteld. 
In het onderzoek naar deze zaken is herhaaldelijk 

5 	gevonden dat de burgers die zich persoonlijk het 
meeste bedreigd voelen door bepaalde vormen 
van criminaliteit niet samenvallen met degenen 
die de criminaliteit als een groot maatschappelijk 
probleem beschouwen. De op de eigen persoon 
of de eigen leefeenheid gerichte bezorgdheid 
lijkt vrij sterk afhankelijk te zijn van de risico's 
die men realiter loopt. Met de meer algemene 
oordelen over het misdaadprobleem bleek dit 
minder het geval te zijn. Tot de vaste onderzoek-
conclusies behoort verder dat de roep om 
strengere straffen vaker aflcomstig is van degenen 
die de misdaad als een urgent maatschappelijk 
probleem zien dan van degenen die zich hierdoor 
persoonlijk bedreigd voelen (Cozijn en Van Dijk, 
1976; Fiselier, 1978; Taylor e.a., 1979; Fattah, 
1979; Stephan, 1977; Faugeron e.a., 1980; 
Figgie report, 1980; Tyler and Weber, 1982; 
Brillon 1983). 

* Dit artikel is een bewerking van een voordracht 
gehouden op de British Society of Criminology 
Day Conference on Crime Sentencing and Public 
Opinion op 16 oktober 1984 te Londen met de 
titel: On the pragmatic and ideological aspects of 
public attitudes towards crime control. 
** Hoofd WODC; met dank aan drs. H. G. van Andel 
voor zijn assistentie bij de analyse. 



In het onderstaande zal allereerst worden inge-
gaan op de vraag of de nieuwste Nederlandse 
onderzoekuitkomsten deze gangbare criminolo-
gische ideeen nog steeds ondersteunen. Vervol-
gens zullen de opvattingen van de bevolking 
over de hoeveelheid geld die de overheid aan 
misdaadbestrijding zou moeten besteden aan de 
orde komen. Hierbij gaat het vooral om de vraag 
hoe deze opvattingen zich verhouden tot 
respectievelijk de reek blootstelling aan 
criminaliteit, het gevoel van persoonlijke on-
veiligheid en het oordeel over misdaad en mis-
daadbestrijding in het algemeen. Met deze 
analyse van gegevens over de eventuele steun 
voor hogere uitgaven voor de misdaadbestrijding 
wordt een nieuw element toegevoegd aan de 
discussie over strafrechtspleging en publieke 
opinie. 

De relatie tussen blootstelling aan criminaliteit 
en de roep om strengere straffen 

6 	Het oordeel van de bevolking over de criminali- 
teitsbestrijding is in het verleden vaak afgemeten 
aan het antwoord op de vraag of de rechters in 
het algemeen al dan niet voldoende zware straf-
fen opleggen (buy. Ennis, 1967). Len overgrote 
meerderheid van de bevolking blijkt veelal van 
mening te zijn dat de straffen (veel) te laag zijn. 
Inmiddels is echter bekend dat de meeste onder-
vraagden betrekkelijk gematigde straffen voor-
stellen wanneer hun wordt gevraagd voor een 
nauwkeurig beschreven misdrijf een concrete 
strafmaat te noemen (Bondeson, 1982; Shaw, 
1982; Maguire, 1982; Hough, 1984). Met het 
antwoord dat de straffen in het algemeen te 
laag zijn geeft men vermoedelijk vooral uitdruk-
king aan het gevoel van atleurig of morele 
verontwaardiging dat zware misdrijven oproepen 
en doet men geen uitspraak over de feitelijke 
straftoemeting. Over de feitelijke straftoemeting 
blijken de meeste burgers trouwens zeer slecht 
geihfonneerd te zijn (Shaw, 1982). 
Len tweede bezwaar tegen de oudere onder-
zoeken naar de mate van tunitiviteif van de 
bevolking — dat wil zeggen naar de roep om 
strengere straffen — is dat de ondervraagden 
geen gelegenheid krijgen hun oordeel te geven 
over andere, niet-repressieve manieren om de 
misdaad te bestrijden. Hierdoor is o.a. veel te 
weinig tot uitdrukking gekomen dat alternatieve 



sancties, zoals dienstverlening en schade-
vergoeding van het slachtoffer door de bevolking 
bij veel delictstypen als veel zinvollere reacties 
worden gezien dan vrijheidsstraffen (Shaw, 
1982; Galaway, 1983; Sessar, 1984). 
In 1975 verrichtte het WODC een onderzoek 
naar de mening van de Nederlandse bevolking 
over criminaliteit en criminaliteitsbestrijding 
(Van Dijk, 1978). De belangrijkste onderdelen 
van deze studie zijn in 1982 herhaald als onder-
deel van de nationale slachtofferenquete van het 
CBS/WODC. 
In beide studies werd aan de respondenten niet 
alleen gevraagd hun oordeel te geven over de 
geschiktheid van drie repressieve maatregelen, 
maar ook over drie preventieve vormen van 
criminaliteitsbestrijding (respectievelijk 
gevangenisstraf, strengere straffen en werk-
kampen en heropvoeding, hulpverlening en 
werkprogramma's voor ex-delinquenten). 
Degenen die een der repressieve optics onder- 

7 	steunden, bleken vaak tevens voorstander van 
de andere twee repressieve maatregelen te zijn 
en wezen vaak de preventieve benadering af. 
Toch bleken beide benaderingen zeker niet 
geheel onverenigbaar te zijn. Ongeveer de helft 
van de respondenten die consequent voor een 
repressieve aanpak was, was ook voorstander 
van ten minste een 'der preventieve maatregelen. 
Dit resultaat toont aan dat onderzoek waarin 
bijv. uitsluitend wordt gevraagd naar het oor- 
deel over de zwaarte van de straffen een 
onvolledig beeld geeft van de opinies over 
misdaadbestrijding. Op basis van de oordelen 
over de zes genoemde beleidsopties kan de 
bevolking worden ingedeeld in drie groepen: 
minder dan een kwart ondersteunt uitsluitend 
de repressieve benadering, ruim een kwart 
ondersteunt uitsluitend de preventieve aanpak, 
terwijl ongeveer de helft zowel positief staat 
tegenover sommige repressieve als tegenover 
sommige preventieve optics. 
Aan de enquete van 1982 werd `schade-
vergoeding door de dader' toegevoegd als een 
zevende manier om de criminaliteit aan te 
pakken. Deze laatste methode werd door een 
groter percentage ondervraagden een geschikte 
vorm van misdaadbestrijding gevonden dan de 
overige zes optics, nl. door 89%. 
Vooral voor de overigens naar rep ressie neigen- 



de respondenten bleek de schadevergoedings-
straf een aantrekkelijk alternatief te zijn. 
Ten behoeve van de analyse is een schaal 
geconstrueerd waarmee de omgekeerd even-
redige voorkeur van de respondent voor de 
preventieve en de repressieve opties wordt 
gemeten (hoe hoger de score des te sterker de 
voorkeur voor repressie). Om te testen of deze 
meningen een samenhang vertonen met 
persoonlijke bezorgdheid over criminaliteit, 
werd deze schaal afgezet tegen drie verschil-
lende maten voor `blootstelling aan criminali- 
teit'. Dit waren allereerst de graad van 
verstedelijking van de woonplaats en het al dan 
niet zelf slachtoffer zijn geweest. Tevens werd 
een schaal ontwikkeld voor de perceptie van 
misdaad als een persoonlijk probleem gebaseerd 
op twee enquetevragen (Steinmetz, 1985). De 
resultaten van de analyse zijn weergegeven in 
tabel I. Daaruit blijkt dat er jets meer steun 
is voor een repressieve aanpak in de drie grote 

8 steden. De punitiviteitschaal is echter op geen 
enkele wijze gerelateerd aan de perceptie van 
misdaad als een persoonlijk probleem. 
Zij die slachtoffer van een misdrijf zijn geworden 
blijken bovendien zelfs een voorkeur voor 
preventieve maatregelen te hebben (en neigen 
ertoe strengere straffen te verwerpen). Naar 
onze mening geven deze resultaten andermaal 
steun aan de opvatting dat persoonlijke 
gevoelens van onveiligheid onder de huidige 
omstandigheden in Nederland geen voedings-
bodem zijn voor de roep om strengere straffen. 
De analyse toonde verder aan dat de opvattingen 
over criminaliteitsbestrijding in sterke mate 
samenhangen met opleidingsniveau en leeftijd 
(zie tabel I). Jonge mensen met een hoog 
opleidingsniveau zijn veel minder punitief 
ingesteld dan andere groepen (en andersom). 
Daarnaast weten we van ons materiaal uit 1975 
dat opvattingen over criminaliteitsbestrijding 
samenhangen met politieke voorkeuren. Burgers 
die op klein links stemmen, hebben bijv. een 
voorkeur voor alleen preventieve maatregelen. 
Samengevat geven deze recente gegevens op-
nieuw steun aan de opvatting dat de voorkeur 
voor preventieve, respectievelijk repressieve 
vormen van criminaliteitsbestrijding in hoofd- 
zaak wordt bepaald door fundamentele 
ideologische opvattingen. In ons land lijken 
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deze opvattingen nauw samen te hangen met 
opleidingsniveau en leeftijd. De opvattingen 
over criminaliteitsbestrijding blijken slechts in 
geringe mate te worden beinvloed door persoon- 
lijke ervaringen met of bezorgdheid over 
criminaliteit. 

Ontwikkelingen in Nederland sinds 1975 
In dit verband is het niet alleen interessant om 
de kenmerken van bepaalde bevolkingsgroepen 
met elkaar te vergelijken. Het is minstens even 
interessant om de desbetreffende theoretische 
inzichten te toetsen door middel van een 
historische analyse. In Nederland hebben sinds 
1975 veel vormen van criminaliteit een 
verdubbeling te zien gegeven. Volgens de 
bovenvermelde opvattingen zou dit ertoe 
moeten leiden dat de persoonlijke gevoelens 
van onveiligheid zijn toegenomen, terwill 
oordelen over misdaad als maatschappelijk 
probleem en over de bestrijding van misdaad 

10 	zich niet noodzakelijkerwijze gewijzigd hoeven 
te hebben. In de bijdrage van Steinmetz (1985) 
aan dit themanummer wordt aan de orde 
gesteld dat de risicoperceptie van de Nederlandse 
burger met betrekking tot criminaliteit sinds 
1975 inderdaad aanzienlijk somberder is 
geworden. Het oordeel over de misdaad als 
maatschappelijk probleem wordt in Nederland 
sinds 1981 met gedeeltelijke subsidie door het 
ministerie van Justitie vier keer per jaar 
gemeten door de N.V. v/h de Nederlandse 
Stichting voor de Statistiek als onderdeel van 
het project multi-dimensionele indicatoren voor 
betrokkenheid bij maatschappelijke problemen. 
In grafiek 1 is weergegeven hoe de indicator 
`persoonlijke belangstelling voor onveiligheid 
van de burger (i.c. bedreiging door misdadig 
gedrag; diefstal, geweldpleging etc.)' zich sinds 
1981 heeft ontwikkeld (Van der Werff, 1983). 
Uit grafiek 1 blijkt dat de belangstelling voor 
misdaad als maatschappelijk probleem, evenals 
overigens de andere indicatoren met betrekking 
tot onveiligheid (emotionele betrokkenheid, 
actiebereidheid) in de periode 1981-1984 een 
fluctuerend beeld te zien heeft gegeven. Een 
duidelijke stijging heeft zich niet voltrokken. 
De toename van de criminaliteit is dus wel 
gepaard gegaan met een toegenomen risico-
perceptie maar niet of nauwelijks met een 
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grotere bezorgdheid over de misdaad als maat-
schappelijk probleem. Deze uitkomst gaat enigs-
zins in tegen 'het gezonde verstand'. Zij is 
echter in overeenstemming met het theoretische 
inzicht dat de bezorgdheid over het misdaad-
probleem sterker wordt beheerst door ideolo-
gische standpunten dan door persoonlijke 
ervaringen of bekommernissen. 
Vervolgens moet gekeken worden naar de 
ontwikkeling van het oordeel over de bestrijding 
van de criminaliteit. Is de Nederlandse 
bevolking onder invloed van de toegenomen 
misdaad punitiever geworden of niet? 
In de CBS/WODC enqudte van 1982 zijn, zoals 
gezegd, enkele vragen uit het WODC-onderzoek 
van 1975 opnieuw gesteld. De vergelijking wijst, 
wellicht tot veler verbazing, uit dat voorzover 
de publieke opinie over misdaadbestrijding zich 
heeft gewijzigd, deze wijziging bestaat uit een 
grotere voorkeur voor preventieve maatregelen 
(zie tabel 2). 

12 	Het is mogelijk dat de vergelijking enigszins is 
verstoord door de omstandigheid dat de twee 
onderzoeken qua opzet niet exact gelijk zijn 
geweest. Het blijft evenwel opmerkelijk dat de 

Tabel 2: Een vergelijking tussen opvattingen over 
criminaliteitsbestrijding medio 70 en begin 80 in 
Nederland 

1975 	1982 

Strenger straffen (geschikte wijze 
van criminaliteitsbestrijding) 	79% 	71% 
Gevangenisstraf (geschiktc wijze 
van criminaliteitsbestrijding)* 	72% 	68% 
Voorstandor van hcrinvoering 
doodstra f** 	 47% 	39% 
Ilcropvoeding (geschikte wijzo 
van criminaliteitsbestrijding) 	55% 	67% 
Schadevergoeding slachtoffer 
(gesehikte wijzc van criminaliteits- 
bestrijding)* 	 89% 
Soeiale hulp aan daders (geschikte 
wijze van criminaliteit s- 
bestrijding)* 	 71% 	79% 
Voorstander van resocialisatic 
in plaats van bestraffing** 	59% 	49% 

* WODC-onderzoek van 1975 en slachtofferenquetc 
1982 CBS/WODC. 
** Culturele veranderingcn in Nederland, onderzoeken 
van her Sociaal Cultured Planbureau, 1975 en 1983, 
Sociaal Cultured Rapport, 1982, pag. 300. 



• uitkomsten van de desbetreffende onderzoeken 
betreffende risicoperceptie een duidelijke 
toename te zien geven terwijl de uitkomsten 
van dezelfde onderzoeken met betrekking tot 
de wijze van misdaadbestrijding indiceren dat 
de steun voor preventieve opties groter is 
geworden en die voor repressieve niet. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 
zijn jaarlijkse leefsituatie-onderzoek enkele 
vragen over de strafrechtspleging opgenomen. 
Een vraag heeft betrekking op de eventuele 
herinvoering van de doodstraf. Het percentage 
voorstanders van deze strafsoort, die overigens 
door de Nederlandse grondwet uitdrukkelijk 
wordt afgewezen, is tussen 1975 en 1983 ge-
daald van 47 naar 38%. Ook dit trendgegeven 
wijst niet op een toegenomen punitiviteit onder 
de Nederlandse bevolking. Anders ligt het met 
de antwoorden op de SCP-vraag naar het oor-
deel over de stelling 'men moet misdadigers 
veranderen in plaats van straffen'. 

13 	In 1975 was nog 59% het met deze stelling 
eens. Dit percentage was in 1983 geslonken 
tot 49%. Deze daling vormt een aanwijzing dat 
de bevolking thans minder dan in het verleden 
van oordeel is dat daders veranderd dienen te 
worden in plaats van gestraft. De betekenis van 
deze verschuiving is mijns inziens beperkt en 
bovendien enigszins onduidelijk. De stelling van 
het SCP dwingt de ondervraagde een keuze te 
maken tussen twee alternatieven die elkaar 
geenszins uitsluiten en dit ook in perceptie van 
de bevolking niet doen. Uit het WODC-onder-
zoek blijkt dat de opvatting dat daders gestraft 
dienen te worden geenszins betekent dat men 
hulpverlening aan daders afwijst. Uit de her-
haling van dit onderzoek blijkt bovendien niet 
dat het percentage Nederlanders dat jets ziet 
in preventieve maatregelen kleiner is geworden. 
Integendeel, ook het percentage voorstanders 
van uitsluitend preventieve maatregelen is niet 
gedaald. Het onderzoekresultaat van het SCP 
houdt mijns inziens vermoedelijk in dat onder 
de grote groep Nederlanders die zowel voor 
preventieve als voor rep ressieve maatregelen 
zijn het deel dat bij een geforceerde keuze voor 
`alleen hulpverlening' kiest, kleiner is geworden. 
De beschikbare trendgegevens met betrekking 
tot het oordeel over de wijze van misdaad-
bestrijding wijzen tezamen bezien mijn inziens 



niet op een fundamentele wijziging sinds 1975. 
Ruim de helft van de Nederlandse bevolking 
beschouwde ook in 1982 zowel eon of ineer 
preventieve als eon of meer repressieve beleids-
maatregelen als geeigende antwoorden op het 

• misdaadprobleem. Dit gegeven is in overeen-
stemming met de hypothese dat opvattingen 
over de criminele politiek goeddeels los staan 
van de reele blootstelling aan criminaliteit. 
Sinds 1975 is de kleine criminaliteit in Neder-
land sterk gestegen en de risicoperceptie van de 
burgers eveneens. De aandacht voor de misdaad 
als rnaatschappelijk probleem is echter niet of 
nauwelijks gestegen terwijl de opvattingen over 
de criminele politiek vooralsnog globaal dezelf-
de zijn gebleven. 
Naar mijn mening moet deze conclusie als volgt 
worden geinterpreteerd. De criminaliteit waar-
mee de individuele burger in Nederland wordt 
geconfronteerd behoort tot de kleine criminali-
teit. De ervaringen hiermee maken de burger 

14 	georgerd en bezorgd maar leiden op zichzelf 
niet tot een roep om strengere straffen. Voor 
dat laatste is een fundamentele wijziging nodig 
van het ideologische en politieke klimaat. 

De intensiteit van de opvattingen over misdaad-
bestrijding 
Het voorliggende theoretisch perspectief geeft 
aanleiding tot de vraag of de burger dan geen 
enkele politieke consequentie verbindt aan zijn 
persoonlijke bezorgdheid over (kleine) 
criminaliteit. Aan ons onderzoek van 1982 is 
een serie vragen toegevoegd inzake de overheids-
uitgaven aan criminaliteitsbestrij ding. De eerste 
vraag luidde: 
`Denkt u dat de overheid teveel, te weinig of 
juist genoeg geld uitgeeft aan criminaliteits-
bestrijding'. 
54% van de ondervraagden zei voor een verhoging 
van deze uitgaven te zijn. Vervolgens werd aan 
alle respondenten gevraagd deze uitgaven af-
zonderlijk aan te geven voor politie, gevangenis-
wezen, reclassering, rechtspraak en slachtoffers. 
Over dit onderzoek is reeds gerapporteerd in 
Justitiele Verkenningen door Steinmetz en Klijn 
(JV 1, 1984). Op deze plaats gaat het om de 
bijzondere vraag of het oordeel over de over-
heidsuitgaven al clan niet wordt beinvloed door 
de reble blootstelling aan criminaliteit. Met 
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andere woorden: zijn degenen die het meeste 
onder de toegenomen misdaad te lijden hebben, 
meer dan anderen genegen overheidsgeld te 
(laten) besteden aan misdaadbestrijding, onge-
acht hun opvatting over de te kiezen aanpak? 
Ter beantwoording van deze vraag is allereerst 
het oordeel over de uitgaven aan criminaliteits-
bestrijding afgezet tegen dezelfde drie opera-
tionalisaties van blootstelling aan criminaliteit 
die eerder zijn gebruikt in de analyse van de 
oordelen over de wijze van misdaadbestrijding, 
nl. urbanisatiegraad van de woonplaats, risico-
perceptie en reeel slachtofferschap. De uit-
komsten_zijn weergegeven in tabel 3. 
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Len voorkeur voor hogere uitgaven aan 
criminaliteitsbestrijding blijkt in vrij sterke 
mate positief gerelateerd te zijn aan alle drie de 
variabelen (urbanisatiegraad, risicoperceptie 
criminaliteit en slachtofferschap). 
Deze resultaten tonen aan dat mensen die 
ervaring hebben met of bezorgd zijn over 
criminaliteit een sterkere voorkeur hebben voor 
een verhoging van de uitgaven aan criminaliteits-
bestrijding dan andere burgers. 
Deze uitkomst verschilt opvallend van de eerder-
genoemde resultaten met betreklcing tot het 
veronderstelde verband tussen blootstelling 
aan criminaliteit en opvattingen over de wijze 
van eriminaliteitsbestrijding. Len grote mate 
van blootstelling aan criminaliteit leidt niet 
tot een uitgesproken voorkeur voor een preven-
tieve dan wel een repressieve aanpak (tabel 1), 
maar stimuleert wel de wens dat de overheid 
voor de misdaadbestrijding meer geld uittrekt 
(tabel 3). De volgende vraag is of het verband 

16 	tussen blootstelling aan criminaliteit en de 
wens dat meer overheidsgeld voor de misdaad-
bestrijding wordt aangewend, optreedt bij alle 
opvattingen over de wijze van misdaadbestrij-
ding of bijv. alleen bij de voorstanders van de 
preventieve maatregelen. Om dit te onder-
zoeken is het oordeel over de uitgaven voor 
misdaadbestrijding van de bezorgden (hoge 
risicoperceptie) vergeleken met dat van de 
minder bezorgden (!age risicoperceptie) binnen 
elk van de vijf onderscheiden opvattingen over 
de wijze van misdaadbestrijding. De vijf onder-
scheiden opvattingen over de wijze van mis-
daadbestrijding zijn de categorieen van de 
eerder besproken schaal voor punitiviteit (de 
eerste categorie is voorstander van alle preven-
tieve opties en verwerpt alle repressieve opties, 
de tweede categorie is voorstander van twee of 
drie preventieve opties en een repressieve optie, 
de vijfde categorie tenslotte steunt uitsluitend 
de repressieve opties). De resultaten zijn grafisch 
weergegeven in figuur 2. 

De in figuur 2 weergegeven resultaten tonen 
aan dater bij alle vijf onderscheiden opvattingen 
over criminaliteitsbestrijding een positief 
verband bestaat tussen bezorgdheid over mis-
daad en een voorkeur voor meer uitgaven san 
criminaliteitsbestrijding. 



hogere uitgaven 

gemiddeld oordeel 

lagere uitgaven 
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Figuur 2: Grafische weergave van het oordeel over 
meer, minder of gelijkblijvende uitgaven voor de 
misdaadbestrijding van de groepen van de bevolking 
met verschillende opvattingen over de wijze van 
misdaadbestrijding (niet punitief t/m extreem punitief) 
voor de bezorgden en niet bezorgden afzonderlijk. 

niet punitief 
(voorstander van 
uitsluitend preventie) 

bezorgd over misdaad 

niet bezorgd 
over misdaad 

2 4 	5 

• extreem punitief 
(voorstander van 
uitsluitend repressie) 

Bijvoorbeeld, zij die voor een preventief beleid 
zijn en alle vormen van repressie verwerpen, 
blijken meer voor hogere uitgaven te zijn als 
zij persoonlijk bezorgd zijn over criminaliteit. 
Hetzelfde geldt — in nog sterkere mate — voor 
de andere extreme groep: mensen die een voor-
keur voor strengere straffen hebben en alle 
vormen van preventie verwerpen. 
Blijkbaar stellen zowel de `straffers' als de 
thulpverleners' zich vanwege hun persoonlijke 
bezorgdheid over criminaliteit kritischer op 
tegenover de inspanningen van de overheid om 
de criminaliteit aan te pakken. Mensen die zich 
bedreigd voelen door criminaliteit zijn voor-
standers van meer uitgaven voor criminaliteits-
bestrijding, los van hun criminologische opvat-
tingen. 
Uit figuur 2 blijkt tevens dat de voorstanders 
van preventieve opties in het algemeen meer 
genegen zijn om hogere overheidsuitgaven voor 
misdaadbestrijding te steunen dan de voor-
standers van repressieve opties. 
Een tabel die de relatie weergeeft tussen de 
opvattingen over algemene uitgaven voor mis- 



daadbestrijding en onze schaal die de voorkeur 
voor een preventief of repressief beleid meet, 
gaf een negatief verband te zien (X 2 = 191, 
Df = 8; V = 0.10; P <0.000). Zoals gezegd is 
in het onderzoek tevens gevraagd naar het oor-
deel over uitgaven voor specifieke vormen van 
misdaadbestrijding (politic, gevangeniswezen, 
reclassering, rechtspraak en slachtoffers). 
Nadere analyse van de opvattingen over uitgaven 
aan specifieke zaken toonde aan dat zowel 
punitief als niet-punitief ingestelde responden-
ten bijna unaniem meer geld aan slachtoffers 
van misdrijven zouden willen uitgeven. Zij die 
voorstander van een repressief beleid waren, 
wilden het budget van de reclassering vermin- 
deren en het budget van de politie, en in 
mindere mate dat van het gevangeniswezen, 
verhogen. Zij die hun voorkeur uitspraken voor 
een preventief beleid waren vooral voorstander 
van een verhoging van het reclasseringsbudget. 
Geen van beide groepen bleek in meerderheid 

18 	meer geld te willen uitgeven aan de recht- 
spraak. De oordelen over de uitgaven voor 
specifieke onderdelen van het strafrechtelijke 
apparaat weerspiegelen kennelijk de basis-
filosofieen van de burgers over het criminele 
beleid. 
Als sluitstuk van de analyse hebben we gekeken 
of en hoe persoonlijke bezorgdheid over mis-
daad samenhangt met het oordeel over de uit-
gaven voor specifieke onderdelen van het straf-
rechtelijke apparaat binnen de eerdergenoemde 
vijf categorieen wat betreft het oordeel over de 
wijze van misdaadbestrijding (van niet punitief 
tot extreem punitief). Hierbij gaat het dus 
bijv. om  de vraag of degenen die een exclusief 
preventief beleid voorstaan wel of niet meer 
genegen zijn extra geld voor politic te voteren 
naarmate zij zich persoonlijk meer bedreigd 
voelen door criminaliteit. Met andere woorden, 
blijven burgers die zich persoonlijk bedreigd 
voelen door criminaliteit ook in zoverre trouw 
aan hun criminologische basisfilosofieen dat zij 
eventuele extra overheidsuitgaven voor mis-
daadbestrijding alleen willen besteden aan die 
onderdelen van het beleid die rechtstreeks ter 
uitvoering van deze filosofie kunnen dienen. 
Of wordt men in dit opzicht minder kieskeurig 
nadat er bijv. thuis is ingebroken? 
Het beeld dat uit deze analyses ontstaat, 



bevestigt in het algemeen de hypothese dat zij 
die bezorgd zijn, voorstander zijn van hogere 
uitgaven voor de verschillende specifieke 
posten. De verschillen zijn echter minder groot 
dan bij de oordelen over de uitgaven voor mis-
daadbestrij ding in het algemeen. De resultaten 
wijzen tevens uit dat de meningen van de 
punitieven en de niet-punitieven niet conver-
geren onder invloed van persoonlijke bezorgd-
heid. Zij die voor een exclusief preventief beleid 
zijn en persoonlijke bezorgdheid tonen ten 
aanzien van criminaliteit willen vooral aan de 
reclassering duidelijk meer geld besteden. De 
relatie tussen bezorgdheid en het oordeel over 
uitgaven voor de reclassering is echter omge- 
keerd bij extreme voorstanders van een 
repressief beleid. Onder de meest punitieven 
wil de tezorgde' groep juist (nog) minder aan 
de reclassering besteden dan de anderen. In 
figuur 3 is het oordeel over de uitgaven voor 
hulpverlening aan de daders van de verschillen- 

19 	de groepen grafisch weergegeven. 
Binnen extreem punitieven willen de bezorgden 
wel meer geld besteden aan politie en 
gevangeniswezen dan de groep met een lage 
risicoperceptie. De opvattingen over uitgaven 
aan politie en gevangeniswezen zijn bij de niet- 

Figuur 3: Grafische weergave van het oordeel over 
meer, minder of gelijkblijvende uitgaven voor 
hulpverlening aan daders van de groepen van de 
bevollcing met verschillende opvattingen over de wijze 
van misdaadbestrijding (niet punitief t/m extreem 
punitief) voor de bezorgden en niet bezorgden af-
zonderlijk. 

hogere uitgaven 
voor reclassering 

gemiddeld oordeel 

niet punitief 

niet bezorgd 
over misdaad 

bezorgd over misdaad 

lagere uitgaven _L 
voor reclassering  

1 	2 	3 	4 	5 
extreem punitief 



hogere uitgaven 
voor politic 
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lagere uitgaven 
voor politic 

punitieven juist weer niet of slechts zwak 
gerelateerd aan bezorgdheid (zie figuur 4 voor 
de gegevens over de politie). 

Figuur 4: Grafische weergave van het oordeel over 
meer, minder of gelijkblijvende uitgaven voor de 
politic van tien verschillende bevolkingsgroepen. 

1 
niet punitief 
(voorstander van 	- 
uitsluitend preventie) 

bezorgd over misdaad 

niet bezorgd over 
misdaad 

2 	3 	4 	5 
extreem punitief 

---■ (voorstander van 
uitsluitcnd repressie) 

Bij degenen die zeggen persoonlijk bezorgd te 
zijn over criminaliteit is de wens naar meer uit-
gaven dus kennelijk beperkt tot uitgaven voor 
maatregelen die overeenstemmen met hun 
ideeen over de beste wijze van criminaliteits- 
bestrijding. Zowel degenen die vooral in 
preventie geloven, a1s degenen die een repres-
sieve aanpak voorstaan, blijven in dit opzicht 
consequent. 

Samenvattend hebben onze in 1975 en 1982 
verrichte onderzoeken andermaal gegevens 
geleverd die de gezond-verstand-gedachte dat 
de roep om strengere straffen het logisch ant-
woord is van de burger op persoonlijke be-
zorgdheid over criminaliteit, in twijfel trek-
ken. Onze resultaten vormen opnieuw een 
aanwijzing dat de voorkeur voor een preven- 



tief dan wel repressief beleid niet primair 
voortkomt uit persoonlijke bezorgdheid 
over criminaliteit maar geworteld is in 
fundamentele ideologische opvattingen die 
samenhangen met leeftijd en opleidingsniveau. 
Burgers stappen niet af van deze ideeen en op-
vattingen wanneer zij persoonlijk met kleine 
criminaliteit te maken krijgen. Deze loyaliteit 
aan de eigen criminologische basisvisies 
verhindert everiwel niet dat de burgers toch 
een duidelijke politieke uitdrukking geven aan 
hun toegenomen bezorgdheid over de criminali-
teit. Mensen die zich persoonlijk door criminali-
teit bedreigd voelen, wensen dat hun regeringen 
(veel) meer geld aan criminaliteitsbestrij ding 
besteden. De voorkeur die zij hebben om het 
geld te besteden aan respectievelijk de politie, 
het gevangeniswezen of de reclassering weer-
spiegelt daarbij wel steeds de eigen ideeen over 
hoe de cruninaliteit het beste te bestrijden is. 
De dynamiek van de publieke opinie inzake 

21 	criminaliteitsbestrijding is voor beleidsambte- 
naren en politic niet eenvoudig te duiden. 
Een stijging van bepaalde vormen van criminali-
teit leidt al snel tot felle kritiek op de overheid. 
Het verzekeren van de openb are orde en veilig-
heid behoort immers tot de oerfuncties van de 
staat. De overtreding van de normen die in het 
commune strafrecht zijn vastgelegd, roept 
bovendien vaak emoties van woede en afgrijzen 
op, die vervolgens mede op de overheid worden 
gericht. Het emotionele karakter van nagenoeg 
elke openbare discussie over misdaad en mis-
daadbestrijding kan bij politici gemakkelijk 
leiden tot de misvatting dat de Nederlandse 
burger in het algemeen en de zich persoonlijk 
bedreigd voelende burger in het bijzonder van 
de overheid een zgn. harde strafrechtelijke 
aanpak verlangt. Gezien de hier besproken 
onderzoekgegevens lijkt een ongenuanceerde 
oproep tot 'de beuk erin' echter electoraal een 
hachelijke zaak. Zo'n oproep heeft waarschijn-
lijk slechts wervende kracht onder een deel van 
de ouderen met een laag opleidingsniveau. 
Andere bevollcingsgroepen, waaronder de 
typische victimologische risicogroep van 
jongeren in de grote steden, zal men hiermee 
wellicht juist van zich vervreemden. Een mis-
vatting is het echter eveneens om de afwijzing 
van een uitsluitend op strafrechtelijke repressie 



gericht beleid door de meerderheid van de 
bevolking op te vatten als een aanwijzing dat 
van de overheid in het geheel geen bijzondere 
inspanningen ter beteugeling van de misdaad 
worden verwacht. Zulke verwachtingen zijn er 
wel degelijk, ook al uiten zij zich niet in een 
eenzijdige roep om strengere straffen of her-
invoering van de doodstraf. Vooral degenen 
die zich persoonlijk bedreigd voelen door de 
criminaliteit willen dat de overheid de inspan-
ningen ter bestrijding van de misdaad intensi-
veert en hiervoor extra geld uittrekt. Over de 
wijze waarop dit dient te geschieden, oordeelt 
de Nederlandse bevolking echter nog verdeel-
der dan tien jaar geleden. De beste vertaling 
van de politieke wensenlijst van de meerder- 
heid met betrekking tot het misdaadbeleid lijkt 
een beleid te zijn dat een combinatie is van 
strafrechtelijke maatregelen — met name, dunkt 
me, gericht op het vergroten van de geloof-
waardigheid van de strafrechtspleging in die 

22 	zin dat eenmaal gewekte verwachtingen worden 
waargemaakt — en van maatregelen in de 
preventieve sfeer. Wat de strafrechtelijke maat-
regelen betreft staat vast dat alternatieve 
sancties, zoals dienstverlening en schade-
vergoeding aan het slachtoffer, zich in de vrij-
wel unanieme steun van het publiek mogen 
verheugen. 

Meer aandacht voor het slachtoffer is een 
algemeen gevoelde wens. Wat de preventieve 
maatregelen betreft, heeft de regeringscom-
missie kleine criminaliteit onder voorzitterschap 
van dr. H. Roethof, een moeilijk te missen 
voorzet gegeven met een gefundeerd pleidooi 
door de (her)invoering op grote schaal van 
functionarissen met een partiele toezichthou-
dende taak. Gezien althans de reacties in de 
media zijn deze voorstellen bij het Nederlandse 
publiek goed gevallen. In dit verband zij tenslotte 
melding gemaakt van het resultaat van een in 
1982 door de NV v/h Stichting voor de Statis-
tiek uitgevoerde enquete in Amsterdam over 
fietsendiefstal (Van Dijk, 1983). Van de 455 
geenqueteerde Amsterdamse fietsenbezitters 
was 83% een voorstander van meer bewaakte 
fietsenstallingen. Tweederde deel van de fietsen-
bezitters (63%) zei bovendien zelf bereid te zijn 
hieraan financieel bij te dragen (de meeste met 



bedragen tussen de 50 en 100 gulden, 13% met 
hogere bedragen). Deze uitkomst indiceert dat 
de versterking van functiegebonden toezicht ter 
preventie van kleine criminaliteit in ieder geval 
op onderdelen ten dele door het marktmecha-
nisme gedragen kan worden. Meer onderzoek 
hiernaar lijkt alleszins de moeite.waard. 
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Meningen over en reacties 
op criminaliteit: 
een nieuwe visie op eerdere WODC-resultaten* 

door drs. Carl H. D. Steinmetz en drs. Henk 
G. van Andel** 

Inleiding 
Gevolgen van criminaliteit worden veelal be-
sproken onder de noemer `gevoelens van 
onveiligheid' — een nogal imprecieze en ondui-
delijke term — waar meningen over ervaringen, 
gevoelens en gedrag onder moeten vallen. 

• Een van de gevoelens waar burgers mee in 
aanraking komen, is angst voor criminaliteit. 
In hoeverre men daarmee te maken heeft, wordt 
in Nederland op de volgende manieren gevraagd: 
1. bent u bang om alleen thuis te zijn 

25 	her, 1978 en Cozijn en Van Dijk, 1976), en 
2. bent u bang om 's avonds alleen over straat 
te lopen (Cozijn en Van Dijk, 1976 en Winkel, 
1983). 

Nog uitgebreider zijn de vragen over angst die 
Fiselier (1978) aan burgers heeft gesteld. 
Bezorgdheid (over specifieke vormen van cri-
minaliteit) en niet op zijn gemak voelen (wan-
neer men b.v. een dronken man tegenkomt) 
zijn daarvan voorbeelden. Met deze uitwer-
kingen is Fiselier, dichter dan Cozijn en Van 
Dijk (1976), bij het inhoud geven aan `gevoe-
lens van onveiligheid' gekomen. Tot gevoelens 
van onveiligheid rekenen Cozijn en Van Dijk 
(1976) tevens risicobeleving en waarneming 
maar ook (potentiele) reacties op criminaliteit. 
Onder risicobeleving en perceptie, die we in het 
vervolg cognitieve verontrusting zullen noemen, 
verstaan zij: 
3. denken aan de kans om slachtoffer van een 

* Dit is een herziene versie van een lezing voor de 
Nederlandse Vereniging voor de Kriminologie op 
2 oktober 1982. Tevens willen wij Jacqueline Soeten-
horst-de Savornin Lohman, Oene Wiegmann, Frans 
W. Winkel en Gert Jan Veerman bedanken voor hun 
kritische bijdrage aan dit artikel. 
** De auteurs zijn als onderzoeker verbonden aan het 
WODC van het Ministerie van Justitie. 



misdrijf te worden (risicobeleving), en 
4. meer of minder kans lopen dan twee jaar 
geleden om slachtoffer van een misdrijf te wor-
den (risicowaarneming). 
Onder (potentiele) reacties op criminaliteit 
echter verstaan zij: 
5. zijn er in uw eigen buurt plekken of straten 
waar u 's avonds liever niet alleen komt, 
6. doet u 's avonds na tienen de deur gewoon 
open, 
7. welke preventiemaatregelen neemt u ge-
woonlijk (om een te specificeren delict te voor-
komen), 
8. hebt u het misdrijf waarvan u slachtoffer 
bent geworden bij de politie aangegeven, en 
9. welke preventiemaatregelen had u genomen 
om uw veiligheid te vergroten. 

Door (potentiele) reacties op criminaliteit en 
meningen over de aard en omvang van de cri-
minaliteit evenals de daarmee gepaard gaande 

26 	gevoelens onder te brengen bij `gevoelens van 
onveiligheid' wordt de betekenis verruimd die 
gewoonlijk wordt toegekend aan gevoelens. 
flat voor een dergelijke samenvoeging empirisch 
geen ondersteuning te vinden is, bleek al uit de 
geroteerde twee factoren oplossing in de onge-
publiceerde bijlagen bij het WODC-rapport, 
Onrustgevoelens in Nederland (1976). Omdat 
daarnaast angst een te enge opvatting is van 
hetgeen onder gevoelens wordt verstaan, stellen 
we in de eerste plaats als vervanging van de be-
staande terminologie meningen over en reacties 
op criminaliteit voor. Omdat verder voor een 
`onrustschaar zowel theoretisch als empirisch 
geen ondersteuning te vinden is, zullen we in 
dit artikel van dezelfde items gebruik maken, 
maar daar op itemniveau over rapporteren. 
Via het hanteren van het begrip `meningen over 
en reacties op criminaliteit' wordt tevens een 
aansluiting bewerkstelligd bij een bestaand be-
grippenapparaat. Volgens Fishbein en Ajzen 
(1975) maken nl. zowel gevoelens als cognities 
deel uit van een attitude of mening. De term 
Gmeningen over en reacties op criminaliteit' 
sluit bovendien bezorgdheid over criminaliteit 
uit. Cozijn en Van Dijk (1976) hebben nl. aan-
getoond dat er geen verband is tussen `gevoe-
lens van onveiligheid' en tezorgdheid over 
criminaliteit'. Ook Fiselier (1978) heeft laten 



zien dat `bezorgdheid over criminaliteit' noch 
met angst noch met risicowaarneming samen-
hangt. 
Dat de babylonische spraakverwarring naar 
aanleiding van `onveiligheidsgevoelens' zo'n 
vaart heeft kunnen nemen is in belangrijke 
mate te wijten aan de afwezigheid van onder- 
zoek op dit gebied naar de validiteit en betrouw-
baarheid van de concepten. Uitzonderingen 
daarop zijn de inhoudvaliditeitonderzoeken 
(Meerling, 1980) naar de bereidheid om na 
tien uur 's avonds de deur open te doen (Van 
Dijk en Nijenhuis, 1979), de bereidheid om 
technopreventieve maatregelen te nemen (Van 
Dijk en Steinmetz, 1981) en de bereidheid om 
op straat in te grijpen (Roell, Van Dijk en 
Steinmetz, 1982). Opmerkelijk is dat dit type 
onderzoek geen regel is maar tot de uitzonde-
ringen behoort. Aan het peilen van meningen 
van de bevolking zou in feite het ontwikkelen 
van een standaard meetinstrument vooraf 

27 	moeten gaan, waarvan duidelijk is wat het meet. 
Wanneer dat niet in deze volgorde geschiedt is 
het niet ondenkbaar dat gesignaleerde verande-
ringen van zo'n mening mede een gevolg zijn 
van onzuiverheden in het meetinstrument. 
In dit artikel willen we door de eerdere WODC-
uitkomsten ter discussie te stellen, een bijdrage 
leveren aan mogelijke nieuwe ontwerpen van 
een standaard meetinstniment, waarmee 
`meningen over en reacties op criminaliteit' 
kunnen worden gemeten. Wat onder cognitieve 
verontrusting (risicowaarneming en -beleving) 
moet worden verstaan, staat in het eerste deel 
van dit artikel centraal. Vier wegen zullen bij 
het nader specificeren van dit begrip worden 
gevolgd. Allereerst wordt voor een periode van 
bijna tien jaar de ontwikkeling van de crimina-
liteit afgezet tegen die van de cognitieve ver- 

• ontrusting. Dat zal — veronderstellen we — een 
indruk opleveren van een mogelijk verband 
tussen beide. Een nadere verkenning van dit 
verband tussen cognitieve verontnisting en 
criminaliteit za1 daarna worden uitgevoerd op 
gegevens uit de N1PO/WODC slachtoffer-
enquete 1980. Dat zal zijn gebaseerd op nog aan 
te treffen discrepanties tussen ervaringen als 
slachtoffer met criminaliteit en de cognitieve 
verontrusting daarover en wel bij die bevol-
kingsgroepen waarvan bekend is dat zij of veel 



Of weinig ervaring met criminaliteit hebben op-
gedaan. Wat de oorzaken van de cognitieve 
verontrusting zijn, is vervolgens onderwerp van 
bespreking. In het wetenschappelijke denken 
daarover voeren een tweetal ideeen de boven-
toon. Tegenwoordig ligt de nadruk wat deze 
ideeen betreft meer op de ervaringen die bur-
gers zelf met criminaliteit opdoen, terwijlniet 
lang geleden de media werden aangewezen als de 
aanstichters van het kwaad. hi dit verband ver-
staat men onder ervaringen overigens Set alleen 
de daadwerkelijke ervaringen met criminaliteit 
(als slachtoffer, getuige of dader), mast ook de 
invloed van ervaringen van anderen daarmee. 
Bedoeld wordt de gesprelcken over criminaliteit 
via sociale contacten. 
In het tweede gedeelte van dit artikel wordt 
met behulp van inhoudelijke argumenten aan-
gegeven welke relatie tussen aard en omvang 
van de criminaliteit en de reacties van burgers 
daarop gelegd kan worden. De ontwiklceling 

28 	van de wijze waarop burgers criminaliteit te 
lijf gaan, zal verder worden geillustreerd aan 
de hand van gegevens uit een periode van tien 
jaar. Tot slot willen we een indruk geven van 
de verscheidenheid aan reacties. Via sociaal-
demografische kenmerken zal clan worden aan-
gegeven hoe verschillende bevolkingsgroepen 
(zeggen te zullen) reageren op criminaliteit. 
De gegevens uit de NIPO/WODC slachtoffer-
enquete 1980 vormen daarbij het uitgangspunt 
van deze informatie. 

Meningen over crinilnaliteit: wat weten we? 
Risicowaarneming en beleving zijn beide een 
belangrijk onderdeel van de mening over cri-
minaliteit. Gebleken is dat meer Nederlanders 
dan voorheen en in de loop van de jaren 
(1973-1983) telkens weer wat meer, de 
mening zijn toegedaan dat de criminaliteit toe-
neemt en dat zij daar zelf het slachtoffer van 
kunnen worden. De precieze omvang van deze 
toename is in tabel 1 terng te vinden. 
Aangezien concrete ervaringen veelal resul-
teren in een mening over die gebeurtenissen, 
was het te verwachten dat de gestage toename 
van de waameming en de beleving van het 
risico niet op zich zelf staan. Ondersteund 
wordt dit gegeven volgens tabel 1 door de ge-
lijktlidig parallelle toename van de geregistreer- 
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de criminaliteit en de criminaliteit gemeten 
volgens slachtofferenquetes. Als eerste heeft 
Warr (1982) overigens weten aan te tonen dat 
schattingen van de omvang van de criminali-
teit werkelijkheidsgetrouw zijn als althans 
rekening wordt gehouden met een algemene 
psychologische vertekening bij het waarnemen 
van feitelijke voorvallen. Door veel crimino-
logen — ook Nederlandse (Cozijn en Van Dijk, 
1976; Knot en Soetenhorst-de Savomin Loh-
man, 1979 en Winkel, 1981 en 1983) — wordt 
dat op een andere manier geihterpreteerd. 
Beschuldigingen zoals Irrationele angst' zijn 
zelfs geuit na gebleken discrepanties tussen 
werkelijkheid en schatting. Wat wordt daar-
mee bedoeld en verschilt deze bewering wel 
zozeer van hetgeen Warr (1982) constateert? 
De strekking van het betoog bij het uiteen-
zetten van de wijze waarop irrationele angst 
ontstaat, komt er op neer dat bejaarden en 
vrouwen boven de dertig jaar schromelijk over- 

30 drijven, wanneer moet worden aangegeven of 
de criminaliteit is toegenomen en welk risico 
zij daarbij zelf lopen. Schattingen van de om-
yang overstijgen bij beide groepen de objec-
tieve kans, zoals dat wordt gemeten via slacht-
offerenquetes. Want dat die objectieve kans 
in het bijzonder voor bejaarden en vrouwen 
boven de dertig heel wat geringer is dan voor 
andere bevolkingsgroepen was reeds gebleken 
uit slachtofferenquetes, zo wordt vervolgens 
door criminologen betoogd. Slechts een kant 
van de medaille is daarmee belicht. De vraag 
hoe het dan met de overige bevollcingsgroepen 
gesteld is, wordt echter weinig gesteld. Ads de 
omvang van de criminaliteit en het risico om 
daarvan zelf slachtoffer te worden b y, door 
jongeren moet worden ingeschat, bagatellise-
ren zij clan de feiten of niet? Uit de noncha-
lance van de jeugd bij hun reacties op crimina-
liteit (Van Dijk, 1982), valt af te leiden dat zij 
mogelijkerwijs het aantal delicten bagatellise-
ren waamiee zij in aanralcing komen. 
Warr (1980) verklaart beide uitkomsten 'over-
drijven en bagatelliseren' vanuit een psycho-
logische vertekening in het waarnemen van 
feitelijke voorvallen. De omvang van weinig 
frequent voorkomende gebeurtenissen wordt 
volgens deze vertekening overschat, terwijI die 
van zeer frequent voorkomende gebeurtenis- 



sen wordt onderschat. Ook voor schattingen 
van allerlei soorten criminele delicten heeft 
Warr (1980) kunnen aantonen, dat beide type 
vertekeningen voorkomen. Aantallen verkrach-
tingen en berovingen worden dus overschat en 
diefstallen onderschat. Vanzelfsprekend ver-
andert het karalcter van de vertekening wan-
neer b.v. `aanranding en verkrachting' wordt 
uitgebreid tot sexueel geweld (Ensink en 
Albach, 1983) of wanneer vernieling nader 
wordt gespecificeerd (CBS/WODC slachtoffer-
enquete, 1980). In het eerste geval verandert 
de overschatting in een onderschatting, terwijl 
de onderschatting in het tweede geval toeneemt, 
is de verwachting op grond van de vertekening 
bij waarnemen. 
Ondergraven deze vertekeningen, zo kan men 
zich afvragen, de in tabel 1 geconstateerde 
parallelle ontwikkeling van een eventueel in de 
werkelijkheid aanwezige samenhang tussen de 
omvang van de criminaliteit en het publieks- 

31 	oordeel over het niveau van de criminaliteit en 
de kans om daar zelf als slachtoffer bij betrok-
ken te raken? Dat een mogelijke samenhang 
niet noodzakelijkerwijs als ondergraven moet 
worden beschouwd is af te leiden uit het feit 
dat discrepanties aan de ene kant en een 
samenhang aan de andere kant tussen schatting 
en werkelijkheid afkomstig zijn uit een geheel 
ander domein van generaliseerbaarheid. De 
constatering van een parallelle ontwikkeling 
van omvang en waameming ervan is hier ge- .  
baseerd op meerdere metingen in de tijd, terwijl 
de in eerder onderzoek (Cozijn en Van Dijk, 
1976) aangetoonde discrepanties tussen om-
yang en waarnetning het gevolg zijn van het 
nader onder de loep nemen van een meting in 
de tijd. Door ervaringen van verschillende 
groepen burgers uit te diepen zijn wanneer men 
over gegevens van een enquete beschikt, ver-
schillen en overeenkomsten tussen omvang en 
waarneming van aantallen delicten constateer-
baar. 
Alvorens ons in de onderhavige materie verder 
te verdiepen, lijkt het van belang het onder-
zoek naar discrepanties tussen werkelijkheid en 
schatting van Cozijn en Van Dijk (1976) te 
herhalen. In dat onderzoek werd per slot van 
rekening nauwelijks aandacht besteed aan con-
crete slachtofferervaringen van burgers, door- 
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Tabel 2: Meervoudig slachtofferschap, ooit (0), recent (R) 
een percentage van de kenmerken, gemeentegrootte, social 
inclusief de discrepantie tussen ooit slachtoffer en cognitie 

Leeftijd (L) 	Sexe (S) 

< 35 jr. 

> 35 jr. 

Totaal 

marl 	 100 000 	boo 
laag 

VIOU W 

G emeente- 	Soc 
grootte (G) 	king 
in inwonertal 	(K) 

< 100 000 	boo 
laag 

• 100 000 	boo 
1aag 

< 100 000 	boo 
laag 

man 	 100 000 	boo 
laag 

VI OUW 

< 100 000 	hoc 
laag 

100 000 	hoc 
laag 

< 100 000 	hoc 
laag 

dat een nogal grof meetinstrument voor die 
ervaringen werd gehanteerd. Het meet gedetail-
1eerde meetinstrument voor de onrustgevoelens 
stond nl. in dat onderzoek in een schril contrast 
tot de grove metingen van slachtofferschap. 
Tabel 2 laat zo'n momentopname voor de 
Nederlandse bevolking in 1980 zien, zowel voor 
het objectief als subjectief risico. Om triviale 
uitspraken te vermijden, zijn de gegevens in 
tabel 2 ook bekeken met een multivariate 
analyse 2. Omdat risicowaameming en beleving 
uitwerkingen van een en hetzelfde concept zijn, 
hebben we van beiden een maat 3  geconstrueerd 
die voortaan cognitieve verontrusting zal wor-
den genoemd. 

Wanneer objectief met subjectief risico wordt 
vergeleken, dan blijkt — als die vergelijking 
wordt beperkt tot recent slachtofferschap 



iet verleden (V) en de cognitieve verontrusting weergegeven als 
leeftijd en sexe van de Nederlandse bevolking in 1980, 

trust. 

% meervoudig 	 % cog- 	% dis- 	Totaal 
slachtofferschap 	 nitief 	crepan- N 
 	veront- 	tie 
V 	R 	0 	rust 

52 	49 	79 	86 	7 	84 
46 	46 	71 	69 	—2 	253 

54 	38 	55 	71 	16 	157 
36 	31 	56 	62 	6 	594 

45 	47 	68 	82 	14 	62 
39 	42 	63 	80 	17 	217 

34 	30 	53 	79 	26 	163 
33 	23 	48 	76 	28 	593 

47 	30 	62 	71 	9 	72 
34 	24 	49 	63 	14 	342 

34 	18 	46 	62 	16 	164 
23 	11 	31 	46 	15 	786 

36 	25 	52 	69 	17 	102 
28 	15 	37 	71 	34 	396 

39 	14 	48 	73 	25 	165 
22 	11 	22 	60 	38 	838 

32 	23 	46 	66 	20 	4988 

(1980) — tussen beiden een forse discrepantie 
te bestaan. Driemaal zo veel Nederlanders als 
het aantal slachtoffers in 1980 blijkt over de 
criminaliteit cognitief verontrust te zijn. Dit 
verschil valt voor een aanzienlijk deel weg als 
die vergelijking tussen objectief en subjectief 
risico wordt uitgebreid tot slachtofferschap 
van delicten van voor 1980. 
Toch blijven er aanwijsbare verschillen bestaan 
tussen het aantal malen dat men zich herinnert 
slachtoffer van een misdrijf te zijn geweest en 
de cognitieve verontrusting daarover. Het 
grootst zijn deze verschillen bij vrouwen wan-
neer we die afzetten tegen die bij mannen. Bij 
vrouwen (30%) is de discrepantie nl. driemaal 4  
zo groot als bij mannen (11%). Ook bij oude-
ren (25%) is overigens in sterkere mate sprake 
van een verschil dan bij jongeren (15%). Opmer-
kelijk is daarom dat zulke verschillen als die 



tussen vrouwen en mannen niet of nauwelijks 
worden aangetroffen wanneer steden met 
100.000 of meer inwoners worden vergeleken 
met steden met minder dan 100.000 inwoners. 
Voor beide typen steden is de discrepantie 
tussen het gedeelte van de bevolking dat cogni-
tief verontrust is en het gedeelte dat de afgelo-
pen jaren ervaring als slachtoffer heeft opge-
daan, vrijwel even groot. Opmerkelijk is dit 
laatste resultaat omdat de mate van verstede-
Hiking blijkt samen te hangen met de omvang 
van de criminaliteit (Van Dijk en Steinmetz, 
1979, 1980, 1980a, 1983). 
Wanneer naast deze discrepanties de absolute 
hoogte van de cognitieve verontrusting bij de 
verschillende in tabel 2 onderscheiden bevol-
kingsgroepen wordt betrokken, lijkt . de conclu-
sie gerechtvaardigd (zie ook noot 2) dat cogni-
tieve verontrusting in de eerste plaats samen-
hangt met concreet opgedane slachtoffererva-
ringen en pas in de tweede plaats met nog in- 

34 	houdelijk te definieren factoren die in het bij- 
zonder van toepassing zijn op vrouwen en 
bejaarden. Voor de eerste groep — de vrouwen 
— zou de geconstateerde discrepantie wel eens 
het gevolg kunnen zijn van de in dit onderzoek 
niet gemeten maar wel relevante subcriminele 
gedragingen die deel uitmaken van sexueel 
geweld jegens vrouwen (Ensink en Albach, 
1983) en resulteren in de cognitieve verontrus-
ting van vrouwen. Bij de tweede groep daaren-
tegen, de bejaarden, zou een inschatting van 
hun kwetsbaarheid, met andere woorden, de te 
verwachten consequenties (Yin, 1982, Winkel, 
1983) van crimineel gedrag eveneens moeten 
worden meegewogen bij de bepaling van hun 
bezorgdheid over de toename van de criminali-
teit. 
Omdat de aard van het materiaal (niet experi-
menteel) een bevestiging of ontkenning van 
de hypothese dat de waarneming van het pu-
bliek vertekend is, niet toelaat, kan voorlopig 
worden volstaan met de constatering dat de 
relatieve en absolute discrepanties tussen cogni-
tieve verontrusting en objectief risico niet zo 
groot ziin als in de eerste publikatie hierover 
door Cozijn en Van Dijk (1976) werd veronder-
steld. Vanwege het hanteren van een maat voor 
zowel objectief als subjectief risico is het verder 
niet uitgesloten dat de geconstateerde discre- 



panties het gevolg zijn van gecumuleerde over-
en onderschattingen van het objectief risico 
per delict. 
In ieder geval is komen vast te staan dat de 
toename van de criminaliteit gepaard is ge-
gaan met een toenemende verontnisting van 
het publiek over die toename. Tevens is geble-
ken dat burgers die vaker slachtoffer worden, 
meer verontrust zijn dan burgers die minder 
vaak met criminaliteit in aanraking zijn geko-
men. Omdat het criminaliteitsniveau op zich 
al een voldoende verklaring lijkt.op te leveren 
voor de verschillen in risicoschattingen, willen 
we de stelling van Warr (1982) onderschrijven 
dat 'strategies designed to reduce the social 
consequences of crime by altering public 
beliefs about crime are unlikely to succeed 
unless they are accompagnied by true reduc-
tion in the crime rate: 

Oorzaken van cognitieve verontrusting 
35 	In het voorgaande deel is de mogelijkheid te 

berde gebracht dat via persoonlijke ervaringen 
bij burgers een werkelijkheidsgetrouw beeld 
ontstaat over criminaliteit. Door echter zelf 
informatie te vergaren, daarbij eventueel ge-
bruik makend van ervaringen van anderen, zal 
eveneens een indruk ontstaan over diezelfde 
criminaliteit. Een belangrijke bron van infor-
matie zijn de media waar zulke ervaringen al 
dan niet vertekend in worden weergegeven. 
Elke dag opnieuw verschijnen er in de media 
berichten over de criminaliteit. En omdat de 
krant lezen, naar de televisie kijken en naar de 
radio luisteren deel uitmaken van de dagelijkse 
routine, komen burgers vanzelf in aanraking 
met berichten over criminaliteit. Overigens 
geldt dat niet voor alle burgers in dezelfde 
mate (Kalma, 1984). Skogan en Maxfield 
(1980) en Tyler (1984) merken verder op dat 
niet alleen de media informatie verspreiden 
over criminaliteit maar dat die verspreiding 
ook verloopt via de informele sociale contac-
ten met buren, familieleden of vrienden. Over 
de kwaliteit van deze informatie uit de eerste 
of de tweede hand is weinig bekend. Een rede-
lijke veronderstelling lijkt evenals bij de media 
dat de feiten vanwege het doorvertellen een 
zekere transformatie ondergaan. Tenslotte 
kunnen de sociale netwerken wat indringend- 



held en omvang betreft grote individuele ver-
schillen vertonen. Vandaar dat de mogelijke 
beihvioeding hiervan niet voor een ieder in de-
zelfde mate op zal gaan. 
Kortom er zijn drie verschillende informatie-
bronnen waaraan burgers — veronderstellen we 
— hun meningen over criminaliteit ontlenen: 
a) persoonlijke ervaringen met criminaliteit, 
b) sociale contacten en c) media. Wie van deze 
drie in de praktijk het beeld bepaalt, hebben 
we geprobeerd uit te zoeken door aan de 
slachtofferenquete over 1980 de vragen toe 
te voegen, 'vile de afgelopen dagen over crimi-
naliteit heeft gesproken, wat de aanleiding 
daarvan was en over welk misdrijf dat dan 
ging?'. Voordat overigens uitsluitsel wordt 
gegeven over wat het meest tot de beeldvor-
ming over de criminaliteit bijdraagt, zal eerst 
duidelijk moeten worden met welk plaatje van 
de criminaliteit ieder van deze informatie-
bronnen de burger in contact brengt. 

36 	Uit de antwoorden op de vragen is in de eerste 
plaats gebleken dat eenderde van de bevollcing 
op een van de dagen voorafgaand aan het inter-
view over crirninaliteit heeft gesproken. Een 
gesprek over criminaliteit werd het meest ge-
voerd vanwege een artikel of een bericht in de 
krant of een uitzending op de televisie (75%). 
Minder vaak kwam zo'n gesprek voor vanwege 
een voorval in de buurt, of in de kennissen- of 
familiekring (33%). In niet meer dan tien pro-
cent van de gevallen werd over een delict ge-
sproken dat de respondent zelf had meege-
maakt. Tegen de achtergrond van het totaal 
aantal Nederlanders dat per jaar slachtoffer 
wordt of getuige is, namelijk circa 50%, is het 
aantal van circa 10% aanzienlijk. Gesprekken 
over criminaliteit naar aanleiding van bericht-
geving in de media gaan in verhouding meer 
over de zware agressieve criminaliteit, zoals 
gijzelingen* en moord, dan over vermogens-
criminaliteit. Uit een nadere analyse blijkt dat 
de krant relatief vaak aanleiding heeft gegeven 
tot gesprekken over moord en doodslag, ter-
wijl kaping en gijzeling de onderwerpen waren 
die naar verhouding in de gesprekken over 

* Gedacht moet worden aan de berichtgeving over 
de gijzelingen van de Amerikanen in Iran. 



criminaliteit veel aandacht kregen vanwege 
televisie-, en/of radioprogramma's. Vermogens-
delicten 6  zoals inbraak, diefstal van een voer-
tuig en vernieling, maar ook agressieve delicten, 
zoals aanranding, verkrachting staan daaren-
tegen centraler in de gesprekken die niet naar 
aanleiding van de media 7  zijn gevoerd. In de 
gesprekken over voorvallen in de buurt zien 
we dat met name het delict vernieling een 
relatief belangrijke plaats inneemt. Wanneer 
het gesprek echter g,aat over jets wat een ander 
heeft meegemaakt blijkt dat de gesprekken 
relatief vaak over inbraak, beroving, verkrach-
ting en aanranding gaan. In de gesprekken 
naar aanleiding van eigen ervaringen spelen 
diefstal van een vervoermiddel en beroving 
daarentegen een belangrijke rol. 
Concluderend kan worden gesteld dat ieder 
van de informatiebronnen de burger met een 
ander beeld van de criminaliteit confronteert 
en wel zodanig dat naarmate de informatie- • 

37 	bron verder afstaat van de gebeurtenis, het 
beeld van de criminaliteit grimmiger wordt. 
Met deze resultaten in het achterhoofd, kan 
men zich afvragen of de verschillende beelden 
van de criminaliteit die door elk van deze infor-
matiebronnen wordt geproduceerd, soms ook 
doorwerken in de cognitieve verontrusting van 
burgers. Zonder al te veel informatieverlies 
is dat na te gaan door de informatiebronnen 
via het gegeven, praten over criminaliteit, in 
verband te brengen met, denken aan mogelijk 
persoonlijk slachtofferschap, als onderdeel van 
cognitieve verontrusting. Wanneer men, weleens 
of vaker, denkt aan de kans om zelf slachtoffer 
te worden, is daarop doorgevraagd. Net  als bij 
praten over criminaliteit is dan gevraagd bij wellce 
gelegenheden men daaraan denkt en om welke 
delicten het daarbij gaat. Voordat we echter 
ingaan op de relatie tussen, praten over 
criminaliteit, en, denken aan de mogelijkheid 
om zelf slachtoffer te worden, zal eerst worden 
aangegeven hoe door respondenten op deze 
verbijzondering van de cognitieve verontrusting 
is gereageerd. Allereerst is gebleken dat bijna 
de helft van de bevolking weleens of ook vaker 
denkt aan de mogelijkheid om zelf slachtoffer 
te worden van enig misdadig optreden. Verder 
blijkt dat de media (45%) even vaak het den-
ken aan persoonlijk slachtofferschap activeren 



als de combinatie van de aanleidingen, wanneer 
het zo ter sprake komt (25%) en wanneer men 
alleen is (20%). Tot op zekere hoogte gaan ten-
slotte ook deze activeringsbronnen gepaard 
met elk een ander beeld van de criminaliteit. 
Vanwege de media en met name bench ten in 
de krant denken burgers b.v. dat niet alleen 
anderen maar ook zij beroofd zouden kunnen 
worden. Dat een vervoermiddel gestolen zou 
kunnen worden en dat men van een niet-
nader-gespecificeerd delict slachtoffer zou 
kunnen worden, is daarentegen de gedachte 
die relatief vaak opkomt nadat misdaad op de 
een of andere manier ter sprake is gekomen. 
Dat men beroofd, verkracht of aangerand zou 
kunnen worden, speelt in denken aan persoon-
lijk slachtofferschap vanwege gesprekken daar-
over een minder belangrijke rol clan bij de 
overige activeringsbronnen van dat denken aan. 
De gedachte echter dat men aangerand of ver-
kracht zou kunnen worden, komt relatief vaak 

38 	voor wanneer de respondent alleen is. Relatief 
zelden denict men in zulke situaties aan de 
mogelijkheid dat er jets vernield of gestolen 
zou kunnen worden. Elk van deze activerings-
bronnen van dat toegenomen denken aan per-
soonlijk slachtofferschap roept verder in 
verhouding even vaak de gedachte op aan in-
braak en mishandeling. 
Concluderend kunnen we stellen dat ieder van 
deze activeringsbronnen de burger doet denken 
aan andere vormen van slachtofferschap: de 
meest sombere overpeinzingen lijken gepaard 
te gaan met alleen zijn; zware criminaliteit, 
aanranding en beroving, spelen dan in het den-
ken een rot; in wat mindere mate gaat dat op 
voor de overpeinzingen vanwege de media, 
terwijI door gesprekken over misdaad juist het 
denken aan vermogenscriminaliteit wordt 
geactiveerd. 
Nu we meer zicht hebben op wat onder  cogñi- 
tieve verontrusting moet worden verstaan, zijn 
we aan de beantwoording van de eerder gestel-
de vraag toe, namelijk of de verschillende beet-
den van de criminaliteit die ontleend worden 
aan directe en/of indirecte ervaringen met 
criminaliteit, soms ook doorwerken in de cog-
nitieve verontrusting van burgers. Een eerste 
oppervlalckige vergelijking van aanleiding en 
type delict bij praten over criminaliteit en 



denken aan slachtofferschap van misdadig op-
treden brengt een aantal interessante verschillen 
tussen deze elementen aan het daglicht. Aller-
eerst lijkt de invloed van de media bij het den-
ken aan mogelijk persoonlijk slachtofferschap 
afgenomen te zijn in vergelijking tot de invloed 
van de media bij het voeren van dagelijkse 
gesprekken over criminaliteit. In deze dage-
lijkse gesprekken over criminaliteit speelt de 
zeer zware criminaliteit, zoals moord en kaping, 
een belangrijke rol wat overigens niet opgaat 
voor het denken aan mogelijk eigen slacht-
offerschap. Ook de vermogenscriminaliteit 
zien we terugkomen in die dagelijkse gesprek-
ken. In de overpeinzingen gewijd aan persoon-
lijk slachtofferschap speelt echter de wat lich-
tere vermogenscriminaliteit, zoals vernielingen, 
een minder belangrijke rol. Een overwegend 
belangrijke plaats bij deze overpeinzingen is 
ingeruimd voor de delicten beroving (34%), 
aanranding en verkrachting (26%), mishande- 

39 ling (19%), inbraak (17%) en een.niet-nader-
gespecificeerd delict (13%), kortom de zware -
geweld- en vermogenscriminaliteit. 
Samengevat lijkt de afname van de invloed 
van de media bij het praten over criminaliteit 
in vergelijking tot het denlsen aan persoonlijk 
slachtofferschap gepaard te zijn gegaan met 
een sterker accent op de zware criminaliteit 
bij de overpeinzingen gewijd aan persoonlijk 
slachtofferschap in de plaats van de zeer zware 
criminaliteit, moord (18%) en gijzeling (24%), 
die in veel van de recent gevoerde gesprekken 
over criminaliteit voorkomen. Voor de te be-
antwoorden vraag 'in welke mate de verschil-
lende beelden die ontleend worden aan directe 
en/of indirecte ervaringen met criminaliteit 
doorwerken in de cognitieve verontrusting', 
hebben verschillen die optreden tussen zowel 
aanleiding als type misdrijf wanneer de ge- 
sprekken die de laatste dagen over criminaliteit 
zijn gevoerd, worden vergeleken met het den-
ken aan persoonlijk slachtofferschap, tot ge-
volg dat bij het verschaffen van een antwoord 
op deze vraag niet alleen met de intensiteit van 
dat doorwerken in de cognitieve verontrusting 
rekening moet worden gehouden maar ook 
met de wijze waarop dat geschiedt. Opdat ver-
der recht gedaan wordt aan de constatering in 
de vorige paragraaf dat persoonlijke slacht- 



offerervaringen de cognitieve verontrusting, 
beilivloeden, zal bij de beantwoording van de 
bovenvermelde vraag daar ook rekening mee 
moeten worden gehouden. Multivariaat, met 
behulp van het programma CANALS 8  (Albert 
Gifi, 1981) zijn de ongewogen steekproefge-
gevens geanalyseerd. De afhankelijke variabele 
is Merdcen aan mogelijk persoonlijk slachtoffer-
schap' en de onafhankelijke variabelen zijn 'de 

. laatste dagen over criminaliteit gesproken', 'in 
1980 slachtoffer van een misdrijf geweest' en 
`voor 1980 slachtoffer van een misdrijf ge-
weest'. Niet opgenomen in de multivariate 
analyse zijn: 
a) het type delict waarover een van die dagen 
voor het interview gesproken is; 
b) de aanleiding van het denken aan persoon-
lijk slachtofferschap, en 
c) het type misdrijf waarvan men denkt slacht- 
•offer te kunnen worden. 
Via een omweg zijn deze gegevens toch betrok- 

40 	ken bij de resultaten van de multivariate ana- 
lyse die in schema 1 zijn weergegeven. Om 
deze achtergrondgegevens in het schema te 
•kunnen intekenen is gebruik gemaakt van het 
SPSS-programma BREAKDOWN op de indi-
viduele regressie-scores 9 . Via dezelfde proce-
dure zijn verder sociaal-demografische ken-
merken van de bevolicing ingetekend opdat de 
samenhangen met denken aan mogelijk slacht-
offerschap kunnen worden vastgesteld. De 
volgende schematische afbeelding 1 geeft de 
betrekkingen van de variabelen tot elkaar 
weer in de vorm van staafjes op een rechte die 
de oorsprong voorstelt. Op die staafjes zijn 
verder de categorieen van de variabelen terug 
te vinden. Door verder de staafjes evenwijdig 
aan de oorsprong op elkaar te projecteren, 

• krijgt men een indruk van de samenhangen 
tussen de categorieen van de variabelen: 

• nabijheid van de categorieen is daarbij de 
richtlijn. 
Niet iedereen, zien we in schema 1, spreekt 
over criminaliteit of heeft daar zelf ervaringen 
mee opgedaan. Tweevijfde van de ondervraag-
den heeft dat niet. Daarom is het zo opmerke-
lijk dat toch nog 35% van hen de mogelijlcheid 
van slachtofferschap niet uitsluit. Drievijfde 
van de ondervraagden heeft daarentegen wel 
over criminaliteit gesproken of daar als slacht- 



offer ervaring mee opgedaan. Ook blijkt uit 
schema 1 dat degenen die zowel recent als 
eerder slachtoffer zijn geweest en bovendien 
de laatste dagen een gesprek over criminaliteit 
hebben gevoerd, meer dan wie dan ook de 
mening zijn toegedaan dat zij weleens slacht-
offer zouden kunnen worden. Van deze groep 
die qua omvang overeenkomt met eentwintigste 
deel van de bevolking, blijkt bijna viervijfde 
zich meer clan eens druk te maken over hun 
slachtofferkansen. 
Overduidelijk blijkt uit deze resultaten dat 
onder degenen die recent over criminaliteit 
een gesprek hebben gevoerd, meer cognitief 
verontrusten te vinden zijn dan onder degenen 
die zo'n gesprek niet hebben gevoerd. Het 
aantal cognitief verontrusten neemt verder met 
zo'n 50% toe wanneer men naast een recent 
gevoerd gesprek over criminaliteit bovendien 
zowel recent als eerder ervaringen als slacht-
offer heeft opgedaan. Met andere woorden, 

41 	alle onderscheiden informatiebronnen bij dat 
recent gevoerde gesprek over criminaliteit, 
werken elk op zich door in de cognitieve ver-
ontrusting van burgers. Daarmee is de vraag 
nog niet beantwoord of dat doorwerken in de 
cognitieve verontrusting voor elk van de infor-
matiebronnen in dezelfde mate opgaat. Voor 
een antwoord op deze vraag zullen we nog eens 
een blik moeten werpen op de resultaten in 
schema 1. In dat schema zien we dat ieder van 
de informatiebronnen en het daarmee gepaard 
gaande beeld van de criminaliteit resulteren in 
elk een andere intensiteit van cognitieve ver-
ontrusting. Het beeld b.v. dat de media op-
roepen van gijzeling en moord, leidt tot den-
ken aan persoonlijk slachtofferschap, alhoewel 
degenen op wie dat van toepassing is, nauwe-
lijks verontrust zijn. 
Zeer verontrust (vaak of regelmatig denken 
aan mogelijk persoonlijk slachtofferschap) is 
men daarentegen tengevolge van eigen erva-
ringen met misdaad al dan niet in combinatie 
met berichten in de media of gesprekken met 
buren, vrienden of familie die betrekking heb-
ben op diefstal van een vervoermiddel en 
andere vermogensdelicten. Gesprekken met 

• buren en anderen over vernieling en inbraak 
hebben echter tot gevolg dat men matig cogni-
tief verontrust is. 
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Overigens moet men bij al deze samenhangen 
niet uit het oog verliezen dat degenen die zich 
baseren op informatie uit de media, minder 
eigen ervaringen hebben opgedaan met crimi-
naliteit dan degenen die een gesprek voeren op 
grond van eigen ervaringen. Het is dus niet uit-
gesloten dat het aantal eigen ervaringen met 
criminaliteit op zich de enige verlclaring is van 
het grote aantal cognitief verontruste Neder-
landers. hit de eerder beschreven rnultivariate 
analyse is echter gebleken dat van iets derge-
lijks geen sprake is. De ervaringen beInvloeden 
evenals de andere infonnatiebronnen over 
criminaliteit het denken aan mogelijk slacht-
offerschap. Wel is nu gebleken dat naarmate 
de informatiebron verder van de gebeurtenis 
afstaat de frequentie van het denken aan 
mogelijk slachtofferschap afneemt"). 

Is deze verklaring dat de afstand tussen infor- 
matiebron en gebeurtenis bepalend is voot de 

44 	individuele betrokkenheid bij potentieel 
nieuwe gebeurtenissen soms ook van toepassing 
— kan men zich afvragen — op inhoudelijke 
verschillen tussen de gesprekken over crimina-
liteit en het denken aan slachtofferschap? Eer-
dere oppervlakkige vergelijkingen tussen beide 
laten namelijk zien dat er een verschuiving 
heeft plaatsgevonden van de zeer zware naar 
de zware criminaliteit. Niet uitgesloten is 
overigens dat deze verschuivingen het gevolg 
zijn van de overlap die slechts ten dele bestaat 
tussen praten over criminaliteit en daaraan 
denken, met andere woorden het gevolg zijn 
van verschillen tussen degenen die recent niet 
over criminaliteit hebben gesproken maar wel 
denken aan mogelijk slachtofferschap en dege-
nen die recent wel over criminaliteit een ge-
sprek hebben gevoerd en bovendien denken aan 
mogelijk slachtofferschap. hit een nadere 
analyse is echter gebleken dat beide groepen 
nauwelijks van elkaar verschillen wat betreft 
aanleiding II en type delicti 2  bij het denken aan 
mogelijk slachtofferschap. De verschillen tussen 
recent hebben gesproken over criminaliteit en 
denken aan mogelijk slachtofferschap wat be-
treft de aanleiding en het type delict kunnen 
kortom niet worden toegeschreven aan de in-
breng van degenen die recent niet over crimina-
liteit gesproken hebben maar wel dertken aan 
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mogelijk slachtofferschap. 
Naast de `niet praters en wel denkers' is er 
nog een andere groep in wiens schoenen de 
verantwoordelijkheid voor de verschuiving 
geschoven kan worden. Deze groep bestaat uit 
personen die recent wel over misdaad hebben 
gesproken maar verder nooit aan de mogelijk-
heid van slachtofferschap denken. Bij deze 
groep hebben we nagetrokken of er sprake is 
van een verband tussen het delict waar recent 
over is gesproken en het al dan niet denken aan 
mogelijk persoonlijk slachtofferschap. Dit ver-
band is in tabel 3 weergegeven. 

Tabel 3: denken aan mogelijk persoonlijk slachtoffer-
schap weergegeven als percentage van het type delict 
waarover is gesproken. 

Type delict 

kaping 	 42 	 376 
moord 	 42 	 282 
diefstal vervoermiddel 	39 	 142 
vernieling 	 37 	 264 
inbraak 	 36 	 296 
beroving 	 36 	 229 
mishandeling 	 31 	 214 
aanrandingiverIcrachting 	31 	 197 

= 15;df = 7;p <.05 

% nooit 
denken aan de 
mogelijkheid 
van slacht- 
offerschap 

Uit tabel 3 blijkt dat van degenen die recent 
over zware criminaliteit een gesprek hebben 
gevoerd, een groter aantal dan van degenen die 
over mishandeling of aanranding een gesprek 
hebben gevoerd, de mogelijkheid uitsluit dat 
zij zelf slachtoffer van een misdrijf zouden 
kunnen worden. Dit resultaat in combinatie 
met een eerder besproken bevinding nl. dat de 
informatiebron 'de media' een geringere indivi-
duele betrokkenheid bij criminaliteit teweeg 
brengt dan b.v. eigen ervaringen, maakt ten 
dele inzichtelijk waarom kaping en moord vrij-
wel geheel bij het denken aan mogelijk slacht- 
offerschap uit het beeld zijn verdwenen. Zonder 
daar uitdrukkelijk verder op in te gaan, blijkt 
dat beide resultaten ten dele te hanteren zijn als 
verklaring voor de geringere invloed van media 



bij het , denken aan mogelijk slachtofferschap 
in vergelijking tot praten over criminaliteit. 
Bij het betoog tot nu toe zijn alleen afwijkende 
groepen respondenten betrokken. Vandaar dat 
wij voor de verdere beantwoordirtg van de 
vraag, waar de verschuivingen aan te wijten 
zijn, ons zullen beperken tot degenen waarbij 
wet sprake is van een overlap tussen praten 
over criminaliteit en daaraan denken. Aller-
eerst valt bij deze groep 'praters en denkers' 
de relatief grote consistentie 13  (58%) op tus-
sen de aanleiding bij een recent gevoerd gesprek 
over criminaliteit en de aanleiding tot het den-
ken aan mogelijk slachtofferschap. Alhoewel 
de aanleidingen bij praten over criminaliteit 
en denken aan mogelijk slachtofferschap niet 
helemaal met elkaar te vergelijken zijn, lijkt 
ons op basis van dit resultaat (consistentie) de 
conclusie te rechtvaardigen dat voor deze groep 
`praters en denkers' de informatiebron over 
criminaliteit dezelfde blijft. In de tweede plaats 

46 	blijkt de consistentie per delict bij deze groep 
`praters en denkers' nogal uiteen te lopen wan-
neer we het type misdrijf waarover werd ge-
sproken en waaraan wordt gedacht, met elkaar 
vergelijken. In tabel 4 is per delict aangegeven 
in welke mate er sprake is van consistentie 
tussen `praten over' en `denken aan'. 

Tabel 4: consistentie tussen 'praten over' en 'denken 
aan' weergegeven als percentage van het aantal 
delieten waarover gesproken is. 

Type delict 	 % consistent 	N 

beroving 	 68 	 148 
aanranding/verkrachting 45 	 137 
mishandeling 	 34 	 148 
inbraak 	 31 	 191 
zakkenrollerij 	 25 	 36 
diefstal vervoermiddel 	18 	 86 
vernieling 	 20 	 167 
moord/doodslag 	9 	 163 
kaping 	 2 	 218 

x 2  =' 153; df = 7; p < .01 (voor deze berekening zijn 
doodslag en kaping samengevoegd) 

In tabel 4 valt direct op dat de traters' over 
beroving, verlcrachting en aanranding, meestal 
ook denken dat zij van the delicten slachtoffer 
zullen worden. Het tegendeel blijkt daaren- 



tegen op te gaan voor moord, doodslag en 
kaping. Gesprekken en gedachten bij deze groep 
gaan niet over dezelfde maar over verschillende 
delicten. Aan welke delicten denken zij dan, 
kan men zich afvragen? Voor de vier minst 
consistente delicten in tabel 4 hebben we dit 
uitgezocht. Daaruit is gebleken dat veelal ge-
dacht wordt aan beroving, aanranding, ver-
krachting en mishandeling. 

Welke interpretatie is aan deze resultaten te 
verbinden, kan men zich vervolgens afvragen? 
Met andere woorden, hoe werkt ieder van de 
informatiebronnen over crirninaliteit door in 
de cognitieve verontrusting? 14  
Van de media (krant, televisie en radio) kan nu 
worden vastgesteld dat zij minder verontrusting 
over criminaliteit te weeg brengen dan persoon-
lijke directe of indirecte ervaringen met mis-
daad. Bovendien betrekt men de vormen van 
slachtofferschap waaraan door de media veel 

. 47 	aandacht wordt besteed niet op zich zelf. Deze 
vormen van slachtofferschap zijn in ons onder-
zoek moord, kaping en gijzeling, kortom de 
zeer zware criminaliteit. In plaats van te denken 
aan moord, kaping of gijzeling denkt de groep 
die door de media is beihvloed af en toe aan 
de mogelijkheid om slachtoffer te worden van 
een beroving, aanranding, verkrachting of mis-
handeling. De eigen ervaringen als slachtoffer 
werken, blijkt uit onze resultaten, verder het 
sterkst door in de cognitieve •serontrusting. In 
vergelijking tot de informatie over criminaliteit 
die wordt ontleend aan ervaringen van buren 
of bekenden, blijken eigen ervaringen meer 
verontrusting te weeg te brengen over de crimi-
naliteit. Opvallend in dit verband is dat een 
aanzienlijk deel van degenen met eigen erva-
ringen over andere delicten praten dan de 
delicten waarvan zij denken slachtoffer te zul-
len worden. Bij deze laatste groep gaan de ge-
spreklcen over diefstal van vervoermiddelen 
en vernieling, terwij1 gedacht wordt aan slacht-
offerschap van beroving, aanranding en mis-
handeling. Voor deze verschuiving zijn een 
aantal verklaringen denkbaar. Aannemelijk is 
dat de verklaring o.a. gezocht zou moeten wor-
den bij het grote aantal ervaringen dat deze 
groep met criminaliteit heeft opgedaan. Wie 

• 	veel ervaringen met criminaliteit heeft opge- 



daan, kan narnelijk bij ha denken aan mogelijk 
slachtofferschap vanwege de ernst een ander 
delict voor ogen hebben dan het delict waar-
over recent gesproken werd. Van dergelijke 
verschuivingen wat betreft het type delict als 
hierboven besproken, is overigens geen sprake 
bij degenen die hun informatie over criminali-
teit ontlenen aan ervaringen van buren of 
bekenden. 

Enkele hoofdpunten 
Het voorgaande wijst op onderscheidbare 
invloeden van directe tegenover indirecte erva-
ringen op de cognitieve verontrusting over 
criminaliteit. Tot de indirecte ervaringen reke-
nen we gesprekken met bekenden over crimi-
naliteit en berichten daarover in de media, 
terwiji we bij directe ervaringen vooral denken 
aan slachtoffers en getuigen. Met de eerder 
beschreven exploratieve analyse menen we de 
volgende aanwijzingen gevonden te hebben 

48 	voor de invloed van de directe en indirecte • 
ervaringen met aiminaliteir op Wean van bur-
gers over diezelfde criminaliteit: 
1. de media hebben minder invloed op iemands 
beleving en waarneming van het risico om 
slachtoffer te worden dan concrete eigen erva-
ringen van burgers zelf als slachtoffer en/of 
omstander. Jonge vrouwen en mannen zijn 
verder degenen die meer dan elke andere be-
vollcingsgroep regelmatig met misdaad in aan-
raking komen. Dat brengt een sterke veront-
rusting bij deze groep te weeg wat gepaard 
blijkt te gaan met de verwachting dat zij slacht-
offer zullen woiden van aanranding, beroving 
of mishandeling. 
2. de invloed van de media gaat in de ver-
wachte richting, lit, die van het opdringen van 
het beeld dat de criminaliteit bestaat uit zeer 
zware agressieve misdrijven, zoals glizelingen 
en moord, desahnettemin slagen de media er 
slechts zeer ten dele in om dit specifieke beeld 
aan burgers op tedringen. Net  als alle andere 
Nederlanders denkt ook deze groep aan slacht-
offerschap van zware geweld- of vennogens-
delicten, zoals beioving, aanranding, mishan-
deling en inbraak: De wat ouderc Nederlanders 
ontlenen hun informatie over criminaliteit 
voomamelijk aan de media. Zij behoren dan 
ook tot de goep die niet meer regelmatig zelf 



met criminaliteit in aanraking komt. Vandaar 
dat ouderen heel wat minder verontrust over 
misdaad zijn dan jongeren. Desondanks ver-
wachten zij slachtoffer te zullen worden van 
een beroving of inbraak. 
3. naast de media en de eigen ervaringen 
noemt men ook wel als oorzaak van veront-
rusting over criminaliteit de gesprekken met 
buren en bekenden over misdaad. Van deze 
gesprekken hebben we tot nu toe kunnen vast-
stellen dat ook zij meer verontrusting over 
criminaliteit te weeg brengen dan de media. 

Dat de invloed van de media op de cognitieve 
verontrusting over misdaad overschat wordt, 
is al vaker in onderzoek aangetoond. Tyler 
(1984) zegt daarover: 'the finding that the 
media have little impact on citizens' fears and 
behaviors, but considerable influence on their 
knowledge, is consistent with other findings 
on media impact'. Niet alleen de eigen erva- 

49 	ringen beinvloeden dus de cognitieve veront- 
rusting, maar ook de informele sociale contac-
ten met buren, vrienden of familie. Eenderde 
van de gesprekken over misdaad gaan nl. over 
ervaringen van buren, vrienden of familieleden. 
Eigen ervaringen met misdaad komen wonder-
lijk genoeg in de dagen voorafgaand aan het 
interview in zo'n ldeine tien procent van de 
gesprekken aan bod. Deze resultaten zijn in 
schema 2 samengevat. 

Reacties op criminaliteit: Wat weten we? 
Ervaringen met criminaliteit en de daarmee 
gepaard gaande gevoelens en emoties (Roskies 
en Lazarus, 1980) kunnen worden beschouwd 
als aanzet tot de bereidheid van een individu 
om zelf wat aan het voorkomen of terug-
dringen van criminaliteit te doen. Vanzelf-
sprekend denken wij hier alleen aan ervaringen 
als slachtoffer en omstander die men zelf heeft 
opgedaan of waarover men via anderen of de 
media gehoord heeft. De bereidheid om te 
reageren wordt ook wel actietendens (Rosen-
berg, 1960) of gedragsintentie (Fishbein en 
Ajzen, 1975) genoemd. In principe is zo'n 
gedragsintentie ongericht en dus niet meer 
dan een indicatie van de bereidheid om te 
reageren. 
Aan welke reactie op een gepleegd of nog te 
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plegen delict men vervolgens in de praktijk 
gaat denken (richting van de gedragsintentie), 
is van een drietal factoren afhankelijk. Wan-
neer zo'n situatie al eerder is voorgekomen, 
dan gaat men bij zichzelf na hoe op dat voorval 
ook al weer werd gereageerd en wat het gevolg 
daarvan was. Dankzij dezei voorbeeldwerking 
zullen ervaringen in zekere zin richting geven 
aan de probleemanalyse en de te lciezen reactie. 
Over het algemeen zal verder een uitzonderlijk 
voorval bij het slachtoffer sneller een schrik-
reactie te weeg brengen dan een alledaagse 
gebeurtenis. Spontaan zal men verder als reactie 
die gedragingen willen vertonen die zonder 
meer volgens dat specifieke individu de hoogste 
kans op succes bieden. 
Voorbeelden van gedragingen waar eventueel 
gerezen problemen vanwege een delict mee 
kunnen worden opgelost, zijn: bescherming 
bij de politie zoeken, bepaalde personen of 
plaatsen vermijden, technische veiligheidsmaat- 

51 	regelen nemen, meewerken aan het versterken 
van de informele sociale controle in de eigen 
woonbuurt, thuis en op de school waar de kin-
deren zitten en tenslotte aangifte doen van 
een delict in de hoop dat de politie de dader 
pakt of ervoor zorgt dat de spullen terugkomen. 
Bij de keuze hiervan zullen zowel kennis over 
mogelijke toepassingen als eerdere ervaringen 
daarmee fungeren als raadgever. Informatie 
over de meest succesvolle reactie in een gegeven 
situatie en dus kennis daarover is verder voor-
namelijk aflcomstig van eigen opgedane erva-
ringen en mededelingen van bekenden daarover. 
De media en het onderwijs verschaffen de 
consument zelden een duidelijk beeld over 
mogelijke succesvol te hanteren reacties op 
criminaliteit. Zelfs beveiliging van een object 
wordt vaak in de media gehanteerd als middel 
om het voorval `erger of enger' te laten over-
komen. Tot slot zullen op de keuze van een 
reactie op criminaliteit individuele capaciteiten 
sturend werken. De een zal b.v. sneller zelf tot 
actie overgaan, terwijl de ander zich in zo'n 
situatie afwachtend opstelt. 
Hoe een individu zich in de praktijk zal opstel-
len, is dus sterk afhankelijk van de gedrags-
intentie en de opgedane indmkken over het nut 
of succes van bepaalde reacties. Dit op zich 
sterk vereenvoudigd weergegeven proces laat 
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Tabel 5: Reacties op crirninaliteit, onderscheiden naar de 
daadwerkehjke reactie. 

Reactie-intentie 	 1974/1975 

in eigen buurt alleen plekken of 	 23% 
straten vermijden (% ja) 

's avonds na 10 uur de deur niet 4% • 
opendoen (% niet open) 

zeggen gewoonlijk aan normale 	 WODC: 78% 
preventie te doen (inbraak: % CBS: 	1977 
deuren/ramen dicht) 

zeggen gewoonlijk aan bijzondere 	WODC: 8% 
preventie te doen (inbraak: % 	 1977 
waakhond) 

zeggen gewoonlijk aan preventie 	 WODC: 6% 
te doen (fiets: % gcen maatregel) 	 1977 

zeggen gewoonlijk aan bijzondere 	WODC: 27% 
preventie te doen ([lets: % stalling) 	1977 

daadwerkelijkc reactie preventie 	 WODC: 20% 
vlak voor slachtofferschap 	 1977 
(inbraak: % deur of raam open) 

daadwerkelijke reactie preventie 	 WODC: 22% 
vlak your slachtofferschap 	 1977 
(fiets: % geen maatregelen) 

aangifte doen* 	 WODC: 55% 
(% we!) 	 1975 

* Dit percentage heeft wat de WODC-cijfers betreft betrekk 

zien hoe een mening wordt gevormd over moge-
lijke reacties op criminaliteit. De eigen erva-
ringen als slachtoffer of getuige zijn voor een 
ieder in dit proces de voornaamste informatie-
bron. Ook uit de krant of via de televisie kan 
men verder informatie verkrijgen over de om-
rang van de criminaliteit of de sterkte van de 
politie en de toegenomen onveiligheid op straat. 

Al deze informatie roept bovendien bij 
burgers naast een cognitieve ook een gevoels-
matige indruk op over criminaliteit, zoals 
woede of angst, of ook wel meer afstandelijke 
impressies, zoals 'het loopt de spuigaten uit 
met de criminaliteit'. Beide elementen vormen 
de basis van de mening over en vervolgens de 
reactie op criminaliteit. 
Veelal wordt overigens datgene wat men zegt 
te (zullen) doen niet uitgevoerd. In eerder 
WODC-onderzoek (Van Dijk en Nijenhuis, 
1979; Van Dijk en Steinmetz, 1980; Roell, 



om op een bepaalde manier te reageren en de 

1980 

28% 	 32% 	31% 	 30% 

7% 	 6% 	8% 	 10% 

DC: 78% WODC: 79% 

	

CBS: 86% 	CBS: 87% 	CBS: 89% 

,DC: 9% 	WODC: 10% 
CBS: 15% 	CBS: 15% 	CBS: 15% 

!DC: 8% 	WODC: 8% 
CBS: 	5% 	CBS: 3% 	CBS: 4% 

DC: 29% WODC: 28% 
CBS: 52% 	CBS: 48% 	CBS: 48% 

DC: 17% 	WODC: 21% 
CBS: 13% 	CBS: 16% 

DC: 19% WODC: 16% 
CBS: 22% 	CBS: 18% 

DC: 44% WODC: 37% 
CBS: 33% 	CBS: 31% 

1981 	 1982 

CBS: 9% 

CBS: 16% 

CBS: 30% 

10 delicten. De CBS-cijfers echter zijn gebaseerd op 16 delicten. 

Van Dijk en Steinmetz, 1982) is deze kloof 
tussen woord en daad aangetroffen. Daarbij 
moet wel de kanttekening worden gemaakt 
dat hij niet in alle gevallen even groot is. Van-
daar dat bij de presentatie van de resultaten 
een onderscheid zal worden gemaakt tussen 
dat wat men zegt te (zullen) doen en dat wat 
men doet. Jammer genoeg is alleen voor het 
nemen van preventiemaatregelen in de slacht-
offerenquete een dergelijk onderscheid aan-
gebracht. Alle andere reacties op criminaliteit 
zullen daarom athankelijk van hetgeen is geme-
ten, worden ingedeeld bij of de intentie om zo 
te reageren of de daadwerkelijke reactie. De 
door ons onderscheiden reacties zijn a) bepaal-
de plekken of straten 's avonds zonder bege-
leiding vermijden, b) na 10 uur 's avonds de 
deur niet meer opendoen, c) gewoonlijk zeggen 
preventiemaatregelen te nemen, d) aangifte 
bij de politie doen en e) de genomen preventie-
maatregel vlak voordat men slachtoffer was. 



Len vergelijlcing van de ontwilckeling van de 
(bedoelde) reacties op criminaliteit met de 
verandering in aard en omvang van de misdrij-
ven zelf lijkt op deze plaats het meest voor de 
hand te liggen. Wanneer die vergelijking echter 
zo zonder meer zou plaatsvinden, worden meer-
dere stappen overgeslagen in het proces van 
reageren. In een vergelijking op basis van face-
validity ligt nl. de veronderstelling besloten 
dat een verandering in aard of omvang van de 
criminaliteit zich direct laat vertalen in (be-
doelde) reacties crop. Dat de intentie om op 
criminaliteit te gaan reageren, verandert staat 
buiten kijf. Aileen al door de toename van de 
criminaliteit is voldaan aan een van de voor-
waarden voor een verandering van iemands 
reactie-intentie (Fishbein en Ajzen, 1975). 
Maar of deze verandering zich vervolgens open-
baart in een zichtbare reactie, blijft daarbij 
de vraag waarop we hier niet diepgaand zullen 
ingaan omdat de meeste gegevens daarover 

54 	ontbreken. 
De keuze voor een bepaalde reactie is uiteinde-
lijk mede het gevolg van al dan niet gebleken 
zinvolheid (nut) daarvan. En kennis over dat 
nut, is net als kennis over criminaliteit afkom-
stig van het sociale netwerk en de ervaringen 
die men zelf met misdaad heeft opgedaan. 
Even afgezien van de aanleiding zou een helder 
inzicht in effecten (nut) van mogelijke reacties 
moeten resulteren in een expliciete keuze van 
enkele specifieke (bedoelde) reacties waarvan 
bekend is dat de kans op succes in die situatie 
groot is. Normen over by. wenselijk gedrag 
zullen vervolgens bij de definitieve keuze uit de 
resterende succesvolle reacties richtgevend zijn. 
Welke zijn de oordelen over gebleken en ver-
ondersteld nut en hoe pakken deze uit? De 
CBS/WODC-slachtofferenquete (CBS, 1984) 
geeft wat dit betreft alleen informatie over de 
aangiftebereidheid. De belangrijkste reden om 
van een delict geen aangifte meer te doen is: 
a) het is niet de moeite waard (40%) en b) het 
heeft geen zin, het haalt niets uit (24%). 
Het delict niet aangeven en daar geen heil meer 
in zien, zou dus best wel eens met elkaar kun-
nen samenhangen. Enige ondersteuning hier-
voor kan worden gevonden bij de NIPO/WODC 
slachtofferenquete 1980 waar aangevers reken-
schap geven van hun reden om ontevreden te 



zijn over de aangifte zelf. Van alle slachtoffers 
van de tien eerder onderscheiden delicten zegt 
42% ontevreden te zijn omdat door de politie 
niets aan de zaak was gedaan. De andere rede-
nen waren: de dader is niet opgespoord, de spul-
len zijn niet teruggevonden (31%), er is onvol-
doende informatie gegeven (14%) of ik ben 
incorrect of onvriendelijk behandeld (13%). 
Zulke meningen zijn natuurlijk geen goede 
reclame voor de zaak en zeker niet omdat een 
mening zoals 'het haalt toch niets uit' en `er 
wordt niets aan gedaan' in het sociale netwerk 
van de niet-aangever verder wordt verspreid. 
Ondanks de norm dat een delict bij de politie 
behoort te worden aangegeven, is het wanneer 
met bovenvermelde achtergrond rekening 
wordt gehouden niet zo verwonderlijk, dat de 
bereidheid om een misdrijf aan te geven in zo'n 
kleine tien jaar tijd met bijna de helft is afge-
nomen. 
Datzelfde beeld zien we in feite terug wanneer 

55 	we nagaan welke technopreventieve maatrege- 
len zin hebben. Nog nooit is b.v. via experimen-
teel onderzoek aangetoond dat de criminali-
teit afneemt dankzij de genomen technopreven-
tieve maatregelen (Ro611, 1984). Dat het mer-
ken van goederen geen effect heeft op crimina-
liteit, is recentelijk ook voor Nederland (Ro611, 
en Linckens, 1984) aangetoond. Voor fietsen-
diefstal is verder aangetoond dat a) een ring. 
slot beter is dan geen slot, b) de kwaliteit van 
het ringslot de kans op diefstal niet vermindert 
en c) dat vastketenen beter is dan een ringslot 
(R0611 en Van Dijk, 1982). Met andere woor-
den kwaliteitsnormen van dergelijke produkten 
hebben alleen betrekking op het technisch 
functioneren ervan en niet op de afname van 
de misdaad ten gevolge van de genomen maat-
regel. Merkwaardig is dat niet aangezien slechts 
enkele inbrekers zich wat aantrekken van de 
genomen veiligheidsmaatregelen (Bennett en 
Wright, 1984). Uit tabel 5 blijkt vervolgens dat 
de bereidheid van de bevolking om veiligheids-
maatregelen te nemen wat is toegenomen. Deze 
geringe toename heeft ook een uitwerking ge-
had op de daadwerkelijk genomen maatregelen. 
Eveneens blijkt uit deze tabel dat het aantal 
slachtoffers dat geen maatregel had genomen 
vlak voordat zij werden bestolen is afgenomen. 
De eerder geschetste achtergrond van een niet 



gebleken nuttig rendement tezamen met de 
toename van de vermogenscriminaliteit doen 
echter vrezen voor een afname op de lange 
duur van de bereidheid on technische maat-
regelen te nemen, wat te vergelijken is met het 
effect dat is opgetreden bij de aangiftebereid-
heid. 
Welk nut men toekent aan 's avonds na tienen 
de deur niet open doen of bepaalde plekken 
of straten vermijden wanneer men alleen is, 
weten we niet. Dat vrouwen zo situaties den-
ken te verrnijden waarin zij lastig worden ge-
vallen (Ensink en Albach, 1983), is uit een 
Leids onderzoek gebleken. Of dat vermijdings-
gedrag door vrouwen als effectief wordt waar-
genomen is daarbij onduidelijk gebleven. In 
het WODC-onderzoek is in ieder geval aan dat 
nut geen aandacht besteed. Vandaar dat hier 
niet kan worden ingegaan op de mogelijke 
redenen van de lichte toename in de loop van 
de jaren van beide (bedoelde) reacties op cri- 

56 	minaliteit. 
Samenvattend kunnen we stellen dat het ver-
loop van de (bedoelde) reacties tezamen met 
het nut van dergelijke gedragingen de verwach-
ting wekt dat negatieve (helpt niet) effecten 
van maatregelen ter voorkoming van criminali-
teit tenslotte zullen gaan doorwerken in de 
bereidheid om zulke maatregelen ter harte te 
nemen. 

Tenslotte is nog via een omweg meer inzicht 
te verkrijgen in de mogelijke redenen voor een 
specifieke (bedoelde) reactie. Dat kan door 
na te gaan of de (bedoelde) reacties op crimi-
naliteit van sommige burgers verschillen van 
die van andere. Voor een onderverdeling van 
de bevolking in groepen hebben we verder ge-
bruik gemaakt van de socio-demografische 
kenmerken, gemeentegrootte van de woon-
plaats, sociaal-economische status, leeftijd en 
sexe. Bij de analyse van deze gegevens 15  is 
gebruik gemaakt van het multivariate program-
ma CANALS (Gifi, 1980). De afhankelijke 
variabelen zijn in dit geval de bedoelde react:les. 
In de volgende schematische afbeelding is de 
betekenis van ieder van de variabelen weerge-
geven. De vette lijnen representeren verder in 
tegenstelling tot de dunne lijnen de onafhan-
kelijke variabelen en hoe langer zo'n vette lijn 



des te meer betekenis gehecht moet worden 
aan de voorspellende waarde van de daarbij 
horende variabele. 

Schema 3: Canals-oplossing van reacties op criminali-
teit en socio-demografische kenmerken van de 
bevolking. 

6 vermijden (wel) 

sexe (vrouw) 

2 leeftijd (oud) 

gewone preven-
tie (veel) 

7 

bijzondere 
preventie (ja) 
8 

3 (SES) laag 	4 gemeentegrootte 
(klein) 

Uit de afbeelding blijkt dat niet alle burgers 
57 op dezelfde manier (zeggen te) reageren op 

crirninaliteit. Dat soort verschillen zullen we 
per (bedoelde) reactie bespreken: 
1. plekken of straten vermijden: veel meer 16  
vrouwen (46%) dan mannen (16%) zeggen dat 
zij in de woonbuurt bepaalde plekken of stra-
ten vermij den. Ook zeggen vrouwen in grotere 
steden (59%) dit meer 17  te doen dan vrouwen 
in kleinere steden (41%) (meer criminaliteit?). 
2. 's avonds na tienen aanbellen: veel meer th  
vrouwen (67%) dan mannen (32%) doen wan-
neer na tien uur 's avonds wordt aangebeld 
niet meer open. Jongere vrouwen (39%) 19  
doen echter vaker dan oudere vrouwen (28%) 
de deur na tien uur 's avonds open wanneer er 
wordt gebeld. 
3. normale preventie (deur of fiets op slot, 
ramen dicht): meer oudere 2° personen (45%) 
uit de hoge sociale klassen dan uct -de lage 
sociale klassen (29%) zeggen gewoonlijk veel 
meer van dit soort technopreventieve maat-
regelen (betaalbaar?) te nemen. Bij jongeren 
zijn deze verschillen tussen de hoge en lage 
sociale klasse heel wat minder. 
4. bijzondere preven tie (garage, alarminstal-
latie, waakhond): Van deze wat duurdere 
technopreventieve maatregelen zeggen meer 
personen uit de hogere sociale klassen dan de 
lagere (19%) en met name de ouderen (33%) 



nit deze sociale laag dat zij deze maatregelen 
gewoonlijk toepassen 21 . 

5. aangiftebereidheid: niet uit de CANALS-
analyse maar nit een aparte analyse blijkt dat 
ouderen meer misdrijven bij de politic aangeven 
dan jongeren. 
Uit dit geheel blijkt dat burgers op nogal af-
wijkende manieren van elkaar zeggen te (zul-
len) reageren op criminaliteit. Vrouwen geven 
meer dan mannen de voorkeur aan het vermij-
den van onaangename confrontaties. Slechts 
ten dele lijkt het vermijden van ongewenste 
confrontaties samen te hangen met het niveau 
van de criminaliteit in de woonomgeving. Waar-
schijnlijk hangt vermijdingsgedrag ook samen 
met de mate van geemancipeerdheid van de 
vrouw in kwestie: oudere vrouwen nit de 
lagere sociale klassen doen 's avonds de deur 
minder vaak open dan jonge vrouwen uit de 
hoge sociale klassen. Datzelfde resultaat is 
eerder gevonden door Ensink en Albach 

58 	(1983, bijlagen pg. 6). Weinig geemancipeerde 
vrouwen vinden dan ook dat een vrouw 
's avonds niet op straat behoort te zijn. 
Verder zien we dat de ouderen (> 35 jr.)uit 
de hogere sociale klassen zich financieel meer 
kunnen veroorloven dan de ouderen nit de 
lagere sociale klassen. Deze laatste groep zegt 
daarom ook meer gewone preventieve maat-
regelen te zullen nemen dan de eerste groep. 
Ook alarminstallaties en waakhonden worden 
meer aangeschaft door de hogere sociale Has-
sen. Uit het onderzoek van Bennet en Wright 
(1984) is overigens gebleken dat inbrekers van 
dergelijke maatregelen wet onder de indruk zijn. 
Het eenzijdig nemen van dergelijke maatregelen 
zou weleens een afwenteling van de criminali-
teit tot gevolg kunnen hebben op de lagere 
sociale ldassen die zich financieel heel wat 
minder kunnen veroorloven. Verder weten we 
dat jongeren evenveel gewone technische bevei-
ligingsmaatregelen zeggen te nemen als de oude-
ren uit de lagere sociale Masse wat ook een 
financiele oorzaak zou kunnen hebben. 
Ook daardoor wordt misschien wet een meer 
dan evenredig deel van de criminaliteit afge-
wenteld op de jongeren die daar overigens 
sowieso al meer mee in aanraking komen. 
Een complicate in het geheel is de woord-
daad consistentie maw. doet men ook wat 



men zegt. Uit een nadere analyse van de woor-
den en daden van slachtoffers van misdrijven 
op het gebied van technopreventie blijkt dat 
de woord-daad consistentie het grootst is voor 
jongeren uit de hogere sociale klassen (85%) 
en het kleinst 22  voor ouderen uit de lagere 
sociale klasse (72%). Dit niettegenstaande de 
ongelijke kansen van ouderen en jongeren om 
slachtoffer van een misdrijf te worden. 
Tenslotte zijn veel meer jongeren dan ouderen 
niet bereid om het delict bij de politie aan te 
geven waarvan zij slachtoffer zijn geworden. 
Voorstelbaar in hun geval is dat zij zich in het 
bijzonder door de politie in de steek gelaten 
voelen. Daarnaast is het een bekend gegeven 
dat jongeren zich eigenlijk zo min mogelijk 
met de politie willen inlaten. 

Samenvatting en discussie 
Uit ons onderzoek is gebleken dat de erva- 
ringen met criminaliteit de meningen daar- 

59 	over sterk beihvloeden. Nederlanders met 
veel ervaringen zijn vaker de mening toege-
daan dat de criminaliteit stijgt en denken 
vaker aan de mogelijkheid om daar zelf slacht-
offer van te worden. Verder is gebleken dat 
de invloed van het sociale netwerk, gesprek- 
ken over criminaliteit met buren en bekenden, 
op deze meningen niet moet worden onder-
schat. Uit dit onderzoek is verder gebleken 
dat de media er slechts ten dele in slagen om 
de bevolking een verkeerd beeld op te dringen 
over criminaliteit. Met name lukt dat bij 
degenen die niet op een andere wijze over 
criminaliteit worden geihformeerd. Dat zijn 
burgers die zelf zeggen geen slachtoffer te zijn 
geweest en verder ook niet met anderen over 
criminaliteit gesproken hebben. 
Alhoewel persoonlijke ervaringen met crimi-
naliteit bepalend zijn voor de verontrusting 
van burgers over criminaliteit, blijven niette-
min eerder gevonden discrepanties tussen ob-
jectief en subjectief risico bestaan. Met name 
lijken deze voor te komen bij vrouwen en 
ouderen. De cognitieve verontrusting van hen 
lijkt niet alleen te worden beihvloed door het 
criminaliteitsniveau, zoals dat via een slacht-
offerenquete wordt gemeten. Frequente on-
aangename confrontaties met mannen kunnen 
voor vrouwen de belangrijkste oorzaak zijn van 



de geconstateerde discrepantie tussen cognitieve 
verontrusting en objectief risico. Bij ouderen 
zou echter moeten worden gedacht aan een 
geheel andere verklaring voor deze discrepan-
tie. In hun oordeel over de toename van de 
criminaliteit laten zij vermoedelijk de mogelijke 
consequenties (impact) van slachtofferschap 
zwaarder meewegen dan b.v. jonge mensen dat 
zuLlen doen. 
Wanneer we ons beperken tot het beleven van 
risico's om slachtoffer te worden van crimina-
liteit, Lijkt de stelling gerechtvaardigd dat niet 
alleen de onveiligheidsgevoelens moeten wor-
den bestreden maar .00k de criminaliteit zelf 
als althans daarbij het doel voorop staat dat 
de cognitieve verontrusting zou moeten wor-
den teruggedrongen. Tot het bestrijden van de 
criminaliteit zou ook het bestrijden van onge-
wenste confrontaties tussen vrouwen en man-
nen moeten worden gerekend opdat vrouwen 
ook niet-gechaperonneerd de straat op kun- 

60 	nen. Overduidelijk is verder dat de media 
eindelijk eens aan banden moeten worden ge-
legd wat betreft het 'hysterisch' promoten 
van het beeld dat de criminaliteit alleen uit 
zware agressieve delicten bestaat. 
Reaches op criminaliteit zijn zowel een gevolg 
van de cognitieve als de affectieve ervaringen 
daarmee. De aanwezigheid van die twee bete-
kenen nog niet dat iemand al weet hoe er moet 
worden gereageerd. Over het algemeen is er na 
de aanwezigheid van beide alleen sprake van een 
ongerichte bereidheid om wat aan het bestrij-
den van criminaliteit te doen. Vanwege een 
beeld dat iedereen wel heeft over de meest 
succesvolle en gepaste gedragingen zal de onge-
richte bereidheid om te reageren worden omge-
zet in een gerichte. Of daar in de praktijk jets 
van terecht komt is veelal afhankelijk van het 
gemak waannee zo'n reactie kan worden uit-
gevoerd. Uit ons onderzoek is in ieder geval 
gebleken dat over een periode van acht jaar de 
bereidheid van de bevolking om een delict bij 
de politie aan te geven is gehalveerd. Hoopvol 
is echter nog de groeiende bereidheid van de 
bevolking om wat aan technopreventie te doen. 
Gemakkelijk kan die bereidheid in het omge-
keerde omslaan omdat van veel van die maat-
regelen is gebleken dat zij weinig effect hebben. 
Ook zorgwekkend is het feit dat de criminali- 



teit door specifieke toepassingen van techno-
preventie, zoals waakhonden waar inbrekers 
wel bang voor zijn, afgewenteld lijkt te worden 
op de lagere sociale klassen die zich de aan-
schaf van dure technopreventieve middelen 
niet kunnen veroorloven. Dat afwentelen van 
de 'haves' op de 'have nots' lijkt ook op te gaan 
voor jongeren die dure sloten niet kunnen aan-
schaffen. 
Wanneer we in het geval van technische maat-
regelen echter corrigeren voor de woord-daad 
consistentie lijkt het nemen van technische 
preventie-maatregelen niet samen te hangen 
met het niveau van de criminaliteit. 
Omdat jongeren verder misdrijven niet aan de 
politie aangeven, en ouderen wel kan men zich 
verder afvragen of met beide reacties op crimi-
naliteit (aangeven en preventiemaatregelen) 
het beoogde resultaat wel wordt bereikt. 
Gering geloof in het nut van deze reactie kan 
onzes inziens deze naar beneden gerichte spiraal 

61 	van minder aangiftes en het niet toepassen van 
technopreventieve maatregelen alleen nog 
maar versterken! 



Noten 

Vernicling en overige diefstal zijn in deze cijfers 
buiten beschouwing gebleven. Na 1980 is de om-
schrijving van deze dclieten zodanig veranderd dat 
een vergelijking met eerdere cijfers onmogelijk is. 
2  Uit eon logit-analyse op de samenhangen tussen 
cognitieve verontrusting en de socio-demografische 
kenmerken, gemeentegrootte (G), sociale klasse (K), 
leeftijd (L) en sexe (S), is gebleken dat elk van de 
onafhankelijke variabelen een geheel eigen bijdrage 
levert tot het voorspellen van cognitieve verontrusting. 
In de volgende tabel staan de bijdragen in afnemende 
mate van betekenis genoteerd. 
Model fit: GKLS + GC + KC + LC + SC; df = 11; 
X2  = 17.4; p = .10. 

afhankelijke 	X-onge- Z- 	2 X=fi 	7= 03 
variabele: 	stand . 	waarde 

wel veront- 
rust 	 45 	20.9 	.99 	2.5 

hoofd- 
62 	effecten: 

— leeftijd 
< 35 jr. 	.11 	7.3 	.23 	1.3 

— geslacht: 
man 	—.09 	— 6.0 	—.18 	0.8 

— gemeente- 
grootte: 

. > 100 000 	.08 	4.7 	.16 	1.2 
— sociale 

	

klasse: hoog .09 	4.3 	.17 	1.2 

3  X2  = 268; df = 8; V = .17 
X' (sexe) = 278; df = 1;V =29 

5  X2  (lft) = 43; df = 1; V = .09 
6  X2  = 24; df = 2; V = .09 
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Aanleiding en onderwerp van gesprek in %. 

Aanleiding 	Onderwerp 

krant 	 29 	19 	31 	16 

TV 	 60 	17 	17 	17 

radio 	 69 	18 	25 	13 

eigen ervaring 	11 	26 	5 	25 

gesprek 	13 	32 	14 	21 

buurt 	 16 	29 	13 	33 

To taal* 

* De totalen tellen niet op tot 100% omdat meerdere antwo ■ 

8  CANALS-oplossing. 

1. afhankelijke variabelen: 

2. onafhankeliike variabelen: 

kaping 	inbraak 	moord 	vert 

25 	19 	18 	17 

Analyse variabek 

denken aan crimi 

sla chtofferschap 
slachtofferschap 
gesprek over crirr 

9  Op grond van een niet-lineaire multiple regressie-
analyse (CANALS) kan men een regressievergelijking 
opstellen. Voor elk individu kan met behulp van deze 
vergelijking een numerieke score worden berekend. 
Vervolgens kan men voor een willekeurige groep indi-
viduen een gemiddelde berekenen, opdat analyse 
variabelen en achtergrondgegevens met elkaar in ver-
band kunnen worden gebracht. De regressievergelijking 
ziet er als volgt uit: b = (.446 x slachtofferschap voor 
1980) + (.473 x slachtofferschap in 1980) + (—.573 x 
gesprek over criminaliteit). 



g beroving 	mishan- 	aanran- 	diefstal 
deling 	ding 	vervoer- 

middel 

19 	16 	17 	8 	581 
12 	12 	11 	9 	489 
15 	17 	12 	10 	101 
22 	20 	8 	21 	120 
21 	19 	19 	21 	286 
16 	13 	10 	13 	104 

15 	14 	13 	10 	1531 

waren toegestaan. 

teit 	 .31 

980 	 .64 
1980 	 .63 

iteit 	 .72 

Correlaties 



Frequentie en aanleiding van denken aan slachtofferscha 

Frequentie 	 Aanleiding 

nooit 	 43 

zelden 	 25 

soms 	 24 

regelmatig/vaak 	 8 

x' = 43.3; df = 9. 

5.6; df = 4. 
" = 8.5; df = 7. 
" X2  = 22; df = 1. 

Aanleiding 	Onderwerp 

Totaal* 

" CANALS-oplossing. 

media 
(N = 801) 

100 

66 	14  Aanleiding en onderwerp van denken aan criminaliteit in 

beroving 	aanranding mishan- 
deling 

krant 	 42 	27 	17 

TV 	 37 	33 	20 

radio 	 38 	24 	24 

gesprek 	 30 	21 	19 

alleen 	 33 	47 	19 

34 	26 	19 

* De totalen tellen niet op tot 100% omdat meerdere antwo 

dimensies 	canonische 	sexe 	1ft 	ses 
correlaties 

dim. 1 	.48 	—0.40 	—0.15 	—0.0 

dim. 2 	.22 	 0.05 	—0.19 	—0.1 



%. 

buurt 	 combinatie 	 eigen 
(N = 359) 	 (N = 93) 	 ervaring 

(N = 107) 

31 	 31 	 24 

31 	 21 	 30 

28 	 34 	 24 

10 	 14 	 22 

100 	 100 	 100 

inbraak 	geen 	diefstal 
specifiek 	vervoer- 
delict 	middel 

1 waren toegestaan. 

gem 

19 	13 	10 	 611 

20 	16 	11 	 392 

20 	13 	13 	 90 

124 	17 	14 	 586 

15 	8 	6 	 435 

17 	13 	10 	2418 

open- 	ver- 	gew. 	bijz. 
doen 	mijden 	prey. 	prey. 

	

0.17 	—0.89 	—0.67 	—0.03 	0.12 

	

0.09 	—0.40 	0.73 	0.24 	0.25 
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16x2=524df=1;V33
17 x’=67df=1;V.16
X2=629dfl;V.36

19x2=29df1V.11
20X251df2V.09
21x2=51df=1;V.13
22x213;df3;V.O6
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Angstgevoelens voor 
criminaliteit: 

een informatieverwerkingsperspectief 

door mr. drs. Frans Willem Winkel* 

Inleiding 
Angstgevoelens voor criminaliteit kunnen van-
uit verschillende invalshoeken worden 
geanalyseerd (vgl. Roethof, 1984). In deze bij- 
drage is gekozen voor een informatie-
verwerkingsperspectief: angstgevoelens worden 
geacht een reactie te vormen op informatie 
over criminaliteit. Dit uitgangspunt is minder 
triviaal dan het op het eerste gezicht lijkt. In 
de 'quality of life'-benadering bijvoorbeeld 
worden angstgevoelens vooral opgevat als 
reacties op het `sociale verval' binnen en de 

.72 	verpaupering van de gebouwde omgeving, ter- 
wijl sommige psychologen die angstgevoelens 
gelijk stellen met angst voor vreemden 
(xenophobie). Hoewel het vermoeden gerecht-
vaardigd is dat achter angstgevoelens voor 
criminaliteit ook binnen deze twee andere 
benaderingen in wezen vaak informatie over 
(verwachte) criminaliteit schuil gaat, lijkt het 
in ieder geval duidelijk dat het geintroduceerde 
uitgangspunt voor discussie — en in het bij-
zonder voor nader onderzoek — vatbaar is. Met 
nadruk wijs ik crop, dat de belangrijkste pleit-
bezorgers van die `andere' benaderingen zelf 
empirisch bewijsmateriaal aandragen, dat het 
hier gekozen uitgangspunt ondersteunt. 2) 

Angstgevoelens vormen ofwel een directe, of-
wel een indirecte reactie op infonnatie over 
criminaliteit. Van een indirecte reactie is sprake 
indien deze niet rechtstreeks maar als het ware 
via een tussenstation tot stand komt. Infomn-
tie die primair een aantasting van het vertrou-
wen in de politie tot gevolg heeft kan bijvoor-
beeld uiteindelijk — via dit tussenstation — in 

* De auteur is wetenschappelijk medewerker van de 
Vakgroep sociale psychologie, Vrije Universiteit 
Amsterdam. 



verhoogde angstgevoelens voor criminaliteit 
resulteren. Via een tussenstation heeft derge-
lijke informatie een indirect angsteffect tot 
gevolg. Ook binnen de informatie over crimi-
naliteit kan een nader onderscheid worden 
gemaakt, namelijk naar de mate, waarin de 
inhoud van die informatie direct op de persoon 
of de leefwereld van de ontvanger betrekking 
heeft. Op grond van dit `ontvanger gericht zijn' 
kunnen glob aal twee informatiestromen 
worden onderscheiden, namelijk een infor-
matiestroom die voortvloeit uit de eigen 
directe en indirecte ervaringen als slachtoffer 
van criminaliteit en een informatiestroom, 
waaraan men via massacommunicatie wordt 
blootgesteld. Zowel slachtofferervaringen als 
massamedia kunnen kortom als informatie-
bronnen worden aangemerkt. Aan de hand van 
een overzicht van empirisch onderzoek gaan 
wij hieronder, voor beide informatiebronnen 
afzonderlijk, na of er inderdaad van een samen- 

73 	hang met angstgevoelens voor criminaliteit kan 
worden gesproken en zo ja, van welke aard die 
samenhang is. In dit laatste geval staat met 
andere woorden de vraag centraal of informatie 
over criminaliteit een vergroting of een 
verkleining van angstgevoelens tot gevolg heeft. 
Deze vragen zijn ook aan de orde bij de 
beschrijving van onze eigen onderzoeks-
resultaten. Daarbij richten wij ons vooral op de 
toetsing van het uitgangspunt dat angst-
gevoelens een reactie vormen op informatie 
over criminaliteit. De centrale vraagstellingen 
zijn of het informatiestromen-model, dat op dit 
uitgangspunt is gebaseerd, een passende en 
adequate verklaring vormt van de verzamelde 
gegevens en van welke informatiebron naar 
verhouding de sterkste invloed en angst-
gevoelens uitgaat. Tot besluit wordt ingegaan 
op enkele suggesties, die uit dat model voort-
vloeien voor het verminderen van angstgevoe-
lens onder de bevolking. 

Empirisch overzicht. 

Massamedia 
Onderzoek naar de emotionele effecten van 
massacommunicatie, bijvoorbeeld in de vorm 
van angstgevoelens voor criminaliteit, is schaars 
(vgl. Garofalo, 1981). Als grondlegger van deze 



onderzoekslijn kan Gerbner worden aangemerkt 
(vgl. Gerbner en Gross, 1976 a en b; Gerbner, 
e.a. 1979, 1980). Zijn cultiveringstheorie 
houdt in dat naarmate mensen vaker naar 
televisie kijken zij sterker geneigd zijn om 
`televisie-antwoorden' te geven, d.w.z. percepties 
van de sociale werkelijkheid te rapporteren, 
die overeenstemmen met 'television's most 
persistent representations of life and society' 
(Gerbner, 1980:14). Gerbner maakt daarbij 
aannemelijk dat de `televisie-werkelijkheid' en 
de `echte' werkelijkheid niet altijd met elkaar 
overeenstemmen. Wat angstgevoelens betreft 
vat hij de kern van deze onderzoekslijn als 
volgt samen: 'the most significant and recurring 
conclusion of our long-range study is that one 
correlate of television-viewing is a heightened 
and unequal sense of danger and risk in a 
mean and selfish world' (Gerbner e.a. 1979: 
196). De conclusie dat het vaker kijken naar 
televisie verhoogde angst voor criminaliteit tot 
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	gevolg heeft, is door Pingree en Hawkins (1981) 
in Australie bevestigd. In de literatuur is deze 
conclusie niet onbesproken gebleven: de 
gemaakte kanttekeningen hangen steeds samen 
met de `correlationele opzet', die Gerbner 
hanteert 3). In de eerste plaats wordt gewezen 
op de mogelijkheid de causaliteit om te keren, 
in die zin dat juist mensen met hogere angst-
gevoelens geneigd zijn vaker naar televisie te 
kijken4). In de tweede plaats hebben o.m. 
Doob en Macdonald (1979), Doob (1982) en 
Wober en Gunter (1982) crop gewezen dat het 
verband niet echt is, maar in wezen wordt 
veroorzaakt door een zgn. `derde variabele'. 
Deze derde variabele (c) wordt dan geacht zowel 
van invloed te zijn op de hoogte van de angst-
gevoelens (b) als op de mate, waarin men naar 
de televisie kijkt (a). Doob en Macdonald intro- 
duceren als derde variabele het objectief 
victimisatierisico; bij Wober e.a. gaat het om 
verschillen in de mate, vvaarin kijkers het idee 
hebben zelf invloed op hun omgeving uit te 
oefenen (interne controle) of niet (exteme 
controle). Kortom, de redenering die schuilgaat 
achter de poging om Gerbner's conclusie te 
weerleggen (vgl. strijdige herinterpretaties) luidt 
bijvoorbeeld: het al of niet yoorkomen van veel 
criminaliteit in een wijk (c) bepaalt zowel het 
kijkgedrag van inwoners van die wijk (a) als de 
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angstgevoelens.  van die wijkbewoners (b). In 
schema 1 zijn de voorgaande kanttekeningen 
voor de duidelijkheid nog eens samengevat. 

Schema 1: Een schematisch overzicht van strijdige 
en niet-strijdige herinterpretaties van het door 
Gerbner gerapporteerde verband dat hogere bloot-
stelling aan massamedia (a) hogere angstgevoelens 
voor criminaliteit (b) tot gevolg heeft middels een 
derde variabele (c). 

Interpretatie: 	a —0- b : uitgangspunt 
Gerbner 

Herinterpretatie: 

(1) strij dig 	a 	b : omgekeerde 
causaliteit 

(2) strijdig 	 c 	: derde variabele 
oplossing waarbij 

a 	b a-b-relatie als 
onecht geldt 

(3) niet-strijdig 	 c 	indirect angst- 
/ \ effect, zodanig 

a 	b dat (c) als `tussen- 
station' fungeert. 

—0- : causaliteit 

Uit het bovenste deel van schema 1 blijkt dat de 
huidige stand van de discussie noch informatief, 
noch bevredigend is. Gelijktijdig wordt immers 
gesproken over een positieve relatie tussen het 
kijken naar televisie en angstgevoelens (vgl. 
Gerbner), de afwezigheid van zo'n relatie (vgl. 
herinterpretatie 2) en de omkering van die 
relatie (vgl. herinterpretatie 1). De discussie kan 
o.i. een stap verder worden gebracht middels 
herinterpretatie 3. Met evenveel recht kan name-
lijk worden gesteld dat de zgn, `weerleggende' 
onderzoeksresultaten in wezen een indirect 
angsteffect blootleggen: het vaker naar televisie 
kijken leidt dan via (c) als tussenstation tot 
verhoogde angstgevoelens. De resultaten van 
Wober e.a. kunnen namelijk ook zo worden 
geihterpreteerd dat het vaker tv-kijken tot 
angstgevoelens leidt, , voorzover bij de kijker het 
idee wordt gestimuleerd dat hij het risico om 
slachtoffer te worden toch eigenlijk niet zelf in 
de hand heeft (vgl. externe controle). De waar-
genomen controle over het risico van slacht-
offerschap fungeert dan als tussenstation. Het 
onderzoek van Winkel (1984) biedt nadere steun 



voor deze redenering s). Ten aanzien van de 
resultaten van Doob e.a. kan herinterpretatie 3 
in twee varianten worden toegepast. Bij de 
eerste gaan we er van uit dat een hogere bloot-
stelling aan onder meer televisiegeweld een 
feitelijke vergroting van de criminaliteit tot 
gevolg heeft, die op zijn beurt in hogere angst-
gevoelens resulteert. 6) Bij de tweede variant 
gaan we er van uit dat de grotere of kleinere 
(objectieve) veiligheid van een wijk als derde 
variabele in wezen een operationalisatie vormt 
van het `ontvanger-gericht-zijn' van de aange-
boden infonnatie. Op grond van de resultaten 
van Doob e.a. kan dan de conclusie worden 
getrokken dat het vaker kijken naar televisie tot 
verhoogde angstgevoelens leidt, voorzover bij de 
kijker het idee wordt geactiveerd dat hij ook 
zelf kwetsbaar is voor de getoonde vormen van 
criminaliteit. Zo'n idee wordt gemakkelijker 
geactiveerd bij bewoners van wijken, die naar 
verhouding erg onveilig zijn. De `televisie- 

76 	realiteit' spoort bier immers nog het meest met 
de realiteit van lalledag'. De televisie-criminaliteit 
is voor deze wijkbewoners maw. sterker ont-
vanger-gericht: de kans dat zij feitelijk met de 
ivertoonde' vormen van criminaliteit worden 
geconfronteerd lijkt, in ieder geval objectief 
bezien, groter dan die van bewoners van een 
wijk, waarin naar verhouding weinig gewelds-
criminaliteit voorkomt. Met nadruk wijs ik er 
op dat Doob en Macdonald (1979: 173) een 
beduidende samenhang rapporteren tussen 
onder meet de mate van blootstelling aan tv-
geweld en angstgevoelens (.21) bij bewoners 
van het naar verhouding nogal onveilige cen-
trum van Toronto. Binnen wijken met een 
laag criminaliteitscijfer zijn dergelijke 
correlaties inderdaad afwezig. 
De voorgaande kanttekeningen samenvattend 
kan worden geconcludeerd dat het vaker naar 
televisie kijken zowel direct als indirect tot 
verhoogde angstgevoelens leidt. Nadere steun 
voor het optreden van indirecte angsteffecten 
ten gevolge van krantenberichtgeving bieden de 
onderzoeken van-Baker e.a. (1983) en Heath 
(1984). Het onderzoek van Baker e.a. richt zich 
op de gevolgen van een door journalisten 
gecreeerde geweldsgolf (vgl. Fishman, 1978). 
Lezers reageren daarop met verhoogde angst- 
gevoelens, voorzover die geweldsgolf een 



negatieve indruk achterlaat over de toekomstige 
ontwikkeling van de criminaliteit (als tussen-
station). In tegenstelling tot alle voorgaande 
onderzoeken wordt in dat van Heath (1984) 
gebruik gemaakt van een experimentele opzet. 
Blijkens haar resultaten leidt een verslag over een 
bizar incident met een sensationele opmaak en 
de suggestie, dat de criminele gebeurtenis vol-
strekt toevallig optreedt (vgl. externe controle) 
tot een verhoging van angstgevoelens, indien het 
beschreven incident zich afspeelt binnen de 
eigen stedelijke woonomgeving. Speelt het zich 
daar buiten af dan treedt angst-vermindering 
op. Het principe van de `neerwaartse vergelij-
king' met minder fortuinlijke anderen wordt 
ter verklaring van dat laatste effect aangevoerd 
(vgl. Wills, 1981; Taylor, e.a. 1983). 
Kennisname via de krant van dramatische 
criminaliteit buiten de eigen woonomgeving 
biedt de gelegenheid tot zo'n vergelijking. 
Reacties: `vergeleken met wat daar allemaal 
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	gebeurt valt het hier allemaal reusachtig mee' of 
`vergeleken met him ervaringen vallen die van 
mij in het niet, of mag ik nag van geluk 
spreken', zijn daarvan mogelijke voorbeelden. 
Het onderzoek van Heath (1984) onderstreept 
het belang van het `ontvanger-gericht-zijn' als 
tussenstation: indien de ontvanger uit de hem 
aangeboden informatie geen persoonlijke 
consequenties trekt dan blijft een versterking 
van angstgevoelens uit en kan zelfs een vermin-
dering daarvan een gevolg zijn. 

Slachtofferschap 
De indruk dat slachtofferervaringen een van de 
belangrijkste oorzaken vormen van angst-
gevoelens wordt vooral gevoed vanuit het meer 
ldinisch georienteerde onderzoek (Coates en 
Winston, 1983; Janoff-Bulman, e.a. 1983; 
Sales e.a., 1984; Winkel, 1982). Zowel bij in-
braakslachtoffers, als bij slachtoffers van ern- 
stige geweldscriminaliteit treft men ter 
karakterisering daarvan termen aan als 'shock, 
hysterie, posttraumatic stress disorder en 
mentale instorting'. Hoewel ook hier indivi-
duele verschillen bepalend worden geacht voor 
de duur van dergelijke reacties heeft vooral het 
meer kwantitatief, op geaggregeerd niveau 
betrekking hebbend onderzoek oog doen ont-
staan voor de verscheidenheid aan mogelijke 



reacties. Blijkens dergelijk onderzoek kunnen 
slachtofferervaringen zowel resulteren in ver-
hoogde angst (Winkel, 1983) als in het uitblijven 
van angsteffecten (v.d. Vijver, 1983) en in een 
vermindering van angstgevoelens (Sparks e.a. 
1977). In het algemeen is onder invloed van dit 
laatste type onderzoek (waarbij het meettijd-
stip minder direct aansluit op de slachtoffer-
ervaring) de rol van slachtofferervaringen als 
oorzaak gerelativeerd. Vrijwel steeds bleken 
dergelijke ervaringen de omvang van angst-
gevoelens onder de bevolking slechts beperkt te 
verklaren (Skogan en Maxfield, 1981). De aan-
dacht werd mede daardoor verlegd naar andere 
determinanten, w.o. indirecte ervaringen en 
het risico van slachtofferschap. 
Van indirect slachtofferschap is sprake bij 
tussenpersoonlijke communicatie over directe 
slachtofferervaringen (Skogan, 1977). Uit 
diverse onderzoeken blijkt dat dergelijke erva-
ringen in verhoogde angstgevoelens kunnen 
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Winkel, 1983). Tyler (1980, 1984) heeft in een 
tweetal studies de relatieve bijdrage van directe 
en indirecte ervaringen op angstgevoelens 
onderzocht. In de eerste hadden indirecte 
ervaringen in tegenstelling tot de directe geen 
angst-effect; in de tweede bleken zij sterkere 
angst-effecten te sorteren. Tyler's resultaten 
onderstrepen de noodzaak om in toekomstig 
onderzoek indirecte ervaringen nader te 
differentieren. Indirecte ervaringen uit de 
eerste hand (van slachtoffers zelf) sorteren 
mogelijk een sterker effect dan die uit de 
tweede hand; indirecte ervaringen via een 
`naburig slachtoffer' zullen anders uitwerken 
dan die van een `vage kennis'. 
Tyler (1980) toont nancelijk aan dat de 
`gepercipieerde infomiatiewaarde' van erva-
ringen, d.w.z. de mate, waarin zij iets meedelen 
over de eigen risico's van de ontvanger, het 
psychologisch proces vormt, waarlangs angst-
effecten tot stand komen. Zo'n conclusie trok-
ken we hiervoor eveneens ten aanzien van 
inforinatie via massamedia (vgl. Heath, 1984). 
Samenvattend lijkt ook hier te gelden dat 
directe en indirecte slachtofferervaringen vooral 
indirect, via een tussenstation, op angstgevoe-
lens van invloed zijn. Dergelijke ervaringen 
stimuleren angstgevoelens, voor zover de `ont- 
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vanger' de daarin vervatte informatie op zich-
zelf betrekt en daaruit persoonlijke conclusies 
trekt (vgl. Borgida en Brekke, 1981). Het sub-
jectief victimisatie-risico vormt kennelijk een 
belangrijk tussenstation tussen ervaringen en 
angstgevoelens (vgl. Garofalo, 1981; Winkel, 
1981). Informatie uit slachtofferervaringen 
wordt dan geacht in angstgevoelens te resulte-
ren voorzover die informatie mede de geschatte 
kans op eigen slachtofferschap in de toekomst 
opstuwt. Andere tussenstations, waarop in dit 
verband wordt gewezen zijn het vertrouwen dat 
men in de politie stelt (Baker e.a., 1983) en de 
waargenomen beScherming die het politie-
apparaat biedt tegen persoonlijke risico's 
(Winkel, 1981). Naarmate slachtofferervaringen 
dat vertrouwen sterker schaden is de kans op 
verhoogde angstgevoelens groter. In het alge-
meen blijken de hier relevant geachte tussen-
stations identiek aan die genoemd in het onder-
deel over massamedia. 

Eigen onderzoek 
Angstgevoelens zijn hiervoor geintroduceerd als 
reactie op informatie over criminaliteit. Blijkens 
het beschreven empirisch onderzoek kan die 
informatie uit een drietal bronnen voortvloeien, 
namelijk uit (1) direct en indirect slachtoffer-
schap, uit (2) massacommunicatie en (3) uit een 
combinatie van beide voorgaande bronnen, in 
het vervolg als de interactiebron aangeduid. 
Voorts bleek de informatieverwerking, ofwel 
rechtstreeks Uwe' indirect via een of meer 
tussenstations plaats te vinden. De gemaakte 
opmerkingen zijn in het linkergedeelte van over-
zicht 1 schematisch samengevat. Het rechter-
gedeelte biedt een globaal overzicht van de 
variabelen, die in ons onderzoek gebruikt zijn 
bij de toetsing van dit model. 

Uit overzicht 1 blijkt dat in ons onderzoek met 
ieder `blok' uit het linkergedeelte een drietal 
theoretische variabelen correspondeert. Het 
getoetste model is gebaseerd op drie informatie-
bronnen, drie `eerste' tussenstations, drie 
`tweede' tussenstations en drie soorten angst-
gevoelens voor criminaliteit. De mogelijke 
informatiestromen die uit de bronnen voort-
vloeien zijn in het overzicht door middel van 
pijlen weergegeven. Voor een gedetailleerder 



Overzicht 1: De structuur van het informatie-
verwerkingsmodel van angstgevoelens voor 

criminaliteit met eon overzicht van de in het 
onderzoek opgenomen variabelen. 

inform atiebronnen 
over criminaliteit 

AngstgevoeIens voor 
criminaliteit 

{

1. Slachtoffersehap 
2. Massacommunicatic 
3. Interaetiebron (1x2) 

{1. Risicobescherming 
2. Risicoperceptie 

. 3. Maatschapp. Vraagstuk 

Subjectielvictimisatie-risico: 

{

1. Inbraakrisico 
2. Persoonsgericht risico 
3. Geweldsrisico 

Angst voor: 

{

1. Inbraak 
2. Persoonsgericht misdrijf 
3, Geweldsmisdrijf 

beschrijving van de gehanteerde operationali-
saties van de in het onderzoek opgenomen 
variabelen verwijs ik naar het noten-apparaat 7). 
Voor de duidelijkheid geven wij hier nog een 
korte toelichting op de `tussenstations'. Onder 
`risicobescherming' verstaan wij hierde mate, 
waarin men zich door de politic voldoende of 
onvoldoende beschermd voelt tegen het risico 
om slachtoffer te worden. De risico-perceptie 
verwijst naar een meer interne (zelf het risico in 
de hand hebben) of externe orientatie op het 
risico van slachtofferschap. Elet `maatschappelijk 
vraagstuk' verwijst naar het belpngrijkheids-
oordeel dat men over criminaliteit in het alge-
meen heeft als maatschappelijk vraagstuk in 
verhouding tot andere vraagstukken. Bij de 
subjectieve victimisatie-risico's gaat het steeds 
om subjectieve.schattingen van de kans orn 
slachtoffer to worden van een inbraak, van een 
tegen de persoon gericht misdrijf binnenshuis 
en van eon geweldsmisdrijf op straat. Bij de 
angstgevallen gaat het steeds om emotionele 
reacties op de onderscheiden risico's. 



Uitgangspunt bij de toetsing van het model was 
dat de indirecte informatiestromen als het ware 
`hierarchisch' verlopen via het `eerste` tussen-
station over het 'tweed& tussenstation naar het 
eindstation angstgevoelens. Een tweede start-
uitgangspunt was dat (indirecte) angstgevoelens 
voor inbraak wat het tweede tussenstation 
betreft, uitsluitend correspondeerden met het 
subjectief inbraak-risico etc. Een uitgebreidere 
beschrijving van het startmodel bevat het 
notenapparaat 8). 
De verkregen toetsingsresultaten zijn aficomstig 
uit een a-selecte gestratificeerde (eengezins-
woningen, gebouwd voor 1970) steekproef van 
inwoners van een kleinstedelijke agglomeratie 
in de regio Amsterdam. De steekproef omvat in 
totaal 240 proefpersonen, waarvan 49% van het 
vrouwelijk geslacht is. In termen van `gemid-
delden' bedraagt de leeftijd ongeveer 44 jaar, 
rekenen de onderzochte personen zich qua 
welstandsklasse tot de onderlaag van de midden- 

81 	groepen en hebben zij middelbaar algemeen 
vormend of technisch onderwijs genoten. 

Resultaten 
Bij de bespreking van de verkregen resultaten 
gaan wij achtereenvolgens kort in op een drietal 
vraagstellingen, namelijk (1) vormt het informa-
tieverwerkingsmodel, gebaseerd op het uit-
gangspunt dat angstgevoelens een reactie 
vormen op een drietal informatiebronnen, een 
adequate beschrijving van de verzamelde 
gegevens, (2) leidt blootstelling aan de onder-
scheiden informatiebronnen tot een versterking 
of vermindering van angstgevoelens en welke 
informatiestromen — de directe of de indirecte 
— zijn daarbij van meer belang en (3) van welke 
informatiebron gaat naar verhouding de sterkste 
invloed uit op angstgevoelens. Aangezien uit 
het overzicht van empirisch onderzoek nauwe-
lijks aanwijzingen kunnen worden afgeleid over 
het relatieve gewicht van de verschillende in-
formatiebronnen zullen wij vooral aan deze 
derde vraagstelling aandacht besteden. Ter 
beantwoording van deze vraagstellingen is 
gebruik gemaakt van een pad-analytische 
toetsingstechniek (Lisrel) die ons bij uitstek in 
staat stelt inzicht te verkrijgen in complexe 
procesmatige verschijnselen. Binnen deze 
statistische techniek kan de vraag of een gegeven 



informatieverwerkingsmodel 'past', d.w.z. een 
acceptabele beschrijving van de gegevens op-
levert, worden beantwoord middels de toepassing 
van een x 2toets. Is de berekende x 2-waarde 
bij een gegeven aantal vrijheidsgraden significant 
(p < 0.05 bijvoorbeeld) dan dient het getoetste 
model als beschrijving van de data te worden 
verworpen. Is deze xkwaarde echter niet sig-
nificant (p > 0.05) dan kan het model in 
principe als een passend model, als een adequate 
verklaring, worden aangemerkt. Binnen deze 
techniek is het voorts mogelijk verschillende 
informatiewerkingsmodellen (vgl. vraagstelling 
3) onderling te vergelijken aan de hand van het 
verschil tussen de bijbehorende x 2-waarden, de 
zgn. `verschil-chikwadraad (x 2V). Is deze x 2V 
significant (p < 0.05) dan kan worden gecon-
cludeerd dat de vergeleken modellen significant 
van elkaar verschillen, d.w.z. dat het ene model 
ten opzichte van het andere bijv. in een 
significant slechtere passing resulteert. 
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	Via een aantal `statistische' tussenstappen bleek 
het inderdaad mogelijk een informatie-
verwerkingsmodel, gebaseerd op drie infor-
matiebronnen, in te voeren dat een goede 
passing oplevert. Globaal komen deze `tussen- 
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	 stappen' neer op het al of niet invoeren van een 
gegeven informatiestroom 8). Het betrokken 
model, in het vervolg aangeduid als het basis-
model, beschikt over een X2  van 24.40. Di] 
22 vrijheidsgraden is deze waarde niet signifi-
cant (p = .33): het basismodel kan derhalve als 
adequate beschrijving worden geaccepteerd. 
Een andere toetsing van ons uitgangspunt 
vergt een vergelijking van het basismodel met 
zijn volstrekte tegendeel, een 
verwerlcingsmodel als het ware. Dat tegendeel 
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wordt gevormd door een model, waaruit alle 
informatiebronnen, dus slachtofferschap, 
zowel massacommunicatie als de interactie- 

. bron, zijn verwijderd. De x2-waarde behorend 
bij dit laatste model bedraagt 67.68. Deze 
waarde is hi] 40 vrijheidsgraden hoog significant 
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	 (p < 0.00). Het model biedt derhalve geen 
adequate beschrijving van de verzamelde 
gegevens. In vergelijking tot het basismodel 
leidt dit model bovendien nog tot een signifi-
cant verslechterde passing (x 2V = 42.98; 
p < 0.01). Gezamenlijk leiden de voorgaande 
kanttekeningen tot een bevestiging van de 



eerste vraagstelling: angstgevoelens kunnen 
worden opgevat als reacties op een drietal 
informatiebronnen. 
Een nadere beschouwing van het basismodel 
maakt duidelijk dat blootstelling aan een 
informatiebron vrijwel steeds resulteert in een 
toename van de angstgevoelens. Zowel de 
directe als de indirecte informatiestromen 
brengen een angststimulerend effect tot uit-
drukking. De indirecte stromen blijken daar-
bij van groter belang dan de directe (gemiddel- 
de gestandaardiseerde regressiecoefficient: .10). 
De directe stromen resulteren derhalve in 
marginale angsteffecten. Bij twee van die 
stromen wordt bovendien het voorgaande 
patroon doorbroken en blijkt er sprake te zijn 
van angstreducerende effecten. 
Beide gevallen betreffen de informatiestroom 
vanuit de interactiebron op resp. de angst- 
gevoelens voor inbraak en de angst voor 
persoonsgerichte criminaliteit. Het basismodel 

83 	verschaft kortom een (summiere) aanwijzing 
dat een deel van de directe of indirecte slacht-
offers de criminele berichtgeving via massa-
communicatie aangrijpt als middel tot 'neer-
waartse vergelijking'. Angstgevoelens kunnen 
worden gereduceerd wanneer men zich `afzet' 
tegen anderen die meer dramatische ervaringen 
hebben ondergaan. 
Teneinde een nadere indruk te krijgen van het 
verloop van de indirecte informatiestromen 
(= paden) geven wij daarvan per informatie- , 
bron een voorbeeld. Bij de beschrijving van die 
paden is tussen haakjes steeds een gestandaardi-
seerde regressie-coefficient vermeld, die de 
sterkte van een effect weergeeft. Wat betreft 
de informatie uit slachtofferschap wordt onder 
meer het volgende indirecte pad zichtbaar: 
slachtofferschapsinformatie ---> (.18) risico-
perceptie —> (.19) subjectief victimisatie-risico 
inbraak —> (.21) angst voor inbraak. Uit dit pad 
kan worden afgeleid dat informatie uit slacht-
offerschap de risicoperceptie nadelig beih-
vloedt, in die zin dat zij aanzet tot een meer 
`externe' (versus interne) opvatting over het 
risico om slachtoffer te worden. De gedachte 
wint met andere woorden veld dat het al of niet 
slachtoffer worden voor het grootste deel een 
kwestie is van geluk hebben of niet. Deze meer 
externe risicoperceptie beibivloedt op haar 



beurt de hoogte van het subjectieve victimisatie-
risico: zij heeft een hogere risicoschatting tot 
gevolg. Deze hogere risicoschatting leidt ten-
slotte onder meet tot hogere angstgevoelens 
voor inbraak. 
Wat betreft de inforrnatie nit massacommuni-
catie is ondermeer het volgende pad zichtbaar: 
informatie uit massacommunicatie (.13) 
vraagstuk -> (.10) angstgevoelens voor inbraak. 
Dit pad komt erop neer dat de bedoelde 
infonnatie- bron ertoe leidt dat men criminaliteit 
in het algemeen als een belangrijker maatschap-
pelijk vraagstuk typeert, hetgeen ondermeer 
resulteert in een rechtstreekse toename van 
de angstgevoelens voor inbraak. Tot slot vormt 
een derde indirect pad vanuit de interactieve 
informatiebron het volgende: informatie uit 
interactie -> (.15) risicobescherming -> (.10) 
subjectief inbraakrisico -> (.21) angst voor 
persoonsgerichte criminaliteit. De betrokken 
informatiebron befnvloedt de mate waarin men 
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risico om slachtoffer te worden in negatieve 
richting, dat wil zeggen dat men meer tendeert 
naar het oordeel onvoldoende. Dit negatievere 
oordeel verhoogt het gepercipieerde inbraak-
risico, hetgeen op zijn beurt de angstgevoelens 
voor persoonsgerichte criminaliteit binnenshuis 
beinvloedt. 
Uit het basismodel kan kortom worden afgeleid 
dat de diverse informatiebronnen via tussen-
stations als risicoperceptie en risicobescherming, 
de angstgevoelens voor criminaliteit verhogen. 
Uit de gegeven voorbeelden blijkt bovendien dat 
niet alle informatiestromen chierarchisch' - via 
de beide tussenstations - verlopen. Een van de 
startuitgangspunten van het model wordt daar-
mee gedeeltelijk verworpen. Bovendien blijkt er 
niet altijd sprake te zijn van een directe corres-
pondentie tussen een specifiek victimisatie-
risico en den specifiek angstgevoel. 
Een beantwoording van de derde vraagstelling, 
namelijk aan welke infonnatiebron relatief het 
grootste gewicht moot worden toegekend, 
vereist eon onderlinge vergelijking van verschil-
lende infonnatieverwerkingsmodellen. Door nit 
het basismodel een of meer informatiebronnen 
te verwijderen komen een aantal gereduceerde 
informatieverwerkingsmodellen tot stand. Een 
berekening van de passingswaarden Oa van 



cieze gereduceerde modellen en een vergelij king 
(x2v) met het basismodel verschaft inzicht in 
het relatieve gewicht van de informatiebronnen. 
Via het systematisch verwijderen van informatie-
bronnen komen zes gereduceerde modellen tot 
stand. 
Schema 2 biedt daarvan een overzicht. 

Schema 2: Een zestal gereduceerde informatie-
werkingsmodellen van angstgevoelens voor 
criminaliteit na verwijdering van een of meer 
informatiebronnen uit het basismodel. 

Inform atie- 	 Slacht- 	Massa- 	Interactie 
bron: 	 offer sch ap media 

model 1 
(basismodel) 	present 	present 	present 
model 2 	present 	absent 	present 
model 3 	absent 	present 	present 
model 4 	present 	present 	absent 
model 5 	absent 	absent 	present 
model 6 	absent 	present 	absent 
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model 8 
(bovengrens) 	absent 	absent 	absent 

Uit schema 2 blijkt dat de zes gereduceerde 
modellen varieren tussen een onder- en een 
bovengrens. De ondergrens wordt gevormd door 
het basismodel, waarin alle informatiebronnen 
zijn opgenomen. De bovengrens wordt gevormd 
door het eerder besproken model, waaruit alle 
informatiebronnen zijn verwijderd. De geredu-
ceerde modellen geven steeds uitdrukking aan 
de hypothese dat een bepaalde (absent) 
informatiebron verwaarloosd kan worden ter 
verklaring van angstgevoelens. In model 2 wordt 
bijvoorbeeld de hypothese geihtroduceerd dat 
de informatiestromen vanuit de massamedia-
bron verwijderd kunnen worden, ofwel dat aan 
deze bron geen gewicht hoeft te worden toe- 
gekend. In model 3 wordt een soortgelijke 
hypothese geihtroduceerd met betrekking tot 
de informatiestromen, die van slachtofferschap 
uitgaan. De verkregen toetsingsresultaten zijn 
in overzicht 2 samengevat. 

Wat betreft de relatieve invloed van de 
informatiebronnen op de hoogte van de angst- 
gevoelens lijkt op basis van overzicht 1 geen 
duidelijke uitspraak mogelijk. Alle tussenliggende 



Overzicht 2: De berekende passingswaarden (X 2) van 
de modellen I tot en met 8, met bijbehorende 
aantallen vrijheidsgraden (a.v.) en overschrijdings-
kansen (p), alsmede de X2  voor 'verandering' (X V) 
ten opzichte van het basismodel (model 1) met 
aan [alien vrijheidsgraden en significantie-aanduidingen. 

a.v. p 	X2V 	a.v. 

model 1 24.40 22 .33 
model 2 27.66 28 .48 	3.20 	6 	n.s. 
model 3 31.61 	28 .29 	7.21 	6 	n.s. 
model 4 29.64 28 .38 	5.24 	6 	n.s. 
model 5 36.72 34 .34 12.32 12 	u s. 
model 6 39.18 34 .25 14.78 12 	n.s. 
model 7 57.62 34 .00 33.22 12 < 0.01 
model 8 67.68 40 .00 42.98 18 < 0.01 

n.s.: nict significant 

modellen, waarin hoogstens een infonnatiebron 
wordt uitgeschakeld, namelijk de modellen 2, 
3 en 4 beschikken over een goede passing en 

86 	kunnen derhalve als adequate beschrijvingen 
van de verkregen gegevens worden opgevat. 
Geen van deze modellen past bovendien signifi-
cant slechter (of beter) dan het basismodel, 
blijkens de insignificante x 2v-waarden. Uit-
sluitend om een meet economische reden, 
namelijk dat een eenvoudiger model theoretisch 
de voorkeur verdient boven eon complexer 
model, zou men tot verwijdering van een 
informatiebron kunnen besluiten. Volgen we dit 
uitgangspunt dan blijkt naar verhouding de 
grootste `schade' ten opzichte van het basis-
model te worden aangericht door model 3, 
waaruit de slachtofferschapsbron werd ver-
wijderd. Vanuit economische redenen lijkt 
verwijdering van deze infonnatiebron derhalve 
nog het minst logisch. Bij verwijdering van twee 
infonnatiebronnen uit het basismodel wordt die 

echter niet geheel bevestigd. Model 7 
blijkt immers zowel een niet passend model op 
te leveren, als te resulteren in een significante 
verslechtering ten opzichte van het basismodel. 
Het uitsluitend opnemen van de slachtoffer-
schapsinformatiestroom is kennelijk onvoldoen-
de. Het handhaven van uitsluitend de massa-
communicatieve informatiestroorn blijkt daar-
entegen te resulteren in een passend model en 
niet te leiden tot een significante verslechtering 
ten opzichte van het basismodel. Bij onderlinge 



vergelijking van de modellen 6 en 7 lijkt der-
halve de conclusie getrokken te kunnen worden 
dat aan de massacommunicatieve bron in 
verhouding tot de slachtofferschapsbron een 
jets groter gewicht moet worden toegekend. 
Daaraan dient echter onmiddellijk te worden 
toegevoegd dat bij onderlinge vergelijking van 
de modellen 5, 6 en 7, model 5 naar verhouding 
het best passende model oplevert. Bij dit laatste 
model is echter via de interactie voorzien in de 
mogelijke aanwezigheid van beide informatie-
bronnen. Op basis van het geheel aan in over-
zicht 1 weergegeven modellen is het derhalve 
vooralsnog het meest logisch om de conclusie 
te trekken dat alle onderscheiden informatie-
bronnen over een min of meer gelijk gewicht 
beschikken. Het handhaven van alle drie de 
informatiebronnen, zoals in het basismodel, is 
derhalve het meest plausibel. Tevens is echter 
duidelijk dat aan de massacommunicatieve 
informatiebron zeker niet voorbijgegaan mag 

87 	worden. 

Tot besluit 
Angstgevoelens voor criminaliteit lijken voor 
een belangrijk deel te worden bepaald door 
directe en indirecte slachtofferervaringen, de 
blootstelling aan `criminele berichtgeving' via 
massamedia en de combinatie van deze beide 
informatiebronnen. Het concept van de 
informatieverwerking kan een vruchtbaar uit-
gangspunt vormen voor een nadere theoretische 
integratie van `informatiebronnen', die traditio-
neel vooral binnen verschillende disciplines 
zijn onderzocht. Nader onderzoek is gewenst 
naar het relatieve gewicht van de hier onder-
scheiden en mogelijke andere informatiebronnen. 
Hoewel uit ons eigen onderzoek niet blijkt dat 
de ene informatiebron beduidend belangrijker is 
dan de andere bij de voorspelling van angst-
gevoelens draagt dit resultaat een bescheiden en 
wellicht voorlopig karakter: het onderzoek is 
immers gebaseerd op een kleine steekproef, die 
niet representatief geacht kan worden voor de 
gehele bevolking. 
Blootstelling aan informatie over criminaliteit 
blijkt in verreweg de meeste gevallen — veelal 
indirect via tussenstations als het vertrouwen dat 
men in de politie stelt of de risicoperceptie e.d. 
— te resulteren in een versterking van de angst- 



gevoelens. Ook ten aanzien van deze conclusie 
geldt een relativering. Immers, het betrokken 
onderzoek, inclusief ons eigen onderzoek, is 
vrijwel steeds op een correlationele opzet 
gebaseerd. Binnen zo'n opzet blijkt vrijwel 
steeds discussie mogelijk over de precieze 
richting van een waargenomen relatie tussen 
variabelen (vgl. schema 1): informatie over 
criminaliteit kan i.c. niet principieel als oorzaak 
van angstgevoelens worden aangemerkt. Waar 
mogelijk dient in toekomstig onderzoek derhalve 
van een experimentele opzet gebruik gemaakt te 
worden. Binnen een experimentele opzet is de 
vraag wat als oorzaak en wat als gevolg moet 
worden aangemerkt relatief eenvoudig te be-
antwoorden. 
WI] wijzen er overigens op dat reeds uitgevoerd 
experimenteel onderzoek (vgl. Heath, 1984) 
met de voorgaande conclusie overeenstemt. Het 
felt dat blootstelling aan informatie over 
criminaliteit in sommige gevallen een angst- 

88 	reductie tot gevolg kan hebben, is met de 
beschreven conclusie niet in tegenspraak. Voor-
beelden van een angstreducerend effect troffen 
we zowel aan in de overzichten van empirisch 
onderzoek rond de beide informatiebronnen 
als in ons eigen onderzoek. De gelijktijdige aan-
wezigheid van beide soorten angsteffecten her-
innert ons aan een reeds oude `wetmatigheid' 
uit het massacommunicatie-onderzoek van de 
jaren '50 (vgl. wet van Berelson), namelijk dat 
blootstelling aan informatie onder de ene 
conditie het ene, en onder andere condities een 
ander, eventueel tegenovergesteld, effect tot 
gevolg kan hebben. Sleutelwoorden zijn hier 
`condities, waaronder'. In het voorgaande zijn 
verschillende van die condities aan de orde 
gesteld. Globaal lijken ze in twee categorieen 
onderverdeeld te kunnen worden, namelijk in 
condities die samenhangen met de inhoud en 
andere kenmerken van de aangeboden informatie 
(bijvoorbeeld de al of niet sensationele opmaak 
van een bericht) en condities, die samenhangen 
met kenmerken van de ontvanger van die 
informatie (bijvoorbeeld hi] tendeert al of niet 
tot interne connote). Toekomstig experimenteel 
onderzock dient zich vooral te richten op bet 
blootleggen van het samenspel of de interactie 
tussen die categorieen van condities. Het ont-
vanger-gericht-zijn van de aangeboden infonnatie 



kan als een voorbeeld van zo'n interactie gelden. 
Indien een in een krantenfragment beschreven 
slachtoffer veel overeenkomsten vertoont met 
de lezer van dat fragment is een angstverhogend 
effect veel waarschijnlijker dan indien de lezer 
en het beschreven slachtoffer in het geheel niet 
overeenkomen. Met nadruk wijzen we erop dat 
het hier gaat om de door de ontvanger (lezer) 

• zelf waargenomen overeenkomstigheid, die zich 
in principe op talloze kenmerken kan voordoen 
(onder meer in socio- en demografische achter-
grondkenmerken, levensstijl, etc.). Inform atie 
over criminaliteit is niet een op zichzelf staand 
'ding', maar een interpretatie en reconstructie 
van de ontvanger. Met een variatie op een bekend 
gezegde uit het massamedia-onderzoek is het 
uitgangspunt waarop de bedoelde experimenten 
gebaseerd zijn niet zozeer wat informatie met 
de ontvanger doet, maar veeleer wat de ont-
vanger doet met de informatie. Sommige 
ontvangers gaan in psychologisch opzicht 

g9 zodanig om met sommige informatie dat daaruit 
een versterking van angstgevoelens voortvloeit, 
terwijl anderen met die informatie op zodanige 
wijze omgaan dat een angstreductie optreedt. 
Het hier ontwikkelde principe van de `differen-
tiele impact' van informatie over criminaliteit 
geldt overigens voor de beide hier behandelde 
informatiebronnen. Wat de massamedia betreft 
is het belang van dit principe recent onder- 

• streept door o.m. Tyler en Cook (1984); wat 
slachtofferschap betreft o.m. door Fattah 
(1984). Het differentieel victimologisch 
principe impliceert voor toekomstig descriptief 
onderzoek het belang van een beschrijving van 
verschillen in aangeboden informatie over 
criminaliteit, van verschillen tussen ontvangers 
en van verschillen in soorten en intensiteiten 
van angstreacties; voor experimenteel onderzoek 
het belang van `manipulatie' met dergelijke 
variabelen. 
Het streven om angstgevoelens voor criminaliteit 
onder de bevolking te verminderen komt tegen 
de achtergrond van het bier gepresenteerde 
model vooral neer op een ingreep in de verschil-
lende informatiestromen. Een voor de hand 
liggende ingreep is op het eerste gezicht een 
bestrijding van de criminaliteit zelf, via 
repressieve maar vooral via preventieve midde-
len. Immers, een vermindering van de omvang 



van de criminaliteit houdt mede een verminde- 
ring in van de hoeveelheid informatie over 
criminaliteit. Op het rendement van zo'n ingreep 
is recent o.m. gewezen door Stafford en Calle 
(1984: 182): 'the findings implicate that fear 
of crime can be reduced by lowering victimiza- 
tion rates, a strategy that largely has been 
eschewed by criminologists on the grounds that 
there is little or no relation between victimiza-
tion and fear. Lowering victimization rates is 
of course a difficult and costly task and it 
might not provide a complete solution to the 
problem of fear of crime (Henig and Maxfield, 
1978). At the same time, it appears that any 
strategy to reduce fear will be unsuccesful if 
efforts to lower victimization rates are ignored'. 
Hoewel deze ingreep een fundamentele oplossing 
suggereert is zij ook tegen de achtergrond van 
ons model betrekkelijk. Immers, crimineel 
gedrag is nimmer volledig `uit te bannen'. 
Implicatie is dat altijd informatie via direct 

90 	slachtofferschap beschikbaar blijft en daannee 
angst . voor criminaliteit, die uit deze bron 
voortvloeit. Belangrbker is echter nog dat een 
geslaagde criminaliteitspreventieve actie welis-
waar de beschikbare hoeveelheid infonnatie 
over criminaliteit verkleint, maar dat die 
verldeining vooralsnog slechts intreedt m.b.t. 
een van de infomiatiestromen. Een belangrijke 
vraag is in hoeverre die verkleining zich weer-
spiegelt in verminderingen van de hoeveelheden 
informatie die de ontvanger bereiken via indirect 
slachtofferschap en via massacomrnunicatie. Deze 
beide laatste infommtiestromen lijken nog 
moeilijker via ingrepen van buitenaf voor ban-
vloeding in aanmerking te komen dan de eerst-
genoemde. Men kan immers — ook een kleiner 
aantal directe slachtoffers — niet verbieden hun 
ervaringen aan en via anderen door te geven. Uit 
psychologisch onderzoek blijkt bovendien dat 
zo'n `doorgeefproces' veelal niet vrij is van 
vertekening en aandikking. Ook ten aanzien van 
de `massacommunicatieve' informatiestroom is 
er een veelheid van onderzoek waaruit blijkt 
dat de hoeveelheid berichtgeving over een 
gegeven crimineel incident niet in verhouding 
hoeft te staan tot het feitelijk voorkomen van 
dat incident. Onder meer het eerder gerappor-
teerde onderzoek rond (kunstmatige) gewelds-
golven getuigt daarvan. Er bestaat kortom geen 



enkele garantie dat er een soort 1:1:1 corres-
pondentie aanwezig is tussen de hoeveelheid en 
aard van de informatie, die uit direct slachtoffer-
schap voortvloeit en die welke voortvloeit uit 
indirect slachtofferschap en massacom-
municatie. Beinvloeding van de eerste 
informatiestroom leidt niet noodzakelijk tot 
beihvloeding van de tweede en derde informatie-
stroom. Afzonderlijke ingrepen daarin lij ken 
derhalve onontbeerlijk voor een effectieve 
bestrijding van angstgevoelens. Ook dergelijke 
ingrepen zijn echter noch eenvoudig, noch bij 
voorbaat vrij van problemen. Het ingrijpen in de 
massacommunicatieve stroom is verre van een-
voudig wanneer men bedenkt dat dramatische 
berichtgeving over criminaliteit c.q. het frequent 
gebruik van geweld in amusementsprogramma's 
op de televisie, wel worden aangemerkt als 
lucratieve `ruilmiddelen', als aantrekkelijke koop-
waar tussen bijvoorbeeld journalist en lezer. Een 
kennelijk door sommige lezers met graagte 

91 	geconsumeerd artikel wordt als het ware geniild 
tegen de contraprestatie van handhaving van 
een grote(re) oplage. Kooplieden zijn vanzelf-
sprekend niet geneigd hun lucratieve koopwaar 
spontaan prijs te geven. 
Een dergelijke handelwijze wordt wellicht 
waarschijnlijker wanneer zowel de aanbieders 
als de ontvangers van dit ruilmiddel zich er van 
bewust zijn c.q. bewust gemaalct worden (vgl. 
tell the truth-campagnes, Henig en Maxfield, 
1978) dat aan dit produkt mogelijk een 
immaterieel prijskaartje in de vorm van verhoog-
de angst voor criminaliteit is bevestigd. Ook de 
overheid zelf dient zich van dat prijskaartje 
bewust te zijn wanneer zij bijdraagt aan het 
instandhouden, vergroten of veranderen van 
deze informatiestromen. Deelname aan een 
televisieprogramma als `Opsporing Verzocht' 
vooronderstelt dan minstens een kosten—baten-
analyse, waarin de mogelijke voordelen van een 
versnelde opsporing van daders worden afgezet 
tegen het nadeel van verhoogde angstgevoelens 
bij de bevolking (vgl. Cozijn, 1984). Een derge-
lijke kosten-baten-analyse hoeft niet nood-
zakelijk te leiden tot het nalaten van een bepaald 
informatie-aanbod: zij kan er evenzeer toe leiden 
dat middels veranderingen in dat aanbod een 
beter evenwicht tussen baten en kosten, of 
zelfs een duidelijk overwicht aan baten wordt 



gerealiseerd. De vraag of zo'n nieuw evenwicht 
o.i.d. inderdaad wordt bereikt is overigens weer 
empirisch van aard. Het uitvoeren van kosten-
baten-analyses en het streven om kosten te 
venninderen zijn overigens in het algemeen 
aanbevelenswaardig bij iedere ingreep die de 
overheid in de hier beschreven informatie-
stromen pleegt. Tell the truth-campagnes, 
waarin men de burger `objectief infonneert 
over de feitelijke risico's waaraan hij blootstaat, 
over de 'ware' achtergronden van criminaliteit 
en over de diversiteit in vormen van crimineel 
gedrag en voorlichtingscampagnes, waarbij 
men het publiek tracht te motiveren zelf 
preventieve maatregelen tegen o.m. gelegen-
heidscriminaliteit te treffen, zijn enkele voor-
beelden van ingrepen in informatiestromen, 
waarbij zo'n kosten-baten-analyse zeker niet 
zou misstaan (vgl. Henig en Maxfield, 1978; 
Winkel, 1984). Dergelijke analyses vergen 
nader onderzoek, in het bijzonder onderzoek, 
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	gebaseerd op het hier geschetste differentieel 
victimologische principe. 



Verklarende noten 

i) De auteur is drs. S. E. Huismans erkentelijk voor 
uitvoering van de data-analyses. 
2) Skogan en Maxfield kunnen op grond van diverse 
publikatics als belangrijke pleitbezorgers van de 
'quality of life'-benadering van angst voor criminaliteit 
worden aangemerkt. In 1980 (p. 158) rapporteren 
zij echter een overzicht van correlaties tussen de mate 
waarin men bepaalde vormen van criminaliteit als 
wijkprobleem ervaart en angstgevoelens voor 
criminaliteit, alsmede tussen het waargenomen verval 
en 'incivility' van die wijk en angst. 
Uit dat overzicht blijkt dat alle correlaties tussen 
'criminaliteit' en angst hoger zijn dan die tussen 
'incivility' en angst. Voorts blijkt bij de constructie 
van schalen uit de afzonderlijke items, bijvoorbeeld 
een 'criminaliteits-gecentreerde' en een 
gecentreerde' schaal, dat de eerstgenoemde aan-
merkelijk hoger met angst voor criminaliteit correleert 
(namelijk .43) dan de laatstgenoemde (namelijk .26). 
Aangrijpingspunten voor het geIntroduceerde 
vermoeden biedt tevens het recente onderzoek van 
Maxfield (1984). Uit de gepresenteerde tabellen 
blijkt bijvoorbeeld onder meer dat in de wijk met de 
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percentage individuen dat bepaalde vormen van 
criminaliteit als een probleem ervaart vrijwel steeds 
hoger is dan het percentage wijkbewoners dat rond-
hangende teenagers c.d. (vgl. incivility) als probleem 
ervaart. Ook in dit onderzoek blijken de correlaties 
tussen 'crime problems' en angst in alle onderzochte 
wijken hoger dan die tussen 'incivility' en angst (vgl. 
Tabel 3; p. 242). Wat de angst voor vreemden betreft 
lijkt ook daarachter vooral een angst schuil te gaan 
om te worden geconfronteerd met crimineel gedrag 
dat van hen uit kan gaan. Skogan en Maxfield (1980; 
p. 158; tabel 7-1) rapporteren bijvoorbeeld de 
hoogste correlatie tussen angst en 'stranger assault' 
en tussen angst en 'robbery'. Maxfield (1984: 241) 
merkt in dit verband op: 'robbery is primarily a crime 
perpetrated by strangers'. 
3) Onder 'correlationeel onderzoek' wordt hier 
uiteraard verstaan onderzoek dat op een 'ex post 
facto'-design is gebaseerd. De wijze van presentatie 
van de onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld in termen 
van correlaties of significante verschillen tussen 
gemiddelden o.i.d., is irrelevant. 
4) Het probleem van de omgekeerde causaliteit wordt 
binnen de psychologie in zekere zin nader uitgewerkt 
in theorieen rond `selectieve blootstelling' en 
`selectieve informatieverwerlcing'. Voor een nadere 
uitwerking verwijs ik naar Winkel, F. W., 1984, 
Victims of criminal innuendo: a psychological 
analysis, Vrije Universiteit. 
3) Wij wijzen crop dat in deze redenering wordt uit-
gegaan van een (gegeven de attitude-gedrag-consistentie-
literatuur meer voor de hand liggende) specifieke 
'locus of control', namelijk de verwachtingen dat je 
het slachtoffer worden van criminaliteit meer zelf in 
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de hand hebt (vgl. interne controle) ofwel dat slacht-
offerschap grotendeels cell kwestie van geluk is 
(externe controle). Deze specifiekc maat dient 
uiteraard niet te worden opgevat als een min of meer 
stabiele persoonlijkheidstrek (vgl. globale locus of 
control), maar veeleer als cell groothcid, die beihvloed 
kan worden. Voor cell uitgebreidere discussie verwijs 
ik naar het themanummer rond 'interne-externe 
controle' in het Nederlands Tijdschrift voor de 
ksychologie, 1983. 
6) De relatie, inhoudend dat ecn hogere blootstelling 
aan televisiegeweld het geweld in de samenleving 
versterkt en stimuleert (= gedragseffect) vvordt 
ovcrigens door een ovcrgrote mcerderheid van massa-
communicatiedeskundigen onderschreven. Elders 
(vgl. Winkel, 1983a) hcb ik die stelling sterk 
gerclativeerd. Mede op basis van experimented onder-
zock lijkt te golden dat het bij dergelijkc gedrags-
effeetcn ten gevolgc van massacommunicatie hoogstens 
gaat om kleine effecten, die optreden bij bepaalde 
typen ontvangers, bijvoorbeeld bij diegenen, die reeds 
bij voorbaat door cell relatief hoog 'agressicniveau' 
wordcn gekenmerkt. Het eventuele gedragseffect 
tg.v. blootstelling lijkt derhalve zeker niet in sta at 
oni de verschillen in criminaliteitsniveau tusscn de 
door Doob en MacDonald onderzoehte wijkcn vatted* 
te verklaren. 
Variant 2 van herinterpretatie 3 lijkt, eventueel in 
combinatie met variant 1, meet plausibel. 
7) Variabelen 
De onderzoeksvariabelen kunnen tegen de achtergrond 
van het informatiestromen-model in drie goepen 
worden onderscheidcn, namelijk informaticbron-
variabelen, tussenliggende en eindvariabelen. Binnen 
die groepen kunnen nadere verfijningen worden aan-
gebracht. 
Binnen de groep van informatiebron-variabelen zijn 
drie theoretische variabelcn onderscheiden, nainclijk 
(1) informatie, afkomstig uit slachtofferschap, (2) 
informatie, afkomstig uit dc massamedia en (3) cen 
interactie-variabele, geconstrueerd uit de beide voor-
gaande. De interacterende bron-variabele neemt 
vvaarden aan tussen de ondcrgrens, afwezigheid van 
informatie uit slachtofferschap en massacommunicatie, 
via aanwezigheid van cen van beide informaticbronnen 
en dc bovcngrens aanwezigheid van informatie uit 
zowel slachtoffcrschap als massacommunicatie (vgl. 
parallelle stromen-variant). Ter meting van de slacht-
offerschapinformatie werd aan de proefpersonen een 
vijftal vragen voorgclegd betreffcnde enerzijds directe 
eigen slachtoffercrvaringen met (een of meer) inbraken, 
pogingen daartoe en (nader te specificeren) misdrijven, 
anders dan inbraak; anderzijds betreffende indirect° 
slachtofferervaringen in de eigcn vrienden- of kennissen-
kring, in het bijzonder vvat betreft inbrakcn en (nadcr 
te specificeren) misdrijven, anders dan inbraak. De op 
dcze informatiebron-variabele verkregen score omvatte 
de som van de samenstellende scores. Ter meting van 
de tweede informatiebron-variabele werd gebruik 
gemaakt van con drietal vraagstellingen betreffende het 
aantal conversatics dat men met anderen over 
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criminaliteit voerde naar aanleiding van 'criminele' 
berichtgeving in de massamedia; de contactfrequentie 
met dergelijke berichtgeving en de mate van belang-
stelling daarvoor. Ook hier werd een score op de bron-
variabele verkregen door sommatie van de scores op de 
samenstellende delen. Gezien het oogmerk het 
theoretische model zowel te toetsen onder meer 
'extreme' als onder meer `graduele' condities werd 
besloten de beide eerstgenoemde bron-variabelen bij 
de analyse te dichotomiseren naar afwezigheid en aan-
wezigheid van informatie. Resultaat daarvan is mede 
dat de interactie-variabele een meer vloeiend karakter 
verkreeg. 
De tussenliggende variabelen kunnen worden onder-
scheiden in directe en meer indirecte determinanten 
van de eindvariabelen. De indirecte determinanten 
worden gevormd door een drietal theoretische varia-
belen: namelijk (1) de gepercipieerde `risicobescher-
ming', dat wil zeggen de mate, waarin men zich 
beschermd voelt door de politic tegen het risico van 
slachtofferschap; (2) de risicoperceptie, dat wil zeggen 
de mate, waarin men het idee heeft dat men het risico 
om slachtoffer te worden vooral zelf in de hand heeft 
of het gevoel heeft dat slachtofferschap voor het 
grootste deel een kwestie is van geluk hebben of niet 
en (3) het oordeel over de belangrijkheid van 
criminaliteit in dit land in het algemeen als maatschap-
pelijk vraagstuk. Met uitzondering van deze laatste 
variabele (4 antwoordmogelijkheden) beschikken de 
respondenten bij de betrokken vraagstellingen steeds 
over 7 antwoordmogelijkheden, varWrend van bijvoor-
beeld een uiterst onvoldoende geachte politie-
bescherming tot een uiterst voldoende oordeel. 
De directe determinanten worden gevormd door een 
drietal variabelen, die alle betrekking hebben op 
subjectieve victimisatierisico's. Ter meting van dat 
risico werden de onderzochte personen steeds verzocht 
op een schaal van 0% (onmogelijk) tot 100% (zeker) 
aan te geven hoe groot zij de kans achten dat er bij 
hen zelf binnen een periode van een jaar zou worden 
ingebroken (subjectief inbraalcrisico); zij binnenshuis 
slachtoffer zouden worden van een tegen hun persoon 
gericht misdrijf (subjectief persoonsgericht risico) en 
dat zij, op straat binnen de eigen woonomgeving 
slachtoffer zouden worden van een gewelddadig mis-
drijf (subjectief geweldsrisico). 
Tot slot vallen ook de angstgevoelens voor criminaliteit 
als eindvariabelen in drie groepen uiteen, namelijk 
angst voor inbraak, angstgevoelens verband houdende 
met een tegen de persoon zelf gericht misdrijf en angst-
gevoelens voor het slachtoffer worden van een gewelds-
misdrijf op straat, binnen de eigen woonomgeving. Ter 
meting van de onderscheiden angstgevoelens werden 
de onderzochte personen verzocht kenbaar te maken 
in welke mate de door hen zelf geschatte kans op een 
gegeven delict (inbraak; persoonsgericht of gewelds-
misdrijf) een bepaald 'complex' van gevoelens oproept. 
De intensiteit van die gevoelens, in het bijzonder de 
mate, waarin men zich kalm of gespannen, veilig of 
onveilig en bang of zeker voelt werd steeds vastgesteld 
met behulp van zeven-punts bipolaire schalen. De 



scores op doze drie angst-variabelen werden steeds 
verkregen door sommatie van de samenstellende scores. 
a) Bij de toetsing word gebruik gemaakt van eon door 
Joreskog (1978) ontwikkelde analysetcchniek, 
geimplementeerd in het computerprogramma tisrer. 
Doze techniek is bij uitstck geschikt om complex° 
procesmatigc verschijnselen in beeld to brengen. Uit-
gangspunt van de techniek is dat de onderzoeker over 
eon vooraf gespecificeerd theoretisch model beschikt. 
Het programma `Lisrel' levert eon beantwoording van 
de vraag of het theoretische model past bij de 
geobserveerde gegevens. De mate van passing kan 
worden afgelezen aan eon rwaarde: is doze significant 
(bijv. p < .05) dan dient het theoretische model te 
worden verworpen als verklaring van de geobserveerde 
data. Bovendien bestaat de mogelijkheid verschillende 
theoretische modellen onderling to vergelijken. De 
vraag of eon gegeven theoretisch model beter of slechter 
past in verhouding tot een ander kan worden beant-
woord door de r-waarden van die modellen onderling 
van elkaar af te trekken en de resulterende r op 
significantie to toetsen bij het verschil in vrijheids-
graden tussen die modellen. Eon significant betere 
passing wordt namelijk bereikt indien het verschil 
tussen de bedoelde r-waarden wordt gekenmerkt door 
een overschrijdingskans van kleiner dan 5%. Doze 
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	lverschil X 2 ' zal in het vervolg dan oolc worden aan- 
geduid als de r van verandering (X 2v). 
In feite beschikken wij in ons onderzoek over eon 
negental theoretischewariabelen. In de eerste plaats de 
drie inforniatiebron-variabelen, namelijk informatie 
uit slachtofferschap, informatie uit massamedia en 
informatie via 'beide' stromen. In de tweede plaats 
beschikken we over drie theoretische eindvariabelen, 
namelijk angst voor inbraak, angst voor persoons-
gerichte criminaliteit on angst voor gewelds-
criminaliteit. Bij de.empirische inkleuring van het 
model is gebleken dat zich van de informatiebron-
variabelen rechtstreeksc effecten op de angstgcvoelens 
kunnen voordoen. Voor het onderhavige model 
betekent dat de introductic van een negental dircetc 
beinvloedingsrelaties of linden'. Naast rechtstreeksc 
effecten bleek uit de empirische inkleuring nog 
gesproken to kunnen warden van indirecte beihvloc-
dingsrelaties. Het zal duidelijk zijn dat in het onder-
havige model, gegeven de aanwczigheid van de drie 
indirccte determinanten risicobescherming, risico-
perceptie on vraagstuk on de aanwezigheid van drie 
directe determinanten — de drie theoretische onder-
scheiden subjectieve victimisatierisico's — eon bij-
zonder groot aantal indirecte paden kan worden 
geintroduceerd. In grote lijnen word daarom als eerste 
stap eon vrijwel verzadigd Indirecte paden-moder 
ingevoerd. In dit Model waren opgenomen allo in-
direct° paden tussen informaticbronnen on angst-
gevoelens, met uitzondering van die tussen de drie 
onderscheiden subjectieve victimisaticrisico's on de 
dric onderscheiden angstgevoelens. In dit laatste geval 
word volstaan met de introductie van in totaal drie 
paden, tussen victimisatierisico's en daarmcc . 
corresponderende angstgevoelens. Vanuit dit start- 



model werd via een proces van verwijderen en toe-
voegen van paden (onder meer de directe paden tussen 
informatiebronnen en angstgevoelens) uiteindelijk 
besloten tot een `passend' basismodel. Belangrijke 
beslissingscriteria voor dit Interactieproces' vorm den 
de matrix van residu-coefficienten (in het bijzonder 
de inspectie van de hoogste residuele regressie-
coefficienten) en de berekende verschil-X 2 en (X 2v) 
tussen die modellen. 
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Enige nieuwe politie- 
experimenten in de 
Verenigde Staten 

door prof. dr. Wesley G. Skogan* 

• 	I. Inleiding 
In het onderhavige artikel zal een aantal politie-
experimenten worden besproken die op dit 
moment uitgevoerd worden door de Police 
Foundation. Omdat het onderzoek nog loopt 
is slechts een deel van de resultaten bekend. 
Deze projecten hebben andere doelstellingen 
dan de gebruikelijke politie-activiteiten, die 
uitsluitend gericht zijn op het verminderen van 
de criminaliteit. 
Aangemoedigd door onderzoekers, beschouwen 
tegenwoordig veel politiedeskundigen de 

101 bezorgdheid van het publiek met betrekking 
tot criminaliteit en de gevolgen hiervan voor 
mensen en hun omgeving, als een belangrijk 
probleem, te onderscheiden van het criminali-
teitsprobleem zelf. 

Dit leidde ertoe dat in 1982 het National 
Institute of Justice (onderdeel van het 
Ministerie van Justitie) besloot onderzoek te 
financieren naar de vraag hoe door de politie 
op de angst van het publiek voor criminaliteit 
gereageerd zou moeten worden. De politie van 
Houston en Newark waren bereid aan een 
dergelijke studie mee te doen. Zij zouden het 
probleem van de onrustgevoelens in deze 
steden bestuderen en projecten opzetten naar 
aanleiding van bun bevindingen. De Police 
Foundation zou hen hierbij begeleiden en de 
evaluatie ervan op zich nemen. 

*) Auteur is professor in Political science and Urban 
affairs aan de Northwestern University te Evanston, 
Illinois. Tevens waren bij de onderhavige experimenten 
Tony Pate, Lawrence W. Sherman en Mary Ann 
Waycoff van de Police Foundation betrokken. De 
surveys uit het hier beschreven project werden uit-
gevoerd onder leiding van Sampson Annan. Gede-
tailleerde rapporten over de experimenten zullen 
juli 1985 verkriigbaar zlin bill de Police Foundation. 
1001 22nd Street NW, Washington, DC 20037, U.S.A. 



Bij het project werden aan angst voor criminali-
teit gerelateerde onderwerpen betrokken zoals: 
burgerparticipatie bij het voorkomen van mis-
drijven, slachtofferhulp, fysieke en sociale 
achteruitgang van buurten, de mate waarin 
traditionele vormen van politie-surveillance 
echt beantwoordden aan de behoeften van het 
publiek en de kwaliteit van de werkzaamheden 
van de politie in het algemeen. 
In nauwe samenwerking met de politie van 
beide steden, stelde de Police Foundation een 
onderzoeksopzet op om de projecten te 
evalueren. De evaluatie vereiste een aantal 
uiterst zorgvuldig uitgevoerde experimental en 
quasi-experimenten. Niet alle projecten werden 
geevalueerd in alle wijken waar ze uitgevoerd 
werden. Soms is alleen daar geevalueerd waar 
het minst van de onderzoeksopzet afgeweken 
hoefde te worden. 

2. Waarom experiment? 
102 	Veldexperimenten zijn om verschillende 

redenen van belang. Ten eerste bieden ze de 
beste mogelijkheid om te achterhalen of een 
project aan de doelstelling beantwoordt. Daar-
naast kan vastgesteld worden of een project 
uitvoerbaar is m.a.w. of de projectmedewerkers 
in staat zijn het gevraagde ook werkelijk uit te 
voeren. 
Beide aspecten speelden in dit geval een rol. 
Niet alleen betrof het nieuwe projecten, maar 
ook de problemen die aangepakt moesten 
worden waren nieuw. Derhalve lag de bewijslast 
bij degenen die verandering voorstonden. 
Sommige sceptici waren van mening dat angst 
voor criminaliteit zo nauw met het niveau van 
criminaliteit samenhing dat de angst niet 

. beinvloed zou kunnen worden zonder eerst de 
kans op slachtofferschap te verkleinen. Anderen 
zeiden dat angst voor criminaliteit en onte- 
vredenheid met de politie in grote mate 
irrationeel is en daarom niet door specifieke 
projecten beinvloed zou kunnen worden. Uit 
onderzoek is gebleken dat onrustgevoelens en 
mening over de politie samenhangen met sociale 
achtergrond, de mate van kwetsbaarheid voor 
geweldsdelicten en eerdere ervaringen. Voor die 
factoren zou gecontroleerd moeten worden om 
de effectiviteit van het project te kunnen 
meten. De politie dacht dat het eenvoudiger 



zou zijn huiseigenaren bij te staan dan bewoners 
van grote verhuurde flatgebouwen. Iedereen 
verwachtte dat blanken eerder positief zouden 
reageren op politie-projecten dan zwarten of 
Mexicanen. Verder zouden door het mecha-
nisme van zelfselectie de resultaten positief 
beihvloed kunnen worden. Een speciaal 
evaluatie-programma zou dergelijke effecten 
moeten meten, aangezien angst en andere 
attitudes niet eenvoudig zonder surveys te 
meten zijn. 
Een nog grotere bron van twijfel vormden de 
tekortkomingen van vele politie-experimenten 
uit het verleden. Een aantal bekende, waar-
onder een aantal door de Police Foundation 
uitgevoerde, gaven geen enkel positief effect 
te zien, hoewel het ogenschijnlijk goed door-
dachte projecten betrof. Vele evaluaties waren 
mislukt vanwege de moeilijkheid de politie er-
toe te brengen de beoogde veranderingen door 
te voeren en lang genoeg te laten duren om het 

103 project een eerlijke kans te geven.,Bij andere 
experimenten was verzuimd te onderzoeken in 
hoeverre de politie werkelijk deed wat van haar 
verwacht werd, zodat onduidelijk bleef welke 
politie-activiteiten geevalueerd waren. 
Omdat de projecten te Houston en Newark 
nieuw zouden zijn, gericht op problemen die 
traditioneel gezien niet de verantwoordelijkheid 
van de politie waren en veranderingen zouden 
vereisen in de dagelijkse routine, waren sceptici 
ervan overtuigd dat de projecten niet op de 
juiste wijze uitgevoerd zouden worden. 

3. Wanneer experimenten? 
Een experiment is een belangrijke maar zeker 
niet de enige onderzoeksmethode in dit soort 
gevallen. Ze komt slechts in aanmerking wanneer 
aan een aantal voorwaarden is voldaan. 1) Er 
moet voldoende inzicht bestaan in het op te 
lossen probleem. 2) Moeilijklieden bij de uit-
voering van het project moeten voldoende van 
tevoren doordacht zijn. 3) Er moet voldoende 
bereidheid zijn het experiment adequaat te 
evalueren. 

3.1. Inzicht in de problematiek 
Er moeten gegronde aanwijzingen voorhanden 
zijn wat de oorzaken van het probleem zijn, 
wat de omvang is en wat het te verwachten 



effect van het experiment is. Aanwijzingen 
daarvoor kunnen aficomstig zijn uit slachtoffer-
enquetes of self-report studies, de bestudering 
van demografische en politie-gegevens, diepte-
studies in bepaalde wijken, of onderzoeken en 
theorieen die bruikbaar bleken te zijn in een 
andere, mar vergelijkbare context. Deze 
informatie is van belang voor het verkrijgen van 
steun om het experiment uit te voeren en het 
nieuwe project in detail op te zetten. Verder kan 
op grond van die gegevens een schatting gemaakt 
worden van de uitwerlcing die het project zal 
hebben. Dit dwingt de voorstanders realistisch 
te zijn omtrent de effectiviteit, zodat teleur-
stelling achteraf voorkomen wordt. Ook kunnen • 
de resultaten van die studies nuttig zijn bij de 
opzet van het evaluatie-onderzoek, als hieronder 
beschreven. 
Voor de aanvang van het project was al veel 
onderzoek gepubliceerd naar angst voor 
criminaliteit en ontevredenheid over de politie. 

104 	Surveys uit de VS., Nederland, Canada en Groot 
Brittannie hebben in hoge mate bijgedragen tot 
inzicht in de relatie tussen angst voor criminali-
teit, slachtofferschap, verschillende sociale en 
economische factoren en buurtkenmerken. Het 
betrof in alle gevallen correlatie-studies. Niet 
bekend was hoe politieprojecten al dan niet 
rechtstreeks tot attitudeveranderingen bij de 
burger zouden kunnen leiden. 

3.2. Uitvoeringsproblemen 
Grondig moet onderzocht worden - welke 
problemen kunnen ontstaan bij de uitvoering 
van het project. Mislukkingen vanwege niet of 
sleek uitvoeren van het project komen zeer 
vaak voor. Zo vaak, dat bestudering van de uit-
voeringsproblematiek bij politieprojecten een 
niet gering onderzoeksgebied is gaan worden. 
Allereerst moet geinventariseerd worden welke 
personen van belang zijn voor het welslagen van 
het project, waarna hun belangen en opvattingen 
bestudeerd moeten worden. Een grondig begrip 
van de inpassing in de dagelijkse routine en van 
de noodzakelijke veranderingen binnen die 
routine is vereist. De mensen in de organisatie 
zullen zich onvermijdelijk tegen veranderingen 
verzetten. Ze vinden gewoonlijk dat hetgeen zij 
op dat moment aan het doen waren belangrijk 
is, moeilijk is en reeds al hun tijd opeist. Het 



nieuwe project mag het belang van de vroegere 
werkzaamheden niet bagatelliseren, het moet 
niet te ingewikkeld zijn en ook niet de reeds 
onhandelbare grote werklast verzwaren. De 
meeste projecten bleken in de onderhavige 
studie goed uitgevoerd te worden. Slechts twee 
deelprojecten mislukten, eentje wegens een te 
grote werkdruk en het andere kwam ondanks 
allerlei inspanningen gewoon niet van de grond. 

3.3. Adequate evaluatie 
Het uitvoeren van een goede evaluatie is zowel 
een politiek als financieel probleem. Veld-
experimenten die ten doel hebben een heel 
politiedistrict te onderzoeken zijn duur maar 
een kleine besparing op de meest kostbare 
facetten van de evaluatie, kan de hele inspanning 
waardeloos maken. De duurste evaluaties zijn 
die waarbij jets minder is uitgegeven dan nodig 
was. 
Het National Institute of Justice was in dit 

105 	geval bereid een groots opgezette evaluatie te 
financieren. De surveys die uitgevoerd werden 
om slachtofferschap en mening van de bevolking 
te meten, waren van voldoende omvang om 
slechts geringe veranderingen te meten. Full-
time waarnemers konden in dienst genomen 
worden om te kunnen traceren wat de politie-
mensen in werkelijkheid deden. Tevens moet bij 
dit type onderzoek de bereidheid bestaan het 
project zo uit te voeren dat de mogelijkheid tot 
evalueren bestaat. Gewoonlijk brengt dit extra 
werk met zich mee voor de uitvoerenden, zoals 
het invullen van registratieformulieren. Soms 
zal gevraagd worden een gedeelte of het gehele 
project uit te stellen ten behoeve van de onder-
zoekers, omdat bijvoorbeeld de voormetingen 

. nog niet gereed zijn. In dat geval zullen namelijk 
te enthousiaste politiemensen in toom gehouden 
moeten worden. Verder zal van politiemensen 
(die misschien veel in een project zien) gevraagd 
worden bepaalde clienten niet die behandeling 
te geven, waarvan gunstige resultaten verwacht 
worden, omdat er ook een controlegroep samen-
gesteld moet worden. Men zal soms de leiding 
van de politie moeten verzoeken het project uit 
de publiciteit te houden totdat de laatste 
metingen zijn verricht. Het kan soms moeilijk 
zijn om aan al deze voorwaarden om de 
evaluatie te doen slagen, te voldoen. 



4. De projecten te Houston en Newark 
N de uitvoering van de experimenten te 
Houston en Newark kwam de gevarieerde en 
gedecentraliseerde aard van het Amerikaanse 
politie-systeem naar voren. Wat de aan te 
pakken problemen waren, werd niet door de 
centrale overheid onderzocht en de te ontwik-
kelen projecten werden door de lokale politie 
zelf opgezet. De steden verschilden dan ook 
onderling in de wijze waarop de politie de 
projecten had uitgevoerd. Tenslotte moesten de 
steden de projecten zelf financieren, terwij1 
ook daar de effecten van de recessie zich deden 
voelen. In tegenstelling tot veler verwachting 
lijken deze factoren er toe bijgedragen te 
hebben dat de projecten en de evaluatie ervan 
succesrijk verliepen. 

4.1 . De projectcommissies van Houston en 
Newark 
De projectcommissie die in Houston de proble- 

106 	men moest inventariseren en de projecten ter 
oplossing van die problemen moest opzetten, 
bestond uit politiesurveillanten, onder leiding 
van een brigadier. Bij de uitvoering van de 
experimenten begeleidden de commissieleden 
de verschillende deelprojecten, waarbij ze 
buiten de normale hierarchic vielen. Er was 
daar dus sprake van een zogenaamde 'bottom 
up'-benadering waarbij planning en organisatie 
in handen was van de feitelijke uitvoerders. 
In Newark bestond de projectcommissie uit een 
aantal hoge politiefunctionarissen, specialisten 
binnen het politie-apparaat, gemeente-ambte-
naren en professoren van de plaatselijke univer-
siteit. De uitvoering geschiedde via de normale 
hierarchische kanalen, waardoor gesproken kan 
worden van een 'top down'-benadering. 
Hoewel er verschil was in de onderkende 
problemen en de ontwikkelde projecten tussen 
beide steden, was de grote mate van overeen-
komst opvallend. Deels kwam dit doordat de 
onderzoekers van de Police Foundation de 
commissies actief van infonnatie voorzagen en 
lieten zien wat voor projecten in andere steden 
reeds uitgevoerd waren. Men ging zelfs met 
commissieleden naar andere plaatsen om de 
projecten in werkelijkheid te bekijken en met 
betrokken politiemensen te praten. 
Verder liet de Foundation specialisten van 



buiten komen om te vertellen wat al bekend 
was over criminaliteit, de angst ervoor en ander 
onderzoek. Tenslotte vergaderden leden van 
beide commissies een paar keer met elkaar. 

4.2. De geidentificeerde problemen 
De volgende problemen werden naar voren 
gebracht: 
a. Angst voor criminaliteit. Beide commissies 
kwamen op grond van reeds verricht onderzoek 
tot de conclusie dat angst voor criminaliteit 
geen werkelijk verband houdt met de feitelijke 
kans slachtoffer te worden, maar dat het toch 
nadelige gevolgen heeft voor de inwoners. 
b. Openbare orde-problemen. Beide steden, met 
name Newark, onderkenden een aantal pro-
blemen, waarvan uit onderzoek is gebleken dat 
ze angst voor criminaliteit kunnen veroorzaken, 
maar die door de politie vaak genegeerd 
worden. Gedacht wordt aan openbaar drank-
gebruik, vandalisme, wangedrag in het openbaar 

107 	vervoer en op openbare plaatsen enz. In Newark 
werd ook nog genoemd de grote fysieke af-
takeling van vele buurten en men vond evenals 
de onderzoekers, dat zoiets het moreel van het 
publiek ondermijnt en de zorg voor criminali-
teit kan vergroten. 
c. Slachtoffers. In beide steden zou meer 
informatie aan de burger verstrekt kunnen 
worden over criminaliteit en voorkoming daar-
van. 
d. Betrokkenheid van de burger. In Houston 
concludeerde men dat georganiseerde gemeen-
schapsactiviteiten (zoals buurtwachten) waarde-
vol zouden zijn naast het politiewerk en op 
zichzelf een criminaliteitsvoorkomende functie 
zouden kunnen hebben. 
e. Politie-werkzaamheden. Beide steden 
kwamen tot de conclusie dat de huidige 
surveillance niet altijd tegemoet komt aan de 
behoefte van bepaalde wijken. De politie heeft 
trouwens wel de organisatie en de middelen om 
zich met vele problemen bezig te houden, die 
ze traditioneel niet als `politieproblemen' 
beschouwen. 
Geen van de getraceerde problemen betrof de 
eenvoudige categorie 'Ions om slachtoffer te 
worden'. Bijna alle gedefinieerde problemen 
vielen buiten de traditionele politietaken in de 
V.S. Hierdoor zou het opzetten van projecten 



om die problemen aan te pakken niet eenvoudig 
zijn en het betekende daarnaast dat bij de uit-
voering niet teruggevallen kon worden op 
vertrouwde politiestrategieen. 

4.3. De projecten 
In het licht van hetgeen ze hierboven gevonden 
hadden stelden de commissies de volgende 
projecten op: 
— Opnieuw contact opnemen met het slacht-
offer. Slachtoffers moesten na hun eerste 
confrontatie met de politic nogmaals tele-
fonisch benaderd worden voor advies en even-
tuele doorverwijzing naar de juiste instanties of 
instellingen. 
— Wiikbureaus. Onder verantwoordelijkheid 
van nieuw op te starten wijkbureaus — bemand 
door politiefunctionarissen — werd een aantal 
projecten opgezet. 
— Berichtgeving. In beide steden moest een 
nieuwsblad uitgegeven worden, waarin infomia- 
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	tie zou staan over plaatselijke gebeurtenissen, 
criminaliteit en voorkoming daarvan. 
— Persoonlijk contact. Er werd een plan 
gemaalct, waarbij de politie mensen thuis zou 
bezoeken en bij bedrijven langs zou gaan ern 
de plaatselijke problemen te kunnen achter-
halen en te helpen oplossen. 
— Betrekking van de buurt in de otganisatie. 
In Houston werd een team gecreberd dat buurt-
groepen zou helpen zich te organiseren en 
preventie-activiteiten te ontplooien. 
— Terugdringen van ordeverstoringen. In 
Newark moest de politic haar aandacht richten 
op openbare orde-problemen, middels strenge 
handhaving van wetten tegen openbaar drinken, 
gokken, rondhangen en wangedrag. 
— Schoonmaakacties in de wijk, Newark 
maakte een plan om de stapels afval en rotzooi 
op vele van de ongebruikte percelen op te 
ruimen met behulp van jeugdige delinquenten 
via dienstverleningsprojecten. 

Niet alleen de individuele burger maar ook de 
kleine bedrijven, kerken en andere organisaties 
in de te onderzoeken wijken dienden via boven-
genoemde projecten bereikt te worden. Een 
van de .meest opvallende gevolgen van 
criminaliteit en angst in Amerikaanse steden is 



het verdwijnen uit de stadswijken van deze 
belangrijke elementen in het dagelijks leven. 

4.4. De evaluatie 
Zoals gezegd voerde de Police Foundation de 
evaluatie uit. De Foundation-onderzoekers 
maakten onderzoeksopzetten die harde 
bewijzen zouden moeten leveren voor de mate 
waarin de projecten resultaat hadden. Nauw- 
keurig werd de voortgang van de projecten 
gevolgd en werd geregistreerd wat in het veld 
werd gedaan. De evaluatie werd ontwilckeld in 
samenspraalc met de projectcommissies en de 
politie in de twee steden werkte in elke fase 
van het proces volledig mee. 
Twee projecten werden met behulp van een 
echte experimentele opzet geevalueerd. Bij het 
slachtoffercontactproject werd willekeurig 
bepaald wie wel en niet gebeld werden en later 
werden beide groepen middels een survey 
geenqueteerd. Op dezelfde wijze werd het 

109 	berichtgevingsproject geevalueerd dat wil 
zeggen sommigen kregen wel een krantje 
anderen niet. De groep wel-ontvangers werd in 
tweeen gesplitst waarbij de ene helft een andere 
krant kreeg dan de andere. 
De rest van de projecten werd quasi-experimen-
teel onderzocht. In elke stad werden verschil-
lende buurten geselecteerd, zo vergelijkbaar 
mogelijk op een aantal sociale en economische 
kenmerken. In sommige wijken werden 
projecten gestart, terwijl de inwoners van een 
andere wijk dan als controlegroep functioneer-
den dat wil zeggen dat in die wijk geen nieuw 
project draaide gedurende de onderzoeks-
periode. In alle onderzochte wijken werden voor-
af bevolkingsenquetes gehouden en ± 10 
maanden later nogmaals. Een 'panel' van 
respondenten, die zowel de eerste als de tweede 
keer werden geihterviewd maakte het mogelijk 
gedetailleerde analyses uit te voeren naar de 
effecten op individuen. De surveys konden dan 
gebruikt worden om het effect van een 
experimenteel project op een buurt als geheel 
te beschrijven. 
Gedurende de loop van de experimenten volgden 
full-time waarnemers de verschillende project- 
onderdelen. Zij gingen mee op surveillance, 
liepen mee met de politie, observeerden de 



interacties tussen politie en burger, bezochten 
onverwacht de wijkbureaus, luisterden mee bij 
contacten met slachtoffers en waren aanwezig 
bij alle besprekingen van de project-mede- 
werkers. Hun observaties, samen met een uit-
gebreide hoeveelheid administratieve gegevens 
en speciale registratieformulieren, verschaften 
veel gedetailleerde informatie over de gang van 
zaken tijdens de loop van de experimenten. 

5. De resultaten 

5.1. De wgkkrantjes 
Like maand werden krantjes met een omvang 
van vier tot vijf pagina's onder van tevoren 
willekeurig geselecteerde huishoudens verspreid. 
De standaard-versie van de krant beschreef o.a. 
de criminaliteitsproblemen in de stad, gaf 
informatie over preventie en wijkprojecten en 
verstrekte adviezen op welke wijze slachtoffer-
schap venneden kon worden. Gewoonlijk betrof 

110 	ten minste 66n verhaal gebeurtenissen of 
activiteiten uit de wijk waar de krant gedistri-
bueerd werd. De krantjes werden zo verspreid 
dat behalve de tevoren bekende huishoudens 
ook zomaar mensen ze in bezit zouden krijgen. 
Een groep ontving de standaardversie, terwijl 
bij een andere groep gedetailleerde plaatselijke 
criminele statistieken waren toegevoegd. De 
derde groep kreeg geen krant. Een gedeelte 
werd zowel voor als na het experiment 
geinterviewd en een gedeelte alleen ema. Allen 
ontvingen vijf of zes maal het blaadje voor het 
tweede interview plaatsvond. 
De bekendheid met de krant bleek hoog en de 
krant met de criminaliteitsstatistieken werd 
vaker herinnerd. Noch de krantjes noch de 
speciale statistieken verhoogden de angst voor 
crirninaliteit of het gepercipieerde niveau van 
de criminaliteit. De krant leidde niet tot bet 
nemen van meer preventieve maatregelen, hoe- 
wel degenen die zich de krant herinnerden meer 
vertrouwen hadden in hun vermogen criminali- 
teit te vermijden en tevens vaker zeiden 
sommige aanbevelingen op te volgen. Er ging 
geen invloed van uit op de houding tegenover 
de politie, noch beinvloedden deze berichten 
de opvattingen over wie verantwoordelijk 
meet zijn voor criminaliteitspreventie. 



5.2. Het slachtoffercontact 
De politie nam telefonisch contact op met 
recente slachtoffers. Geihformeerd werd naar 
eventuele problemen als gevolg van het delict. 
Voorts gaf de politie adviezen om die proble-
men op te lossen, verwees de slachtoffers door, 
of gaf praktische informatie.. Verder werd een 
brochure met preventiemaatregelen toe-
gezonden. Om organisatorische redenen konden 
de slachtoffers pas een aantal weken na het 
gebeurde benaderd worden. 
De slachtoffers uit een district in Houston 
werden willekeurig in twee groepen verdeeld. 
De ene werd wel en de andere niet benaderd. 
Na afloop van de experimenten kon geen 
significant verschil tussen beide groepen 
gemeten worden: het project had noch de angst 
voor criminaliteit, noch tevredenheid met de 
politie, noch de preventie-inspanningen 
beihvloed. 
De onderzoekers vermoedden dat er wel 

111 	positieve resultaten zouden ontstaan wanneer: 
a) slachtoffers sneller benaderd zouden worden 
en in sommige gevallen niet telefonisch, b) 
persoonlijk contact opgenomen zou worden 
met slachtoffers van misdrijven, waarbij vaak 
slachtofferproblemen ontstaan, c) er meer 
mogelijkheden bestonden de slachtoffers direct 
en feitelijk te helpen en d) de surveillerende 
agenten geleerd werd te herkennen wanneer een 
slachtoffer het moeilijk heeft, zodat routine-
matig informatie over slachtofferhulp gegeven 
kan worden. 

5.3. Persoonlijk contact ti/dens het surveilleren 
De politiemensen kregen hierbij een klein 
gebied toegewezen, waarbij ze alle verzoeken 
om hulp uit dat gebied trachtten te beantwoor-
den. Verder benaderden ze op formele en 
individuele basis inwoners en werknemers van 
plaatselijke bedrijven om jets over de plaatse-
lijke problemen aan de weet te komen. De 
meeste gesprekken werden bij de mensen thuis 
gevoerd. Voorzover mogelijk losten de agenten 
de problemen op, gaven adviezen of verwezen 
door. Ze verkregen zo informatie over de 
plaatselijke criminaliteit en kwamen aan 
potentiele informanten. Ze gaven hun naam en 
telefoonnummer aan degenen waarmee ze 
gesproken hadden en stimuleerden hen contact 



op te nemen zodra ze dat riodig vonden. Elk 
contact en de daarbij verzamelde informatie 
werd geregistreerd. Aan het eind van de 
evaluatieperiode hadden de politiefunctionaris-
sen met een derde van de huishoudens in het 
betrokken gebied contact gehad. De mensen 
waarmee ze gepraat hadden konden als 
representatief beschouwd worden voor de 
gehele buurt, wat betreft leeftijd, geslacht en 
ras. 
Er vonden in Houston enquetes plaats voor en 
na het experiment in de projectwijk en in een 
andere wijk die Ms controle-wijk'cliende. Een 
gedeelte van de geenqueteerden werd zowel 
voor als na het project geinterviewd. 
De volgende resultaten kwamen tevoorschijn: 
— de bewoners werden minder vaak slacht-
offer, met name ten gevolge van vennogens-
delicten 
— de angst voor criminaliteit nam af en de 
perceptie van criminaliteitsproblemen in de 

112 	wijk liet een positiever beeld zien 
— het aantal meldingen van ordeverstorend 
gedrag door dronkaards, jeugdigen etc. nam af 
— de tevredenheid met de wijk als woon-
onigeving nam toe 
— men was beter te spreken over de kwaliteit 
van de politie-activiteiten in zowel de 
experimentele Ms de controlewijk, maar dit 
effect was lets groter voor de eerste. 

5.4. Het tegengaan van ordeverstoringen 
In een van te voren geselecteerd gebied van 
Newark vonden nieuwe en agressieve methoden 
van politie-surveillance plaats, gericht tegen 
o.a.: drinken op openbare plaatsen, orde-
verstorend gedrag, rondhangen, wangedrag in 
het openbaar vervoer, maximumsnelheids-
overtredingen en dronken rijden. Er werd 
buitengewoon veel gebruik gemaakt van de 
surveillance te voet (70% van de werktijd), 
wegen werden afgezet ten behoeve van extra 
controles, bussen werden in de gaten gehouden 
en gepoogd werd de straten te vrijwaren van 
doelloos rondhangende groepjes mensen. 
Tegelijkertijd werd aandacht besteed aan het 
schoonmaken van vele afzichtelijke terreinen 
in de buurt. Met enig succes werden hierbij 
jeugddelinquenten in het kader van dienst-
verlening ingezet. 



Een project dat tegelijkertijd in deze buurt 
moest lopen kwam niet van de grond. De 
bedoeling was 's avonds ontspanningsmogelijk-
heden te scheppen voor de jeugd in scholen 
binnen de wijk. Dit werd echter onderwerp van 
een hevige politieke strijd met het school-
bestuur. 
Het evaluatie-onderzoek werd op dezelfde wijze 
uitgevoerd als bij het persoonlijk contact-
surveillanceproject. Zowel met betreklcing tot 
de bewoners als de plaatselijke bedrijven 
konden weinig resultaten gemeld worden. Geen 
verandering in angst voor criminaliteit, in 
perceptie van de lokale criminaliteitsproblemen 
of in de opvattingen over het niveau van orde-
verstoringen. In zowel de projectwijk als de 
controlewijk was men beter te spreken over de 
politie, zodat dit niet toegeschreven kon 
worden aan het project. Het aantal slachtoffers 
daalde niet als gevolg van het experiment. 
Verder bleken de bewoners niet bijzonder goed 

113 	op de hoogte van het experiment, dat in hun 
wijk liep. Er konden wel enige positieve 
effecten gemeten worden bij diegenen die zich 
enige aspecten van het project konden herin-
neren. 

5.5. De wijkbureaus 
In twee wijken van Newark en een van Houston 
werden wijkbureaus van politie ingericht. In 
Houston, waar de evaluatie plaatsvond, was 
het bureau 's middags en 's avonds open. Er 
werden preventiefolders uitgedeeld, p.v.'s 
werden opgemaakt en adviezen verstrekt. 
Buurtvergaderingen op allerlei gebied vonden 
er plaats, meestal 's avonds. In de buurt werden 
door de surveillerende agenten verschillende 
activiteiten ontplooid, die door het wijkbureau 
gecoordineerd werden. Een analyse werd 
gemaakt van het criminaliteitspatroon ter 
plekke en op basis daarvan werd de surveillance 
uitgevoerd. 
Op dit moment is het al duidelijk dat het 
bureau bij de bewoners zeer goed bekend was. 
Andere resultaten zijn nog niet bekend, omdat 
het onderzoek daamaar nog loopt. 

5.6. Samengestelde wijkprojecten 
Het betrof hier vrijwel alle activiteiten die in 
de hierboven beschreven projecten zijn uit- 



gevoerd, maar dan tegelijkertijd in een wijk te 
Newark: een wijkbureau, contact met burgers, 
wijkkrant en het voorkomen van orde-
verstoringen. 
Ook hier bleek de bekendheid met het experi-
ment groot. Er bleek een hoog percentage 
persoonlijke contacten gelegd te zijn en veel 
inwoners hadden het wijkbureau gebeld of 
bezocht. Wat de rest van de resultaten is 
moet nog afgewacht worden. 

5.7. Het organiseren van de wijkbewoners 
De politie spande zich in om buurtgroepen te 
organiseren om de criminaliteit te bestrijden. 
Ze voerde zelf een onderzoek uit am de lokale 
problemen te traceren en mogelijke leiders van 
de buurt te vinden. Buurtwachten werden 
ingesteld en er werd samengewerkt met 
plaatselijke bedrijven om een preventie-cam-
pagne op te stellen. Aan het eind van het 
experiment werd ook een grote schoonmaak- 
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stimuleren aan plaatselijke activiteiten deel te 
nemen. 
De analyse van dit project is nog niet voltooid. 

6. Conclusie 
Uit dit onderzoek komen een paar belangrijke 
bevindingen naar voren. De implementatie 
van de projecten verliep zeer goed, waarvoor 
waarschijnlijk de volgende redenen gegeven 
kunnen worden: 
1) De hoofden van politie in beide steden 
verbonden zich openlijk het project te steunen 
en ze maakten dit ook duidelijk aan de politie-
functionarissen, die voor de uitvoering moesten 
zorgdragen. 
2) De politiemensen die verantwoordelijk 
waren voor de uitvoering, werden ook bij de 
opzet van het project betrokken. In Houston 
betrof dit de surveillance-agenten en in 
Newark de districtscommandanten. 
3) De meeste projecten waren eenvoudig van 
opzet. Gedeeltelijk kwam dit door de beperlcte 
fmanciele middelen. Van de projecten die met 
het meeste succes in de politie-organisatie 
werden gepast, was het meest opvallende 
kenmerk dat ze pralctisch goed uitvoerbaar 
waren, ook in de ogen van de politiemensen 
zelf. De projecten, waarbij de meeste uit- 



voeringsmoeilijkheden ontstonden, waren 
tevens de meest ingewikkelde en vereisten een 
nauwe samenwerking tussen verschillende 
overheidsinstellingen. 
4) Met name in Houston waren de communi-
catielijnen kort. De projectontwerpers 
selecteerden en leidden hun medewerkers zelf 
op. Daardoor was de kans klein, dat de doel-
stellingen van het project en de gedetailleerde 
ideeen omtrent de uitvoering uit het oog 
verloren werden. 
5) Het opsporen van de problemen geschiedde 
plaatselijk. Er bestonden interessante verschil-
len in de geidentificeerde problemen tussen de 
twee steden. In Houston bijvoorbeeld, was de 
politie van mening dat de slechte relatie met het 
publiek — overigens voor een groot deel te 
wijten aan de eigen onwil andere dingen te 
doen dan de traditionele politie-werkzaam-
heden — het belangrijkste probleem vormde. 
Dit weerspiegelde zich in de projecten die daar 

115 	het eerst ontwikkeld werden: wijkkrantjes, 
slachtoffercontacten, huis-aan-huisbezoeken en 
de wijkbureaus. De uitvoering van al deze 
projecten verliep daarom zo goed, omdat ze 
beantwoordden aan hetgeen de politie zelf als 
probleem zag. 



Viii keer Vrouwe Justitia* 

door Philip Robert en Claude Faugeron 

In veel studies die gaan over de witze waarop in 
de pers over misdaad en misdaadbestrijding 
word t geschreven, wordt gewoonlijk alleen 
geteld en gemeten: hoeveel keer wordt er over 
gepleegde delicten bericht? Over welke catego-
rieen van delicten? Hoeveel pagina-ruimte wordt 
eraan besteed? Etc. etc. Men kan misdaad-
berichtgeving echter ook vanuit een geheel 
ander oogpunt beschouwen, nl. vanuit een 
ideologisch oogpunt. Hierbij gaat het er hoofd-
zakekk om vast te stellen welke ideeen over 
misdaad en misdaadbestrijding aan deze bericht- 

116 	geving ten grond slag liggen. Een belangrijke 
bud rage aan dit soort van ondetzoek werd 
geleverd door de twee Franse onderzoekers 
wier namen boven dit artikel staan: Philip 
Robert en Claude Faugeron. Vanzelfsprekend 
betreft hun analyse de misdaadverslaggeving in 
Franse kranten. Het zou de moeite ivaard zijn 
om na te gaan in hoeverre hun bevindingen op-
gaan poor de Nederlandse situatie. 

Inleiding 
In de maatschappelijke discussie over straf-
rechtspleging is steeds weer sprake van 'de 
publieke opinie'. Wie zich echter in deze opinie 
verdiept, zal ontdekken dat zij in feite niet 
bestaat. In de samenleving leven immers heel 
verschillende voorstellingen van dit systeem. Dit 
is heel duidelijk gebleken uit ons onderzoek 
naar de manier waarop acht Parijse dagbladen 
en zes landelijke weekbladen in 1976 verslag 
uitbrachten over de behandeling van een 
geruchtmakende moordzaak door een Hof van 
Assisen. 

* Dit is cen verkorte weergave van: De la 'justice 
vengeresse' a la 'justice instrument d'oppression'. 
In: Les forces eachees de la justice; la crise de la 
justice penale. 
Paris, Centurion, 1980, blz. 129-143. 



We hebben voor het onderzoek speciaal dit 
proces uitgekozen, 1) omdat deze rechtszaak 
op grote schaal door de pers is gevolgd, en 2) 
omdat de hele strafrechtspleging, van politie 
tot gevangeniswezen, in deze zaak ter sprake 
werd gebracht. Daarenboven heeft deze zaak 
als een katalysator gewerkt in de maatschappe-
lijke discussie over het strafrecht. 
Zoals gezegd, heeft ons onderzoek aan het 
licht gebracht dat er heel verschillend wordt 
gedacht over de aard en over de rol van de 
strafrechtspleging. 
Al met al kunnen er in de bestaande voor-
stellingen van dit systeem vijf typen worden 
onderscheiden waarvan de verschillende ken-
merken tot de volgende vier dimensies terug te 
voeren zijn: 
— het beeld van de voornaamste betrokken 
personen (m.n. de daders en de slachtoffers); 
— het beeld van de strafrechtspleging (m.b.t. 
de verschillende instellingen waaruit zij is 

117 	samengesteld, en m.b.t. hun onderlinge betrek- 
kingen); 
— het beeld van het proces (d.w.z. van zijn 
rituele en procedurele kanten); 
— en tenslotte het beeld van de sociale functie 
die aan dit systeem wordt toegeschreven. 

De wrekende Justitie 
Deze voorstelling van de strafrechtspleging is 
bijna volledig toegespitst op de daders en de 
slachtoffers. Zij berust op een vergaande 
personalisering van strafzaken. Meer bepaald 
komt zij neer op een pleidooi voor de toepassing 
van het talio-beginsel. 
De betrokken kranten — France-Dimanche, 
Minute en Le Parisien Libere — schilderen de 
daders in zo heftig mogelijke bewoordingen af 
als 'monsters' en eisen hun hoofd. Deze eis 
wordt kracht bijgezet door veel aandacht te 
schenken aan de slachtoffers en aan het leed van 
hun familie dat de justitie zou moeten wreken. 
Deze notie van een `wrekende justitie' berust 
op de idee van sociale wraak als een norm om 
de sociale betrekkingen te regelen. De justitie 
moet deze wraak uitoefenen door `bloed' te 
eisen: 'Hoe straffen? Hoe de slachtoffers 
wreken?'. Maar ook valt in deze berichten de 
nadruk op waarmee het onvermogen van het 
strafrecht wordt aangeldaagd om deze opdracht 



goed te vervullen. Zoals Le Parisien schrijit: 
'Het levert niets op om met zulke figuren tot 
een vergelijk te komen'. 
Achter dergelijke verhalen gaat een opvatting 
over de tegenwoordige maatschappelijke ontwilc-
keling schuil waarvan de `lafheden' van het 
strafrechtelijk apparaat slechts enkele van de 
veelvuldige symptomen zijn. De Minute is op dit 
punt expliciet. In haar ogen is de Franse samen-
leving: `zwak, ondermijnd, verdeeld, staat zij 
met de rug tegen de muur 	 Aileen een 
krachtige samenleving, waarin de burgerzin nog 
intact is, kan zich de luxe pennitteren om 
minder repressief te zijn'. 
Tenslotte treft men — tegenover deze jammer-
klacht over de samenleving — in deze kranten 
een min of mecr duidelijke aansporing aan om 
het recht weer in eigen handen te nemen: 'Pas 
morgen Ben B. ontkomen aan de dood die zij 
verdienen, dan zouden G., M. M. C. en B. 
gerechtigd zijn om zelf recht te doen 	Zij 

118 	zouden Frankrijk achter zich hebben' (Minute). 

De zuiverende Justitie 
In dit tweede type voorstelling, dat voorkomt 
in de Match, de France-Soir, de Figaro en 
LAurore, spelen de verdachten en de slacht-
offers ook een overheersende rol. Maar, ook al 
worden de daders hier eveneens betiteld als 
`monsterachtig' en 'boosaardig', de slachtoffers 
worden nu enkel gebruikt om deze kwalificaties 
te bewijzen; zij spelen dus een meer beperkte 
rol dan in het vorige type. Daarom, wanneer 
in deze kranten om de doodstraf voor de 
verdachten wordt gevraagd, is het niet zozeer 
vanuit een behoefte aan wraak maar wel om de 
maatschappij te ontdoen van zijn schadelijke 
leden. 
De functie van de strafrechtspleging wordt bier 
dus gedefinieerd in termen van zuivering. Het 
strafprOces wordt slechts gezien als een fonnele 
stap om een reeds genomen beslissing officieel 
te maken: de noodzakelijke verwijdering van 
misdadigers. Het formele karakter van dit proces 
wordt in deze kranten dus wel erkend, ook al 
stelt men vragen over het nut ervan of plaatst 
men de wraakzuchtige gevoelens van de vox 
populi, zonder ze expliciet te kritiseren, 
tegenover de wettelijke regels en onderstreept 
men aldus het verschil tussen beide. Met name 



de Match en Le Figaro geven voorrang aan 
de vox populi. L'Aurore en France-soir beklem-
tonen veeleer het noodzalcelijke respect voor 
wettelijke regels. 
Zoals in het eerste type voorstelling treft men 
ook hier verwijzingen aan naar eigenrichting. 
Maar deze vorm van genoegdoening wordt nu 
niet afgeschilderd als een aanvaardb are oplos-
sing. Er wordt m.a.w. met de bestaande straf-
rechtspleging ingestemd, omdat dit systeem er 
in wezen in slaagt om zijn opdracht, die van 
sociale zuivering, te vervullen. In tegenstelling 
tot de eerdergenoemde kranten staan deze 
lcranten dan ook minder kritisch tegenover de 
justitie. Hei monstrueuze karakter van de 
verdachten wordt veeleer aangevoerd om 'de 
gebreken' van de strafrechtspleging te excuseren: 
`Zo het besluit van de magistraat al ingrijpend 
was, men moet wel inzien dat het beantwoordt 
aan het gezond verstand: wat te doen om ons 
te beschermen tegen zulke schurken?' 
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De regelende Justitie 
Het beeld van het proces, zoals dat naar voren 
komt in de verslagen van La Croix, Reforme, 
Le Monde en Combat I, vormt het punt waaraan 
het derde type voorstelling kan worden 
opgehangen. In deze voorstelling wordt de 
strafrechtspleging gezien als een systeem. In het 
bijzonder in Le Monde en Combat I wordt het 
justitiele apparaat niet meer opgevoerd als een 
eenvoudige verzameling van instellingen, maar 
als een gestructureerd geheel waarbinnen elke 
instelling betrekkingen onderhoudt met de 
andere. Dus, terwijl in het voorgaande type de 
strafrechtspleging wordt gereduceerd tot een 
instantie die het mogelijk maakt om een eerder 
genomen beslissing officieel te maken en te 
legitimeren, wordt zij hier gepresenteerd als een 
autonoom, vredestichtend apparaat, dat het 
verbroken maatschappelijke evenwicht weer 
herstelt. Het moment van de terechtzitting, het 
proces met zijn theatrale ritueel, wordt gezien 
als het hoogtepunt. De rechter doet op dat 
moment zonder hartstocht zijn werk, en zijn 
optreden leidt ertoe dat de meest complexe 
situaties worden opgehelderd. 
Maakt het proces aan de ene kant een visie op 
de verdachten mogelijk, waarin voor geen 



enkele hartstochtelijke reactie plaats is, aan de 
andere kant is het de gelegenheid om de 
belangrijkste gebreken van de strafrechtspleging 
(tekort aan middelen, noodzaak van hervorming 
van het gevangeniswezen....) aan de kaak te 
stellen. Het proces lijkt zo een plaats te zijn 
waar twee partijerr elkaar met gelijke kansen 
kunnen bestrijden: 'De verdediging die na de 
deskundigenonderzoeken een pas achteruit 
gedaan scheen te hebben, 	kwam terug en 
ging weer in de aanval 	Het was een goede 
dag voor de verdediging 	 Het gevangenis- 
wezen stond centraal in het debat' (Combat I). 
Al zijn de verslagen in deze kranten, door de 
gebreken in het justitiele apparaat te onthullen, • 
kritisch, zij lokaliseren de problemen enkel op 
het niveau van de technische en de menselijke 
tekortkomingen. Het bestaansrecht van dit 
apparaat wordt, als een systeem dat onaantast-
bare waarden belichaamt, niet in twijfel 
getrokken. Dus ook al wordt hier dikwijls vast- 
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tussen het ideaalbeeld van het strafrecht en de 
feitelijke situatie ervan, er wordt desondanks 
geen absolute tegenspraak tussen beide 
geponeerd. Men begrijpt dat de samenleving 
doortrokken is van conflicten en spanningen, 
maar men denkt dat er regelstations zijn, waar-
onder de justitie, om deze spanningen te 
verminderen, j a zelfs op te lossen. Evenzo 
erkent men het bestaan van disfuncties in de 
schoot van de strafrechtspleging, doch men 
gelooft oak aan haar aanpassingsvemmgen. 

De onrechtvaardige Justitie 
Ook in het vierde type voorstelling, dat m.n. 
in L 'Express voorkomt, staat het proces 
centraal. De rechtszaal is hier de plaats waar 
twee partijen, overheid en verdachte, met elkaar 
in botsing komen. In verhouding tot het voor-
gaande type zit de eigenheid van dit vierde type 
in het feit dat hun gevecht nu als ongelijk wordt 
beschouwd. Hoe zou het ook anders kunnen 
wanneer de verschillende onderdelen van het 
systeem een front vormen om een van hen te 
verdedigen? Gebonden door een noodzakelijke 
solidariteit kunnen zij niet tegen elkaar stelling 
nemen. In het onderhavige geval zullen zij dus 
alles in 't werk stellen opdat het gevangeniswezen 
niet ter verantwoording wordt geroepen. Zoals 	1 



L 'Express schrijft: 'De justitie zelf vindt het een 
duidelijke zaak. Het gerechtelijk vooronderzoek 
verloopt snel. Het Hof van Cassatie verwerpt het 
beroep'. En de directeur-generaal van het 
gevangeniswezen, H. L. C., verldaart onom-
wonden: 'Ms B. en B. niet waren geexecuteerd, 
dan zouden wij het hoofd hebben moeten bieden 
aan een algemene staking van het personeel. 
En waar zou ik ze hebben kunnen laten? Als ik 
ze terug zou hebben geplaatst in de gevangenis, 
dan ben ik er zeker van dat ze binnen de kortste 
keren zelfmoord zouden hebben gepleegd'. 
Voor L 'Express is de justitie idealiter een 
apparaat voor de regeling van het maatschappe-
lijk leven. Maar dit apparaat kan deze functie 
niet vervullen omdat het tezelfdertijd rechter 
en partij is. Dit brengt L 'Express ertoe om aan 
de strafrechtspleging elke bemiddelende rol te 
ontzeggen, en om haar partijdig karakter aan de 
kaak te stellen: wanneer er tij dens het proces 
moet worden beslist over de verantwoordelijk- 
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institutionele solidariteit zich tegen de 
verdachte. De justitie toont dan haar onrecht-
vaardigheid. De verdachten worden het slacht- 
offer van haar partijdigheid. Er is dus een 
gebrek aan overeenstemming tussen de ideale 
functie die aan de justitie wordt toegeschreven 
en haar feitelijk functioneren. 

De onderdrukkende Justitie 
In dit type voorstelling, dat voorkomt in 
L 'Humanite, de Nouvel Observateur en Combat 

wordt de zoeven genoemde kritiek op de 
partijdigheid van het justitiele apparaat wel 
overgenomen, maar verwerkt in een betoog over 
de ideologische rol van de strafrechtspleging. De 
argumentatie is hier tweeledig. 
Voor alles richt zij zich op de analyse van dit 
apparaat dat wordt voorgesteld als een systeem 
dat slechts in schijn recht doet: het `oordeele 
niet over degenen die aan haar oordeel worden 
onderworpen, maar het vermorzelt ze en maakt 
ze tot slachtoffers wier veroordeling moet 
dienen om de eenheid en de schijnbare legitimi-
teit van het systeem te vrijwaren: 'De gezwo-
renen hebben hun plicht gedaan. Want hun 
plicht was niet om moreel te handelen, maar 
eenvoudigweg om zitting te nemen in een op 
voorhand afgestelde machine. Waar is deze 



`verheven' justitie goed voor, die onvermoeibaar 
steeds opnieuw haar taak aanvat en die er zich 
mee tevreden stelt om mensen via de gevangenis 
of via de dood te elimineren?' (Combat II). 
In de tweede plaats worth het systeem hier 
voorgesteld als een eenvoudige weerspiegeling 
van de algemene mechanismen van onder-
drukking en afzondering waarop het rust. De 
sociale geschiedenis van de twee verdachten is 
hier bijzonder belangrijk: `beiden zijn van anne 
afkomst..... B. was achtereenvolgens steen-
houwer, commies, wasbaas, chauffeur..... B. 
bouwde zich een bestaan op in de kringen van 
het huispersoneel. Beiden waren een tijdlang 
in het leger, waarvan zij zich niets herinneren' 
(Le Nouvel Observateur). 
De procesgang komt in deze voorstelling `mas-
sief over. Aan de verschillende onderdelen 
wordt geen enkele autonomie toegekend. Zij 
worden afgeschilderd alsof ze onderling 
verwisselbaar zijn. De strafrechtspleging verliest 

122 	bijna zelfs haar specifieke karakter ten opzichte 
van de andere instellingen die sociale controle 
.uitoefenen. 
In het vierde type gaan de functies binnen het 
justitiele systeem in elkaar over: van politie tot 
rechtbanken wordt zogezegd hetzelfde doe! 
nagestreefd. Hier is echter van een totale 
versmelting van functies sprake; alle instellingen 
zijn betrokken bij de vervulling van een functie 
die in wezen onderdrukkend is en ongelijkheid 
schept. Daarenboven wordt de justitie geplaatst 
naast de andere systemen die als onderdrukkend 
worden beschouwd (school, leger.....); haar 
beeltenis verliest geheel haar eigenheid. De 
betrokken kranteberichten trekken derhalve, 
via totaalkritiek op deze systemen, de legitimi-
teit van de tegenwoordige maatschappelijke 
orde in twijfel. 

Tot besluit 
Deze verschillende voorstellingen laten zien 
welke belangrijke tegenstellingen er in de zgn. 
publieke opinie bestaan. Steeds 'in scene gezet 
voor de ander' is elk verslag in feite een betoog, 
een voorstelling in de theatrale zin van het 
woord. Het verwezenlijkt een reconstructie van 
de werkelijkheid die past bij een impliciete kijk 
op de wereld. Maar deze reconstructie wordt 



verdoezeld door de manier waarop pers- . 
berichten worden gemaalct. 
Het politieke, linkse resp. rechtse karakter van 
deze voorstellingen is duidelijk in het geval van 
kranten als L Humanite of de Minute; die 
behoren tot een bepaalde politieke partij. In de 
andere gevallen is dit karakter minder opzichtig. 
Maar het blijkt niettemin zowel uit de manier 
waarop de functie van de justitie wordt voor- 
gesteld, als uit de manier waarop wordt 
geargumenteerd. Zoals men kan zeggen dat de 
France-Dimanche zich met haar voorstelling 
van een wrekende Justitie schaart aan de zijde 
van extreem-rechts, zo geven de kranten die de 
strafrechtspleging voorstellen als een zuiverende 
instelling in de samenstelling in de samenleving, 
blijk van een conservatieve ideologie. En de 
kranten die van de justitie het beeld geven dat 
zij een instrument voor regeling van het maat-
schappelijke leven is, worden weer veeleer 
gekenmerkt door een hervormingsgezind 

123 	liberalisme; Le Monde is in heel wat opzichten 
representatief voor een dergelijke ideologie. 
De pers heeft dus een duidelijk ideologische 

Deze speelt zich evenwel niet alleen 
af op het niveau van de verspreiding van ideeen, 
maar ook op dat van de gewenning aan bepaalde 
praktijken. Hierom is de manier waarop wordt 
geargumenteerd even belangrijk als de inhoud 
van de argumenten. Deze manieren nu zijn 
verschillend al naar gelang de maatschappelijke 
groepen tot welke men zich richt. Zo hebben 
de kranten waarvoor de justitie een wrekende 
justitie is, een publiek waarvan het opleidings-
peil dikwijls zeer laag is (Parisien bijv.). Hier 
wordt volstaan met het oproepen van de 
normen in hun meest elementaire vorm, en 
er wordt geen discussie aangesneden over de 
wijze waarop zij worden toegepast. De Figaro 
en Le Monde daarentegen richten zich tot 
teschaafde' lezers. In de berichtgeving wordt 
dus meer geargumenteerd en wordt de gebeur-
tenis in zekere mate gerelativeerd. Hier wordt 
de norm niet alleen in herinnering gebracht, 
maar wordt ook over haar toepassing gerede-
twist. 
Ook al wijdt de pers betrekkelijk weinig aan-
dacht aan strafrechtelijke problemen, wanneer 
zij erop ingaat, dan laat zij, zoals uit dit onder-
zoekje is gebleken, niet een en hetzelfde af- 
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keurende of vergevingsgezinde geluid horen. 
Integendeel, dan brengt zij zeer uiteenlopende 
en dikwijls tegenstrijdige standpunten aan het 
licht. 
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Algemeen 

1 
Griffiths, J. De relevantie van de rechtssociologie. 
Recht en kritiek, 10e jrg., nr. 3,1984, blz. 257-261. 

Voorstanders van de `relevantie-eis gaan er van uit 
dat de wetenschap een praktisch, zichtbaar, aantoon-
baar en direct nut moet hebben. Volgens de auteur 
echter is de idee van een wetenschap fundamenteel 
anders: namelijk, dat kennis en inzicht op zich na-
strevenswaardig zijn. Het nut van wetenschappelijk 
werk ligt in het verwerven van kennis en inzicht, en 
niet in het voortbrengen van tastbare bijdragen aan 
de materiele welvaart. De auteur meent ook dat de 
pretentie die ten grondslag ligt aan het hele idee van 
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beleidsrelevantie onaanvaardbaar is. De pretentie die 
hij wit bestrijden is dat beleidsmakers iiberhaupt in 
staat zijn om de juiste vragen te stellen. De weten-
schappelijke bijdrage aan het beleid ligt eerder in het 
verbeteren en desnoods vervangen van door beleids-
makers gestelde vragen, dan in het bcantwoorden van 
deze vragen. Een en ander illustreert de auteur met 
eon onderzoekproject naar het functioneren van de 
Arob-bezwaarschriftenprocedure. 

2 
Groenendijk, C. A. Verzorgingsstaat, minderheden-
beleid en het speuren naar illegalen. 
Algemcen politieblad, 133e jrg., nr. 17, 18 augustus 
1984, blz. 363-368 (N). 

In een voorgaand artikel (nr. 9,28 april 1984) been 
H. van Driel onder andere de vraag gesteld of het 
werk van de vreemdelingendienst nog wel in de pas 
loopt met de maatschappelijke ontwikkelingen. Van 
Driel constateert dat overheidsinstanties officiele 
handelingen verrichten voor niet-verbInfsgerechtigde 
personen. Tussen dit gedrag van doze instan ties en het 
werk van de vreemdelingendienst zou eon discrepantie 
bestaan, die frustraties bij de vreemdelingendienst 
opwekt. Nadat de auteur eerst ingaat op de ge-
noemde voorbeelden van Van Driel, behandelt hij de 
vraag naar de oorzaak en de (on)vermijdelijkheid van 
de gesignaleerde discrepantie. Hij lucent dat de offi-
eiele handelingen gezien moeten worden als mens-
waardige bchandeling van vreemdelingen, inhoudende 
de garantie van minimale mensenrechten. Vervolgens 
gaat de auteur in op de alternatievc oplossingen 
(aanpassing van de vreemdelingenwetgeving of ver-
andering van gedrag van overheidsinstanties ten aan-
zien van vreemdelingen) die Van Driel heeft gesugge-
reerd. Beide alternatieven lijken hem onnodig rigo-
reus. In een naschrift reageert Van Driel op dc stetting-
name van de auteur. Hij is onder moor van mening 
dat tweeslachtig optreden van de overheid plaatsvindt 
en dat er tot nu toe weinig aan gedaan is hieraan eon 
einde te maken. • 

3 
Loeb, E., en J. C. van Straaten. Voortplanting van 
de mens anno 1984. 
Nederlands juristenblad, 59e jrg., nr. 33,29 septem-
ber 1984, blz. 1025-1031 (N). 

Aan de hand van twee buitenlandse voorbeelden 
`vrouw eist sperma dode echtgenoof en diepvries-
embryo's erven wellicht miljoen dollar' bekijken de 
autcurs in dit artikel hoe deze zaken naar huidig 
Nederlands recht — waarschijnlijk — zouden worden 
opgclost. Naast de medische aspecten gaan zij in op 
de familie-rechtelijke aspecten (nmederschap, vader-
schap en naamrecht). Vervolgens behandelen de au-
tours de vermogensrechtelijke aspecten van de proble-
matiek (rechtskarakter van sperma en ova: is het 
embryo een rechtssubject of rechtsobject; barings-
contracten) alsmede de erfrechtelnke kant ervan. Zij 
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zijn o.a. van mening dat de wens van de vrouw om 
geihsemineerd te worden met sperma van haar over-
leden man in het Nederlands recht gehonoreerd zal 
worden indien dit testamentair is vastgelegd. Wanneer 
het ooit mocht komen tot een meer algemene regeling 
betreffende kunstmatige inseminatie dan zal echter 
de kwestie van het diepgevroren sperma daarin niet 
mogen ontbreken. Ook ten aanzien van het tweede 
voorbeeld (weesembryo) lijken wettelijke regelingen 
op zijn plaats. In een nawoord gaan de auteurs nader 
in op gegevens die verzameld zijn omtrent de uit-
spraken in beide zaken. 
Met literatuuropgave. 

4 
Koppen, P. J. van, and J. ten Kate. Individual 
differences in judicial behaviour: personal characteris-
tics and private law decisionmaking. 
Law and society review, 18e jrg., nr. 2, 1984, 
blz. 225-247 (USA). 

Op grond van veel onderzoek in de V.S. gedurende de 
laatste twintig jaar wordt verondersteld, dat op de 
rechterlijke besluitvorming een aantal persoonlijke 
kenmerken van invloed is. In deze studie wordt nage-
gaan in hoeverre dit ook van toepassing is op de Neder-
landse rechters en wel ten aanzien van door hen ge-
nomen privaat-rechterlijke beslissingen. Aan ruim een 
kwart (114) van alle rechters van kantongerechten en 
arrondissementsrechtbanken werden negen gefingeerde 
zaken, beschreven in een bijlage bij dit artikel, voor-
gelegd. Tevens kregen zij een vragenlijst in te vullen 
om bepaalde persoonlijke kenmerken te kunnen vast-
stellen. De zaken werden zo samengesteld, dat verschil-
lende beslissingen mogelijk waren. Bovendien was er 
in de meeste gevallen een partij, die de dringendste 
belangen had en een partij, die wettelijk sterker stond. 
In alle zaken had een van de partijen een hogere status. 
Er werden vervolgens beslissingsdimensies en persoon-
lijke kenmerken, die tot verschil in oordeel zouden 
kunnen leiden, vastgesteld en bun onderlinge correlatie 
nagegaan. Als beslissingsdimensies werden genoemd: 
'underdog', men kiest voor de sociaal-economisch 
zwakste partij; 'legalism', men houdt zich zo veel 
mogelijk aan de formele wettelijke regels; 'majority', 
men conformeert zich aan het oordeel van de meerder-
heid. Als persoonlijke kenmerken werden genoemd: 
persoonlijkheidskenmerken; op safe when spelen om 
beroep te voorkomen; sociale orientatie, d.w.z. oog 
hebben voor de underdog; verschil in zelfwaardering; 
sociaal-psychologische kenmerken (rolverwachtingen 
en rolgedrag); biografische kenmerken (ervaring, 
uitgedrukt in dienstjaren). Uit de zo verzamelde gege-
yens blijkt niet, dat de in dit artikel genoemde per-
soonlijke kenmerken van een rechter een belangrijke 
rot spelen i.v.m. de eerdergenoemde beslissings-
dimensies. Per casus en per rechter viel de soort be-
slissingen wisselend uit, zodat het geheel een beeld 
oplevert van de rechter als een vooral autonoom 
optredend deskundige. 
Met literatuuropgave. 
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Strafrecht en strafrechtspleging 

5 
Alt-Maes, F. L 'inefficacite du consentement de la 
victime dans les infractions con tre les biens. 
Revue de science criminelle et de droit penal corn-
pare, nr. 1, januarifmaart 1984, blz. 1-17 (F). 

Bij de inbreuk op andermans bezittingen vormt het 
ontbreken van de instemming van de eigenaar een 
element in de delictomsehrijving. De auteur besprcekt 
in dit artikel de ondoelmatigheid van doze jurispru-
dentie. Zij wijst daartoe aan de hand van voorbeelden 
o.a. op het feit dat de instemming kan worden afge-
leid uit eon ecnvoudig gebaar of een bepaalde blik. Zij 
komEdan vervolgens tot de vaststelling van drie voor-
waarden waaraan het geven van toestemming moet 
voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat de toc-
stemming vrijwillig wordt gegeven. Aan het slot van 
haar artikel bespreekt zij nog de juridische betekenis 
van het achterlaten van goederen of het afstand doen 
van bezittingen. De formalisering on juridisering van 
deze begrippen is volgens haar eveneens niet altijd 
even doelmatig. 
Met literatuuropgave. 

6 
Ashworth, A. Prosecution, police and public; a guide 
to good gatekeeping? 
Howard journal of criminal justice. 23e jrg., 
nr. 2, juni 1984, blz. 65-87 (GB). 

Met als achtergrond de discussies rend eon ontwerp 
van wet tot invoering in Engeland on Wales van een 
met het Nederlandse Openbaar Ministeric vergelijk-
baar instituut, gaat de auteur in op de problemen die 
sainenhangen met de beslissing tot al dan niet vervol-
gen. Men weet eigenlijk niet voldoende over de prin-
cipes die golden of behoren to golden bij het nemen 
van eon dergelijke beslissing. Het artikel is mode 
gebaseerd op resultaten van diverse Engelse en ook 
niet-Engelse onderzoeken op dit gebied, o.a. van 
Lidstone et al., Freeman, Van Dijk. en Weigend. 
De auteur is van mening dat diepgaand ondcrzoek 
nodig is om het publick de overtuiging to geven dat 
van de verleende beslissingsvrijheid op de juiste wijze 
gebruik wordt gemaakt. Voorts zullen op basis van 
ondcrzoek riehtlijnen moeten Norden gegeven die eon 
consistent vervolgingsbeleid mogelijk maken. Eon 
tweede vcrbetering zou kunnen bestaan uit eon systeem 
volgens hetwelk de zwaarte van de stmf afhankelijk 
wordt gesteld van de ernst van het delict. Eon verdere 
uitwerking van doze gedachte betekent dan invoering 
van con systeem van vastgestelde straffen voor minder 
ernstige vermogensdelicten. De straf bestaat dan uit 
twee delen, eon decl ter vergoeding aan het slaeht-
offer (compensatie), en een deel als zuivere straf. 
gelijk aan de xvaarde van het betrokken good. 
Met literatuuropgave. 
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7 
Blad, J. Problemen en procedures. 
Proces, 63e jrg., nr. 9, september 1984, blz. 
229-239 (N). 

Het is bekend dat slechts een bijzonder klein deel van 
de criminaliteit wordt geregistreerd en als zodanig 
strafrechtelijk wordt afgedaan. Dit doet volgens de 
auteur vermoeden dat er een groot maatschappelijk 
vermogen bestaat tot `absorptie' van problematische 
gebeurtenissen die men zou kunnen benoemen als 
criminaliteit. De auteur meent dat in samenhang met 
de regel- en normstelling in een sociale context er 
zoiets bestaat als (primaire) procedurevorming: een 
proces waarbij het sociale verband — dat bij het 
probleem betrokken is — zelf spontaan een manier 
van omgaan met dat (nieuwe) probleem ontwikkelt, 
wat kan worden aangeduid en ervaren als 'het op-
lossen' van dat probleem. Dynamiek, flexibiliteit en 
sociale creativiteit zijn de te postuleren kenmerken 
van deze (primaire) procedures, welke sterk contras-
teren met die van het gebureaucratiseerde strafproces 
(een `secundaire' procedure) dat juist erg rigide is en 
gedomineerd wordt door een exclusieve strafrechte-
lijke betekenisverlening, terwlil de uitkomsten ervan 
in hoge mate sociaal destructief zijn. De auteur ver-
duidelijkt een en ander aan de hand van een voorbeeld 
en plaatst enkele evaluatieve opmerkingen gericht op 
drie aspecten van de primaire procedurevorming, nl. 
de rol van het positieve recht, de rol van het sociale 
verband en het resultaat van de procedure. Belang-
rijk is dat primaire procedurevorming niet leidt tot 
de `uitstoting' of apart-stelling van iemand, maar dat 
integendeel iemand wiens plaats in het sociale verband 
problematisch was, daarin wordt gereihtegreerd. 
Met literatuuropgave. 

8 
Ekland-Olson, S., J. Lieb and L. Zurcher. The para-
doxical impact of criminal sanctions: some micro-
structural findings. 
Law and society review, 18e jrg., nr. 2, 1984, 
blz. 159-178 (USA). 

Objectieve kenmerken van sancties kunnen anders 
zijn dan de subjectieve beleving van de zwaarte en 
de zekerheid ervan door het individu. In dit artikel 
schetst men de paradoxale.invloed van sancties op 
het netwerk van interpersoonlijke relaties en op de 
mechanismen, die hierbij een rol spelen. Gegevens 
werden verkregen uit uitgebreide interviews en veld-
waarnemingen gedurende zes jaar onder 34 drug-
handelaars in de status van tussenpersoon. Uitgangs-
punt bij het onderzoek was: sancties worden ernsti-
ger genomen naarmate zij het leven van ,  de betrok-
kene dreigen te ontwrichten en dan vooral wat de 
interpersoonlijke relaties betreft. Het onderzoek 
doet vermoeden, dat men uit angst voor sancties 
dieper verstrikt kan raken in een afwijkende levens-
stijI en dat relaties met de gewone wereld zullen ver-
minderen. Tegelijkertijd wordt de frequentie van 



illegaal gedrag beperkt. De angst om gepakt te war-
den beihvloedt de activiteiten op de drugmarkt. Het 
verdicht en beperkt relaties. Er warden gedragsregels 
ontwikkeld am arrestatie to voorkomen en strate-
gieen warden opgezet am de handel succesvol te 
laten verlopen. Zwakke elementen warden geweerd 
en er is minder kans op connecties met andere net-
werken. Aan het eind van hun artikel geven de schrij-
vers een samenvatting n.a.v. hun bevindingen in seven 
voorlopige generalisaties, die zij als veelbelovend 
voorstellen. Volgens hen blijkt bier vooral uit, dat 
opvattingen over de zwaarte en zekerheid van sane-
ties situatiegebonden zijn. De uitkomsten van dit 
onderzoek hebben hun beperkingen. Zij kunnen ech-
ter gebruikt warden als aanvulling op andere soorten 
onderzoek m.b.t. afschrikking. 
Met literatuuropgave. 

9 
Hirsch, A. von. The ethics of selective incapacita-
tion: observations on the contemporary debate. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 2, april 1984, 
blz. 175-195 (USA)., 

De grate aandacht die de selectieve toepassing van de 
vrijheidsstraf heden ten dage weer krijgt, maakt dat 

130 or opnieuw grate aandacht is voor de voorspellings-
theorieen ten aanzien van crimineel gedrag. Een van 
de vragen die bij deze theorieen steeds rijzen, is vol-
gens de auteur, de vraag of de voorspelling niet vooral 
uitkomt als gevolg van de aanpak die op basis van de 
voorspelling is gekozen. De auteur is van mening dat 
dit gevaar niet echt aanwezig is. Vooral als de voor,- 

. 	spelling zich beweegt tussen ruime grenzen, dan kan 
van zo'n omgekeerde relatie volgens hem geen sprake 
zijn. Wel is hij van mening dat op de lange duur zo'n 
omgekeerd effect kan optreden en dat men bij het 
selectiebeleid voor de vrijheidsbeneming hierop 
alert moet zijn. 
Met literatuuropgave. 

10 
Sebba, L. Crime seriousness and criminal intent. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 2, april 1984, 
blz. 227-244 (USA). 

Bij de vaststelling van de ernst van dclicten, hetzij 
met een wetenschappelijk doel, hetzij voor de vast-
legging in statistieken, wordt volgens de auteur te 
weinig rekening gehouden met de geestestoestand 
van de dader. De mate van ernst wordt volgens de 
auteur — en hij verwijst daarbij naar vole publikaties 
— voornamelijk afgemeten aan de omvang van de 
schade. Dit vertekent volgens hem het beeld van de 
criminaliteit als geheel. Met name de gevoelswaarde 
van deze ernstmetingen dwingt volgens de auteur 
tot het mode betrekken van de geestesgesteldheid in 
de waardering van het delict. De samenleving heeft 
volgens hem recht op een ernststandaard waarin dit 
is verdisconteerd. 
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Criminologie 

11 
Alder, C. M. The convicted rapist: a sexual or a 
violent offender? 
Criminal justice and behavior, lie jrg., nr. 2, juni 
1984,blz. 157-177 (USA). 

Men kan zich afvragen of verkrachters beschouwd 
moeten worden als sexuele dan wel gewelddadige 
delinquenten. De auteur deed onderzoek naar de 
karakteristieken van 'officiele' verkrachters (d.w.z. 
die veroordeeld zijn wegens verkrachting), in verge-
lijking met vier andere groepen delinquenten, die 
gevangen zaten wegens resp. geweldpleging, vermo-
gensdelicten, sexuele delicten (m.u.v. verkrachting) 
en een restgroep (gegevens van het bureau voor justi-
tiele statistiek, VS, 1979). Het blijkt dat de sociaal-
demografische gegevens van de verkrachters het minst 
overeenkomen met die van de sexuele delinquenten. 
Deze beide groepen onderscheiden zich echter van 
de overige door het ontbreken van een uitgebreide 
criminele voorgeschiedenis. Verkrachters zijn vaker 
niet blank dan alle andere groepen. Dit kan men ver-
klaren op grond van culturele verschillen, maar ook 
m.b.v. de conflict-theorie: verkrachting wordt een 
niet-blanke extra zwaar aangerekend. Hoewel de 
gegevens niet geheel consistent zijn, lijkt het toch 
waarschijnlijk dat verkrachting eerder een onderdeel 
is van antisociaal agressief gedrag dan van sexueel 
deviant gedrag. Verder vergelijkend onderzoek is 
gewenst. 
Met literatuuropgave. 

12 
Blad, J. Kongresverslag: de relatie tussen kriminologie 
en kriminele politiek. 
Recht en kritiek, 10e jrg., nr. 3, 1984, blz. 337— 
343 (N). 

De relatie tussen criminologie en criminele politiek 
was het overkoepelende thema voor het negende 
congres van de Societe Internationale de Criminologie 
in september 1983 te Wenen. Volgens Cusson heeft 
criminologische theorie in zijn algemeenheid geen 
invloed op beleid. Dit komt door het ontbreken van 
een algemeen aanvaarde theorie en door het bestaan 
van bureaucratische tradities. Bij de door Steinhilper 
als positief geschetste tendens naar toenemende over-
heidsinvloed op criminologisch onderzoek werden 
waarschuwende kanttekeningen geplaatst door Brus-
ten, voor wie het absoluut zeker was dat zo'n ont-
wikkeling niet kan nalaten de criminologie inhoude-
lijk te sturen. Vervolgens presenteert de auteur een 
verkorte versie van de bijdrage van Baratta over ken-
merken en perspectieven van de kritische criminologie. 
Aan het einde van het vijfdaagse congres vond een 
workshop plaats over het abolitionisme, die werd 
voorgezeten door Hulsman, de Nederlandse voor-
trekker van deze stroming. Dit artikel van de auteur 
is een subjectieve selectie op grond van zijn waardering 
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van de op de bijeenkomst gepresenteerde bijdragen. 
Met literatuuropgave. 

13 
Bynum, T. S., and D. M. Purri. Crime and architectural 
style: an examination of the environmental design 
hypothesis. 
Criminal justice and behavior, lie jrg., nr. 2, juni 
1984, blz. 179-196 (USA). 

Vanouds is er in de sociale wetenschappen gewezen 
op de invfoed vafromgevingsfactoren op•crimineel 
gedrag. De laatste tijd let men daarbij op het belang 
van de fysische omgeving naast socio-economische 
factoren. Het blijkt dat in gebieden met hoge flat-
bouw de criminaliteit groter is dan bij de traditionele 
bouwvormen. Bouwstijl is echter duidelijk gekoppeld 
aan sociale klasse, zodat het moeilijk is de invloed van 
de afzonderlijke factoren te bepalen. De auteurs lbsten 
dit probleem op door een onderzoek op te zetten 
ondcr studenten, woonachtig op een universiteits-
campus in het nridden-westen van de VS: een homo-
gene bevolkingsgroep, gehuisvest deels in moderne 
flats, deels in traditionele wooneenheden. De auteurs 
ondervroegen 3000 studenten d.m.v. een schriftelijke 
enquete over ondervonden delicten (voornamelijk 
diefstal) in het afgelopen semester (1980). De respons 
was 62%. Het bleek dat Cr in de hoogbouw aanzien-
lijk moor gestolen werd dan in de laagbouw. Uit speci-
fiek gerichte vragen bleek anderzijds dat in de laag-
bouw de gemcenschapszin duidelijk groter was. De 
auteurs wijzen tenslotte op de beperkte algemene 
waarde van hun onderzoek. Nader onderzoek is dus 
gewenst. 
Met literatuuropgave. 

14 
Chaiken, M. R., and J. M. Chaiken. Offender types 
and public policy. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 2, april 1984, 
bit 195-227 (USA). \ 

De auteurs hebben de recidivegegevens en verdere 
levensloop van 2200 mannelijke gevangenen in Cali-
fornie geanalyseerd. Zij komen daarbij tot de conclu-
sie dat deze gevangenen tamelijk gemakkelijk zijn in 
te delen in categorieen overeenkomstig deze gegevens. 
Voor de ernstige criminelen geldt dat zij kunnen 
warden gecategoriseerd op basis van de aard en om-
yang van de geplecgde delicten. Volgens hen geldt dat 
de minder ernstige delinquenten beter kunnen worden 
ingedeeld volgens andere gegevens uit de levensloop, 
zoals het druggebruik, met name in de jeugd, de mate 
van werkloosheid ed. 
De auteurs concluderen dat deze gegevens behulp-
zaam kunnen zijn bij het opstellen van een beleid ten 
aanzien van de criminaliteitsbestrijding. 
Met literatuuropgave. 
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15 
Cohen, S. The deeper structures of the law or 
'Beware the rulers bearing justice': a review essay. 
Contemporary crises, 8e jrg., nr. 1, januari 1984, 
blz. 83-93. 

In dit artikel beschrijft de auteur uitvoerig de golf-
bewegingen die zijn te onderkennen in de theorieen 
van de criminologie. De achterliggende vraagstelling 
bij deze evaluatie is voor de auteur het gegeven dat 
men steeds in de theorieen de pretentie ziet terug-
keren dat de achterliggende gedachte van wet en 
recht in de theorie is vervat. De onbetwistbare waar- 
heid wordt dan volgens de auteur verondersteld aan de 
theorie ten grondslag te liggen. Aan de hand van de 
publikaties van R. Abel bespreekt de auteur de metho-
dologie die het mogelijk maakt deze pretenties van de 
theorieen in de criminologie door te prikken. In een 
laatste hoofdstuk geeft hij aan dat dit niet betekent 
dat een dergelijke theorievorming geheel te voor-
komen is. 
Met literatuuropgave. 

16 
Fattah, E. A. Victims' response to confrontational 
victimization: a neglected aspect of victim research. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 1, januari 1984, 
blz. 75-89 (USA). 

Volgens de auteur is er opvallend weinig aandacht 
besteed aan de manier waarop slachtoffers van delic-
ten hierop in de delictsituatie reageren. Juist nu bij 
de bevollcing in toenemende mate wordt aangedrongen 
op een zekere weerbaarheid tegenover crimineel 
gedrag, is het van belang hier iets meer van te weten. 
Het ene slachtoffer reageert op het zelfde delict heel 
anders dan het andere slachtoffer. Het enige dat 
bekend is, is dat een zelfde slachtoffer op twee ver-
schillende delicten ook zeer verschillend kan reageren. 
Om aan de mogelijke reacties van slachtoffers in 
delictsituaties iets te kunnen doen moet volgens de 
auteur meer bekend zijn over de factoren die hierbij 
een rol spelen. Bovendien zijn volgens hem ook de om-
standigheden van belang waaronder het delict plaats-
vindt. Deze omstandigheden leiden er volgens hem toe 
dat dezelfde reacties feitelijk tot zeer verschillende 
situaties kunnen leiden. 

17 
Fischer, C. T. Being criminally victimized: an 
illustrated structure. 
American behavioral scientist, 27e jrg., nr. 6, 
juli/augustus 1984, blz. 723-738 (USA). 

De auteur gebruikte de fenomenologische methode 
om inzicht te krijgen in de ervaringen van slacht-
offers van criminaliteit. Vijftig respondenten die 
allen aangifte hadden gedaan werden in het onder-
zoek geihterviewd. Het betrof slachtoffers van 
beroving, gewapende overval, geweldpleging, vanda-
lisme en diefstal. De auteur tracht een antwoord 
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te vinden op de vraag wat de essentie is van de erva-
ring em slachtoffer te zijn, en wat de volgorde van 
de emoties is. Verder wordt de vraag gesteld wat de 
gevolgen zijn veer het persoonlijk bestaan van het 
slachtoffer. Het artikel bevat letterlijke uitspraken 
van de respondenten die illustreren welk een aan-
slag is gedaan op de vooronderstellingen van het 
slachtoffer in.b.t. de sociale orde en sociale regels. 
Veiligheid, vrijheid. onschendbaarheid en toekomst 
worden onzeker. Ook het leven zelf wordt proble-
matisch en vol spanningen. Het slachtoffer kan 
hierop rcageren met het opnieuw ontwikkelen van 
een gemeenschapsgevoel of met vervreemding. De 
auteur besluit met een aantal beleidsaanbevelingen. 

18 
Kalma, A. P. De Telegraaf, de Volkskrant en gevoe-
lens van onveiligheid. 
Gedrag, 12e jrg., nr. 3,1984, blz. 23-29 (N). 

De vraag is of de media de mensen een onveilig gevoel 
geven door te veel de nadruk te leggen op geweld-
delicten. Daartegenover staat de mening, dat de media 
de mensen een spiegel voorhouden van de maat-
schappij. Uit verschillende onderzoekingen blijkt de 
publieke opinie meer overcen te stemmen met gege-
yens door kranten verstrekt dan met officiele regis-
traties. Om een antwoord te krijgen op bovenge-
noemd discussiepunt zijn de berichtgevingen over 
criminaliteit in de Telegraaf en de Volkskrant ver-
geleken evenals de invioed daarvan op hun lezers 
i.v.m. onveiligheidsgevoelens. Als methodes zijn 
inhoudsanalyse en iezersonderzoek in een bepaalde 
buurt gebruikt. Ook kregen een aantal studenten ge-
durende twee jaar een van beide kranten te lezen. 
Men stelde vragen over onveiligheid in het algemeen, 
in de buurt en over oorzaken . van geweld. De Tele-
graaf blijkt meer aandacht aan geweld en criminaliteit 
te geven en is meer geneigd tot etikettering bij het 

. aangeven van oorzaken dan de Volkskrant. Dit is 
terug te vinden in de reacties van de lezers. Aan het 
eind van het artikel concludecrt de schrijver op grond 
van een analyse van de onderzoekresultaten, dat door 
verschillen in de wijze waarop over criminaliteit ge-
schreven wordt, de stelling dat kranten de lezers ecn 
spiegel van de maatschappij voorhouden, in zijn alge-
meenheid onhoudbaar is. 
Met literatuuropgave, 

19 
Scraton, P., and N. South. The ideological construc-
tion of the hidden economy: private justice and 
work-related crime. 
Contemporary crises, 8e jrg., nr. 1, januari 1984, 
biz. 1-18. 

De laatste jaren is er volgens de auteurs een gewel-
dige toename te constateren in de belangstelling voor 
de informele economic. Hiermede bedoelen zij de 
veelheid aan handelingen in de financiele sfeer die 
achter bestaande structuren van bedrijven en handel 
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schuilgaan en vele illegale aspecten vertonen. De 
auteurs analyseren in dit artikel het onderzoek dat 
naar dit verschijnsel is en wordt gedaan. Zij beoogden 
uit dit onderzoek criteria te destilleren waarmee een 
definitie van het verschijnsel zou kunnen worden 
gegeven. Vooral het feit dat volgens hen erg veel 
emotionele waarde-oordelen over het verschijnsel de 
ronde doen, maakt dat er grote behoefte is aan 'neer' 
feitelijk inzicht. Zij pogen aan de hand van de onder-
zoekresultaten onderscheidingen aan te brengen in de 
criminaliteit die met het werk samenhangt, maar 
moeten vaststellen dat dit niet goed mogelijk is. Ook 
de onderzoeken goon volgens hen mank aan een te 
vage begripshantering waaraan een ideologische 
geladenheid niet vreemd is. 
Met literatuuropgave. 

20 
Skogan, W. G., and R. Block. Resistance and injury 
in non -fatal assaultive violence. 
Victimology, an international journal, 8e jrg., nr. 3/4, 
1983, blz. 215-226. 

De auteurs deden een onderzoek naar de rot die het 
slachtoffer kan spelen in het afweren van een aanval 
door een onbekende dader en het verminderen van 
de kans op letsel. Hiervoor analyseerden zij 7331 ge-
vallen van geweldpleging en bedreiging met geweld, 
die van 1973 tot 1979 werden verzameld in het kader 
van de National Crime Survey (de Amerikaanse natio-
nale slachtofferenquete). Uitgesloten werden gevallen 
van moord, sexueel geweld en geweld tegenover be-
kenden, de politie en personeel van beveiligingsdien-
sten. Het blijkt dat geweldloos verzet door het slacht-
offer (weglopen, schreeuwen, overreden) de kans op 
een feitelijke aanval en op het oplopen van kwetsuren 
vermindert. Gewelddadig verzet daarentegen verhoogt 
deze beide kansen. Hiernaast zijn er nog verschillen-
de karakteristieken van dader en slachtoffer, die de 
kans op daadwerkelijk geweld beihvloeden. De auteurs 
vergelijken hun resultaten met onderzoek naar andere 
soorten misdrijven. 

21 
Thornberry, T. P., and R. L. Christenson. Unemploy-
ment and criminal involvement: an investigation of 
reciprocal causal structures. 
American sociological review, 49e jrg., nr. 3, 
juni 1984, blz. 398-411. 

Veel huidige theorieen veronderstellen dat crimineel 
gedrag veroorzaakt wordt door een heel scala van 
factoren. Daarbij wordt volgens de auteurs voorbij 
gegaan aan de mogelijkheid dat criminaliteit op haar 
beurt deze factoren beihvloedt. Zij geven dan ook de 
voorkeur aan theoretische modellen die daar rekening 
mee houden. Als voorbeelden van theorieen waarin 
de omgekeerde relatie tussen criminaliteit en werk-
loosheid impliciet aanwezig is, bespreken de auteurs 
de sociale controle theorie van Hirschi, Mertons 
theorie over afwijkend gedrag en een economische 



136 

theorie met betrekking tot nutsmaxirnalisering. Om 
• de hypothese te toetsen dat werkloosheid criminali-

teit vcroorzaakt en criminaliteit werkloosheid, heb-
ben zij een lour-wave panel' onderzoek verricht. Bij 
een dergelijke onderzoeksopzet worden dezelfde 
respondenten over steeds dezelfde variabelen op vier 
verschillende tijdstippen ondervraagd. Het betrof 
een steekproef van 975 inwoners van.Philadelphia 
(responspercentage 62%). De resultaten ondersteunen 
de door de auteurs gestelde hypothese, zij het dat 
deze meer toepasbaar is voor achtergestelde groepen 
(delinquenten, kleurlingen, blue-collar individuen), 
dan voor de meer bevoorrechte groepen. 
Met literatuuropgave. 	• 

• 22 
Veen, Th. W. van. De gelegenheid schept de dief 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, nr. 4, 1984, 
blz. 353-356 (N). 

De auteur constateert dat in de afgelopen decennia 
in ons land de sociale controle is afgenomen en plaatst 
kanttekeningen bij deZe ontwikkeling. Ook de directe 
controle door controleurs nam sterk af, veelal ten 
gevolge van technische ontwikkelingen. De auteur 
houdt zijn betoog aan de hand van enkele sprekende 
voorbeelden zoals de vervanging van verkeersagenten 
door verkeerslichten, het verdwijnen van conducteurs 
op bussen en trams en de vervanging van de kruidenier 
achter zijn toonbank door de zeltbedieningswinkel. 
Aangenomen werd dat de gemiddelde burger zich wel 
aan de in zijn belang gestelde regels zou houden. 
Berekend werd dat de verkregen besparingen in de 
loonsector voldoende waren om het misbruik van ver-
trouwen dat gemaakt zou worden, te kunnen betalen. 
Beide veronderstellingen bleken onjuist te zijn. Boven-
dien bestond de veronderstelling dat het strafrecht wel 
met de dief zou kunnen afrekenen, hoe velen dat er 
ook zouden vimrden. Maar het strafrecht bleek in deze 
gevallen niet meer behoorlijk te functioneren. Immers, 
naarmate de pakkans kleiner wordt en de criminaliteit 
toeneemt, wordt het exemplarisch straffen tegelijk 
verleidelijker en onrechtvaardiger. De auteur stelt dat 
het strafrecht rekening behoort te houden met de per-
soon van de dader en de omstandigheden waaronder 
een strafbaar felt wordt gepleegd. Ms het de gelegen-
heid is geweest die de dief heeft gemaakt, moet in de 
eerste plaats wat aan die gelegenheid worden gedaan. 
De menselijke controle dient in de dienstensector van 
onze samenleving te worden hersteld, zodat norm-
handhaving gediagen wordt door menselijke sociale 
controle, niet door strafrechtelijke repressie. 

23 
Viano, E. Violence, victimization and social change: 
a socio-cultural and public policy analysis. 
Victimology, an international journal, 8e jrg., nt 3/4, 
1983, blz. 54-79. 

De auteur schetst de rol die het slaehtoffer in de 
geschiedenis van het recht speelt. Hij stelt daarbij een 
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aantal zaken vast. Onder meer: Minderheden (d.i. 
onmachtigen) zijn door de tijden heen dankbare 
objecten geweest voor vijandigheid en geweld. Geweld 
wordt telkens anders — afhankelijk van de cultuur — 
gedefinieerd. Bij het bepalen of jets een daad van 
geweld is, spelen zeer veel factoren een rol. De status 
van het slachtoffer blijkt hier cruciaal. Een en ander 
wordt geillustreerd met voorbeelden over o.a. sexueel 
misbruik en kindermishandeling. Mede onder invloed 
van het feminisme is de positie van slachtoffers ver-
anderd. Ondanks veel tegenwerking worden slacht-
offers meer gehoord. Voor de auteur is de evolutie 
hiermee bijna rond: oorspronkelijk waren het oordeel 
en de behoeften van het slachtoffer de bepalende 
factor voor de rechtspraak. Daarna nam de maatschap-
pij de slachtofferrol op zich. Nu verdwijnt het belang 
van de maatschappij weer wat meer naar de achter-
grond ten voordele van het slachtoffer. 
Met literatuuropgave. 

24 
Wisselink, M. A. Fiscaal-criminogene structuren in 
branche en concern. 
Economisch statistische berichten, 69e jrg., nr. 347, 
29 augustus 1984, blz. 804-807 (N). 

De auteur bespreekt de vraag of, en zo ja, in hoeverre, 
branchestructuren (opbouw van een bedrijfskolom) 
en/of concernstructuren bevorderend kunnen werken 
voor het ontstaan van fiscale zwarte circuits. Hicrtoe 
geeft hij eerst de resultaten weer van een tweetal onder-
zoekingen over de Amerikaanse automobielindustrie 
en de sterke-drankenindustrie. Hieruit komt o.a. naar 
voren dat indien de economische macht in een indus-
trietak geconcentreerd is bij enkele vennootschappen 
(corporations) de kansen op crimineel gedrag groter 
zijn dan in een bedrijfstak zonder deze oligopolistische 
kenmerken. Vervolgens wordt ingegaan op de struc-
tuur van concerns. Niet alleen hun grootte maakt ze 
ondoorzichtiger voor de fiscus. Interne organisatie-
problemen zoals een slechte interne afbalcening van 
bevoegdheden, een gebrekkige interne controle en 
de afwezigheid van functiescheidingen zijn hier de 
factoren die fraude oproepen of kunnen vergemakke-
lijken. Voordat het artikel wordt afgesloten met een 
aantal conclusies en suggesties, wordt ingegaan op de 
koppelbazen, het zwart werken en het bankwezen. 
Met literatuuropgave. 

Gevarigeniswezen 

25 
Braithwaite, J. Research note: prisons, education 
and work: one step forward, two steps back. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
17e jrg., nr. 1, maart 1984, blz. 49-57. 

In dit artikel beschrijft de auteur de mislukking van 
een actie tot verbetering van de kans op werk bij 
gedetineerden na hun ontslag uit de inrichting. In 
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1978 startte de onderzoeker het project dat zich voor-
namelijk richtte op een georganiseerde samenwerking 
met de industrie em te komen tot een betere scholing 
van delinquenten veer een beroep. Uit de resultaten 
van een na de introductie door de auteur gehouden 
enquete bij 30 inrichtingen verspreid over heel 
Australie, Meek hem al dat em vaak zeer irrationele 
redenen bepaalde directeuren of besturen van inrich-
tingen niet mee wilden doen. Tijdens een follow-up 
bezoek aan de inrichtingen constateert hij dat bij 
andere inrichtingen de impulsen veer hervorming 
uiteindelijk niet die aandacht kregen die nodig was 
veer het welslagen van de actie. Als hij tenslotte de 
resultaten evalueert, dan vraagt hij zich al of de be-
trekkelijk geringe opbrengst van het actie-onderzoek 
alle moeite waard was. Zijn slotconclusie is dat het op 
actie gerichte onderzoek tech een uitdaging blijft en 
dat de betrokkenheid van het veld hierbij een vereiste 
is. 
Met literatuuropgave. 

• 26 
Can, T. S., and R. B. Ruback. Crowding in a 
women's prison: attitudinal and behavioral effects. 
Journal of applied social psychology, 14e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1984, blz. 57-68 (USA). 

Dit artikel geeft resultaten en conclusies van twee 
studies die tot doel hadden na te gaan welke invloed 
overbevolking van de inrichting heeft op daar ver-
blijvende vrouwelijke gedetineerden. De eerste 
studie was een analyse aan de hand van gegevens uit 
dossiers van 561 vrouwelijke gedetineerden uit het 
Georgia Rehabilitation Center for Women. De tweede 
studie maakte gebruik van een vragenlijst die aan-
geboden werd aan 73 gedetineerden uit het Women's 
Correctional Center in Harwick, Georgia. De eerste 
studie toonde o.a. aan dat naarmate de gevangenis 
dichter bevolkt is, het aantal inbreuken op de in de 
gevangenis geldende regels toeneemt. Het omgekeerde 
is het geval bij hogere leeftijd van de gedetineerden. 
Uit de tweede studie bleek o.a. dat vrouwelijke 
gedetineerden meer tevreden zijn over het samen-
levingsverband met andere vrouwelijke gedetineer-
den, wanneer het aantal personen dat dit samen-

,levingsverband vormt kleiner is. Naarmate de vrou-
welijke gedetineerde haar omgeving als meer beheers-
baar beschouwt, nemen stress en lichamelijke klach-
ten af en wordt de leefsituatie als beter ervaren. De 
auteurs achten vergelijkend onderzoek naar gedrag 
van mannelijke en vrouwelijke gedetineerden gewenst. 
Met literatuuropgave. 

27 
Edholm, L., and N. Bishop. Serious drug misusers in 
the Swedish prison and probation system. 
Prison service journal, nr. 55, juli 1984, blz. 14-16 
(GB). 

Zweedse statistieken tonen dat in de periode 1975— 
1982 circa 18% van de gedetineerden druggebruikers 
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waren. In diverse gevangenissen bestaat voor elke 
gebruiker de mogelijkheid zich aan te melden voor 
een behandelingsprogramma. Hierbij wordt de na-
druk gelegd op het ontwikkelen van verantwoorde-
lijkheidsbesef en sociale vaardigheid. In vier inrich-
tingen zijn ook cursussen gestart die het de leiding 
mogelijk maken inzicht te krijgen in de drugsproble-
matiek. Ook de Zweedse reclassering heeft een aantal 
experimenten gestart gericht op algemene vorming 
en het aanleren van sociale vaardigheden. Met behulp 
van door de overheid verstrekte subsidies zijn een aan-
tal projecten en onderzoeken in gang gezet, waarvan 
de auteurs in een slotparagraaf van hun artikel een 
overzicht geven. 

28 
Palmer, T. Treatment and the role of classification: 
a review of basics. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 2, april 1984, 
blz. 245-267 (USA). 

In dit artikel bespreekt de auteur verschillende behan-
delingsmethoden bij de inrichtingen voor gedetineer-
den, gegroepeerd in persoonsgerichte en maatschap-
pijgerichte behandelingen. Beide werkwijzen beogen 
de recidive terug te brengen, maar doen dit met een 
verschillend uitgangspunt. In deze discussie licht de 
auteur de argumenten eruit die ook naar voren 
komen bij de `niets-werkt' opvatting. Aan de hand 
van de resultaten van de verschillende methoden laat 
hij zien dat er zeker perspectief is in de behandeling 
van delinquenten. Daarvoor worden ook de behande-
lingsmethoden nader geklassificeerd om de toepassing 
steeds nauwkeuriger te doen plaatsvinden. Tegelijker-
tijd wijst de auteur, eveneens met voorbeelden, op 
de beperkingen en begrenzingen van behandelings-
methoden. In dit verband toont hij de onjuistheid 
aan van de zowel negatieve als positieve stereotype 
beelden die hiervan bestaan. 
Met literatuuropgave. 

29 
Scott Moss, C., M. E. Johnson, and R. E. Hosford. 
An assessment of the Megargee typology in lifelong 
criminal violence. 
Criminal justice and behavior, lie jrg., nr. 2, 
juni 1984, blz. 225-234 (USA). 

Er bestaat grote behoefte aan een methode om gede-
tineerden onder te verdelen in subgroepen, om een 
gedifferentieerde behandeling en reclasseringsbeleid 
mogelijk te maken. Megargee ontwikkelde een metho-
de, waarbij hij gedetineerden op grond van bepaalde 
scores op de Minnesota Multiphasic Inventory in-
deelde in tien verschillende groepen. Bij vervolgonder-
zoek vond hij een positieve correlatie tussen vijf van 
deze groepen en het voorkomen van gewelddadig 
gedrag. De auteurs toetsten de waarde van deze in-
deling d.m.v. een onderzoek onder 96 zwarte gedeti-
neerden in Lompoc, Californie. Zij onderzochten de 
correlatie tussen de Megargee-code (behorend tot 
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een subgroep die at dan niet gewelddadig zou zijn) 
en: 1) geweldpleging in het verleden; 2) geweld tijdens 
de detentie (al dan niet deelnemen aan een grote 
gevangenisoproer in 1973); en 3) recidivisme (tien 
jaar follow-up). Op geen van deze gebieden bleek de 
Megargee-schaal te differentieren. Het lijkt dus geen 
bruikbaar instrument. De auteurs benadrukken het 
belang van de ontwikkeling van ecn effectief psycho-
metrisch instrument. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

30 
Finn, P. Prison crowding: the response of probation 
and parole. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 1, januari 1984, 
blz. 141-153 (USA). 

Volgens de auteur moet er eon fundamentele her-
orientatie op het strafrechtelijk beleid in de Verenig-
de Staten plaatsvinden om te bereiken dat het aantal 
ingeslotenen niet steeds meer toeneemt. Hij bascert 
doze conclusie op de resultaten van een aantal inter-
views die hij heeft gehouden bij verschillende 
'probation'-instellingen in verschillende staten. De 
vraag die bij doze interviews centraal stond was wat 
de 'probation'-medewerkers bemerkten van deze toe-
name en wat zij daaraan konden doen. In verreweg 
de meeste gevallen had de toename nict geleid tot 
eon bijstelling van het 'probation'-beleid. Naar het 
oordeel van de 'probation'-instellingen zoo eon bij-
stelling van het beleid overigens wet  van invloed zijn 
op het aantal gedetineerden. 

31 
Haaren, T. van. De arrondissementsraad. 
Proees, 63e jrg., nr. 9, september 1984, 
blz. 240-245 (N). 

Op 1 januari 1986 zullen de reclasseringsraden hun 
funetie beeindigen, aldus een on twerp reorganisatie-
overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de 
A.R.V., getiteld 'reclassering op een nieuwe leest'. 
Hierdoor zal het huidige overlegplatform voor de ver-
schillende compartimenten van de strafrechtspleging 
en hulpverlening verdwijnen. De inhoud van de ont-
werpovereenkomst stemt overeen met de inhoud van 
het op 9 april 1984 gevoerde overleg van de Staats-
secretaris van Justitie met een delegatie van de voor-
zitters van de reclasseringsraden. Dit overleg had 
reeds tot de gezamenlijke conclusie gcleid dat de 
instelling van eon overlegplatform afhankelijk dient 
te . worden gesteld van de behoefte in de onderscheiden 
arrondissementen. T.a.v. het overlegplatform (de 
arrondissementsraad) acht de auteur twee modellen 
mogelijk, to weten: 1) eon soort mad nieuwe still als 
platform voor het welzijnsbeleid in rclatie tot de 
strafrechtspleging; en 2) eon soon raad voor de straf- 
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rechtstoepassing, die niet de hulpverlening aan delin-
quenten als invalshoek heeft, maar zich richt op 
coordinatie en overleg op het totale terrein van de 
strafrechtstoepassing in een arrondissement. De auteur 
werkt beide modellen uit en besteedt tevens aandacht 
aan de taakstelling, de samenstelling en de werkwijze 
van de raad. De secretarissen van de reclasseringsraden 
van Amsterdam, Leeuwarden en Zutphen stelden een 
notitie op waaraan dit artikel is ontleend. Aan de hand 
van deze notitie kan per arrondissement Worden vast-
gesteld of men behoefte heeft aan een arrondisse-
mentsraad en zo ja, volgens welk model. 

Psychiatrische zorg 

32 
Schnitzler, J. G. Forensic psychiatry in the Nether-
lands: positioning and functioning of dutch forensic 
psychiatrists. 
Smit, H. W. de. The role of the psychiatrist in the 
penitiary appeal court in the Netherlands. 
International journal of law and psychiatry, 6e jrg., 
nr. 3/4, 1983, blz. 443-457 en 473-480. 

Beide auteurs gaan in op de taken en mogelijkheden 
van de forensische psychiater in Nederland. Schnitzler 
bespreekt daarbij alle mogelijke taken, uitgaande van 
een ruime definitie van forensische psychiatrie: 'elk 
type psychiatrisch advies en/of rapportage aan elk 
type gerechtshor. Hij bespreekt de grote lijnen van 
de vier typen wetgeving waarmee psychiaters te 
maken hebben: sociale zekerheid, burgerlijk recht, 
strafrecht en de krankzinnigenwet. Ingegaan wordt 
ook op de nieuwe wetgeving m.b.t. TBR en BOPZ. 
De Smit gaat vooral in op de speciale strafkamer van 
het gerechtshof die sinds 1975 in Arnhem is gevestigd. 
Aan deze kamer zijn twee psychiatrisch deskundigen 
toegevoegd (psychologen, psychiaters). De Smit geeft 
aan dat deze nieuwe taak een andere is dan de tradi-
tionele taak van psychiatrisch expert. Gezien de ont-
wikkeling in de besluitvorming van het Hof kan deze 
taak nu gekenschetst worden als een gerechtelijke 
taak die nog al verschillend is van het traditionele 
rehabilitatie-referentiekader. In zijn nieuwe tank zal 
de psychiater zich bewust moeten zijn van de beper-
kingen van beide posities: de traditionele adviserende 
in het veroordelend proces en zijn aandeel in de be-
sluitvorming bij het gerechtelijke proces. 

33 
Theilgaard, A. Aggression and the XYY personality. 
Earls, C. M. Some issues in the assessment of sexual 
deviance. 
International journal of law and psychiatry, 6e jrg., 
nr. 3/4, 1983, blz. 413-422 en 431-442. 

Beide auteurs gaan in op de problemen die zich kun-
nen voordoen bij criminologisch-psychiatrisch onder-
zoek. Beiden waarschuwen voor nafef optimisme 
m.b.t. onderzoeksresultaten. Theilgaard gaat in haar 
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artikel in op de maatschappelijke en wetenschappe-
lijke belangstelling die in het begin van de zestiger 
jaren ontstond rond de betekenis van eon extra 
Y-chromosoom voor menselijke agressie. Vooral het 
gebrek aan adequate technieken voor het trekken van 
steekproeven beinvloedde de generalisatie van de 
resultaten. De autcur toont aan dat geen bevestiging 
gevonden kan worden voor het idee dat XYY-mannen 
bijzonder gewelddadig of agressief zijn. Earls gaat in 
zijn artikel in op het probleem dat het veelal zeer 
moeilijk is to bepalen wat exact het deviante is aan 
deviant gedrag. Probleem hierbij is dat het gerappor-
teerde v66rkomen 10 tot 40% bedraagt van het werke-
lijke voorkomen. De auteur gaat vooral in op de be-
trouwbaarheid van de gegevens die men kan verzame-
len. 
Met literatuuropgaven. 

Kinderbescherming 

34 	 • 
Derdeyn, A. P., and E. Scott Joint custody; a 
critical analysis and appraisal. 
American journal of orthopsychiatry, 54e jrg., nr. 2 
apriI 1984, blz. 199-209. 

In Amerika geeft men in steeds moor staten de voor-
keur aan `gemeenschappelijke voogdij' (joint custody') 
als de wettelijke voogdijregeling na echtscheiding. 
Het is begonnen in 1975 in een staat, Noord-Carolina 
en vond navolging in 29 andere staten. In dit artikel 
wil men nagaan, waarom gemeenschappelijke voogdij 
steeds moor populair wordt. Vroeger ging men or 
vanuit, dat het gezag bij de vader behoorde to berus-
ten. Vervolgens gaf men or de voorkeur aan in ieder 
geval jonge kinderen bij de moeder te plaatsen. In de 
zeventiger jaren kwam er i.v.m. de emancipate-
gedachte een nieuw standpunt: het 'best interest' 
criterium, waarbij het belang van het kind voorop 
staat. Midden zeventiger jaren wordt de gemeenschap-
pelnke voogdij pIotseling populair. Voor de rechtbank 
betekent dit ecn eenvoudiger,beslissing, geen van de 
ouders is de `verliezer' en het kind houdt vanzelf-
sprekend contact met beide ouders. Er is weinig 
empirisch onderzoek op het gebied van gemeenschap-
pelijke voogdij gedaan en dan nog zo, dat geen alge-
mene conclusies mogelijk zijn. Voorstanders halen 
echter graag positieve uitspraken uit deze under-
zoekingen aan. Geschikter is onderzoek naar de ge-
volgen van de afwezigheid van de vader en voort-
during van conflicten tussen ouders. Hieruit blijkt, 
dat er een positieve aanpassing van kinderen plaats-
vindt bij eon good contact met beide ouders, wanneer 
or goon belangrijke conflicten zijn. Bij het toepassen 
van de gemeenschappelijke voogdijregeling moot or 
rekening warden gehouden met het versehit tussen 
ouderparen wat betreft bun mogelijkheden om hun 
eigen conflictsituatie los to kunnen zien van de nood-
zaak om samen to werken in het Mang van hun 
kinderen. In de conclusie komt naar voren, dat go- 
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meenschappelijke voogdij de beste oplossing voor 
veel kinderen zou kunnen zijn. Er is echter nog 
niet voldoende bewijs voor en het enthousiasme 
voor deze maatregel lijkt vaak vooral ingegeven te 
worden door de wens om de ellende van een echt-
scheiding voor ouders en kinderen te verzachten 
en een geschikt alternatief te hebben dat de 
moeilijke beslissing van voogdijtoewijzing 'minder 
problematisch maakt. 
Met literatuuropgave. 

35 
Hermans, H..E. G. M. Raad voor de kinderbescher-
ming en gezondheidszorg. 
Medisch contact, 39e jrg., nr. 36,7 september 1984, 
blz. 1153-1155 (N). 

Op 3 oktober 1983 heeft de staatssecretaris van 
Justitie, op verzoek van de Tweede Kamer, een 
notitie aangeboden over de plaats en taak van de 
Raden voor de Kinderbescherming. Bij de Tweede 
Kamer, alsook bij de clidnten bestond behoefte aan 
duidelijkheid rond het functioneren van de raden. 
De auteur, die onlangs promoveerde op een disser-
tatie over de Raad voor de Kinderbescherming, geeft 
in dit artikel raakvlakken aan tussen de plaats en 
taak van genoemde raad en belangrijke instanties 
en vraagstukken in de gezondheidszorg. Na een 
overzicht te hebben gegeven van de taken en bevoegd-
heden van de Raden van de Kinderbescherming gaat 
hij in op de betekenis van enkele van deze taken en 
de consequenties hiervan voor de medische hulp-
verlening. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht 
besteed aan de problematiek rond de medische zwijg-
plicht en hulpverlening alsook aan de positie van de 
vertrouwensarts inzake kindermishandeling. Tenslotte 
bespreekt de auteur een door hem voorgestane wijzi-
ging van de organisatie en taken van de raden als 
eerste aanzet voor een herziening van de jeugdwel-
zijnszorg als geheel. 
Met literatuuropgave. 

36 
Laan, P. van der, en T. van Hecke. Buro Halt en 
Leerprojecten. 
Proces, 63e jrg., nr. 9, september 1984, 
blz. 259-264 (N). 

Onlangs verscheen in Proces (nr. 5, mei 1984) een 
artikel over de aanpak van vandalisme door buro 
Halt in Rotterdam. De auteur (Van Hees) gal drie 
redenen voor het uitsluiten van leerprojecten in het 
kader van alternatieve sancties, te weten: 1) de 
relatie tussen delict en project ontbreekt, terwijl er 
ook geen sprake is van een confrontatie met de ge-
volgen van eigen gedrag; 2) het instellen van leer-
projecten is gebaseerd op de veronderstelling dat 
delicten worden gepleegd als gevolg van onvoldoende 
(individuele) vaardigheden of ontplooiingsmogelijk- 
heden; individuele leerprojecten houden onvoldoende 
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rekening met omgevingsfactoren die tot een achter-
stand hebben geleid; 3) leerprojecten staan op ge-
spannen voet met de eigen verantwoordelijkheid van • 
de jongere; zelfstandigheid wordt er niet door bevor-
derd. De auteurs van dit artikel gaan in op het door 
Van Flees gestelde en voeren tegenargumenten ann. 
Zij•achten het opmerkelijk dat Van Flees leerprojec-
ten in het algemeen afwijst, gezien haar bespreking 
van de ervaringen van buro Halt. Bovendien zijn alter-
natieve saneties (inelusief de leerprojecten) niet 
aileeh bedoeld voor jongeren verdacht van vandalisme. 
Van Flees beeindigde haar betoog door ander 'neer 
te stellen dat de aanpak van buro Halt in de praktijk 
goed bleek te werken. De auteurs menen dat dat t.a.v. 
leerprojecten in het kader van alternatieve sancties 
nog niet gezegd kan worden, vanwege het feit dater 
nog zo weinig mee gewerkt is. Om een afgewogen 
oordeel over de wenselijkheid ervan te kunnen uit-
spreken inoet eerst voldoende ervaring opgedaan 
worden. Een radicale afwijzing, zoals van Van Flees, 
achten zij alleen al om die reden op dit moment 
ongewenst. 
Met literatuuropgave. 

37 
Lab, S. P. Patterns in juvenile misbehavior. 
Crime and delinquency, 30e jrg., fir. 2, april 1984, 
blz. 293-308 (USA). 

Volgens de auteur wordt in steeds toenemende 
mate de aandacht gevraagd voor de zich uitbreidende 
criminaliteit onder jeugdigen. Dit roept het beeld op 
dat steeds meer jongeren op het criminele pad gaan 
en straks als volwassen criminelen de maatschappij 
zullen blijven schaden. Onderzoekers komen volgens 
hem ook gemakkelijk tot de conclusie dat zo'n crimi: 
nele carriere met een paar delicten in de jeugd al 
vast ligt. De auteur wijst op zijn onderzoekresultaten 
waarin hij groepen jongeren vragen met betrekking 
tot hun crirninele carriere heeft voorgelegd en waar-
uit blijkt dat het met zo'n criminele carriere niet 
zo'n vaart loopt. In de eerste plaats gaat het bij deze 
jongeren in de meeste gevallen om zgn. slachtofferloze 
delicten. Verder constateert hij dat 213 van de 
jongcren na het derde delict geen delicten meer pleegt. 
Met literatuuropgave. 

38 
Wayne Osgood, D., and H. F. Weichselbaum. 
Juvenile diversion: when practice matches theory. 
Journal of research in crime and delinquency, 21e jrg., 
nr. 1, februari 1984, blz. 33-56 (USA). 

De auteurs hebben onderzocht in welke mate 
diversie-programma's voor jongeren aan de verwach-
tingen voldoen. Er zijn de laatste jaren nogal vat 
onderzoekgegevens bekend geworden waaruit wordt 
afgeleid dat de diversie-programma's voor jongeren 
niet aan bun doe bcantwoorden. Het systeem van de 
diversie leidt Cr volgens deze onderzoeken toe dat 
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relatief mee'r jongeren met de overheidsdwang in 
aanraking komen dan voorheen het geval was. De 
jongeren voelen volgens de auteurs, die zelf een aantal 
diversie-programma's voor jongeren onderzochten, 
de dwang in het diversie-programma veel meer dan 
wel werd aangenomen. Verder vinden zij het opval-
lend dat deze jongeren minder zwaar tillen aan de 
stigmatisering van wetsovertreders. Hiermede zou 
volgens hen dan inderdaad zijn aangetoond dat voor 
deze jongeren de diversie in elk geval niet de meest 
aangewezen oplossing vormt. Toch zijn zij van mening 
dat vooral door een bijstelling van de uitvoering van 
deze diversie-programma's de dwang die de jongeren 
voelen kan worden teruggebracht en waarmee dan 
de diversie voor jongeren aantrekkelijker kan worden 
gemaakt. 

Politie 

39 
Bowker, L. H. Battered wives and the police: A 
national study of usage and effectiveness. 
Police studies, 7e jrg., nr. 2, zomer 1984, 
blz. 84-93. 

In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van 
een Amerikaans onderzoek naar politie-inmenging bij 
vrouwenmishandeling. Alvorens de onderzoekgegevens 
te bespreken geeft de auteur in een noot een over-
zicht van eerder gedaan onderzoek op dit gebied. 
Voor de verzameling van gegevens werd gebruik ge-
maakt van vragenlijsten die aan 1000 mishandelde 
vrouwen, die zich na een oproep in een tijdschrift 
meldden, werden toegestuurd. 
Bij de verwerking van de gegevens, die uitsluitend 
gebaseerd zijn op de subjectieve waarnemingen van 
de vrouwen, is gebruik gemaakt van multivariate 
analysetechnieken. Uit het onderzoek blijkt dat 53% 
van de ondervraagde vrouwen tenminste eenmaal en 
12% in zes of meer gevallen politiehulp had ingeroe-
pen. De families waarbij politiehulp werd gevraagd 
verschillen in de volgende opzichten van de andere 
families in het onderzoek: 1) een of beide echtgenoten 
zijn vaak werkzaam in beroepen met een lage status; 
2) genoemde families zijn in hoge mate gewelddadig; 
3) de echtgenoot heeft meestal ernstige drankproble-
men en maakt in veel gevallen deel uit van een mascu-
line subcultuur waarin geweld goedgekeurd wordt; 
4) de echtelijke relaties zijn minder stabiel en bevre-
digend althans vanuit het perspectief van de vrouw 
gezien. In 19% van de gevallen wordt het optreden 
van de politie als zeer effectief genoemd (geweld 
blijft diarna achterwege); 36% beschrijft het optreden 
als enigszins tot nauwelijks effectief; 26% ziet geen 
effect en 19% zei dat politie-optreden het geweld 
juist deed escaleren. 
De meest opvallende relatie was die tussen frequentie 
van geweld en de mate van effectiviteit. Politie-optre-
den blijkt het meest effectief te zijn in families waar 
geweld relatief weinig voorkomt. De auteur komt tot 
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de conclusie dat de betrekkelijk lage effectiviteit van 
politie-optreden vergeleken met die van andere hulp-
verlenende organisaties deels te wij ten is aan gebrekkig 
optreden in veel situaties van huiselijk gcweld, doch 
evenzcer voor een deel te wijten is aan andere facto-
ren, te weten, de aard van de door de politie verleen-
de diensten, het punt waarop ingegrepen wordt, name-
lijk het hoogtepunt van het geweld, het doe van de 
politiele hulpverlening en verschillen in de karakteris-
tieken van de families waar de politie mee S aanra-
king komt. 
Met literatuuropgave. 

40 
Engelen, L. A. M. van. Politic en hartinfarct. 
Tijdschrift voor de politie, 46e jrg., nr. 5, mei 1984, 
blz. 237-241 (N). 

De auteur bespreekt kort de geschiedenis van de 
psychosomatiek en spitst dit toe op hartziekten. De 
bekende risicofactoren hierbij blijken voor ongeveer 
de helft van de gevallen een mogelijke verklaring te 
bieden voor het optredeii van een infarct. Getracht 
wordt een relatie te leggen tussen de bekende A/B 
typologie (in Nederland onder andere beschreven 
door Appels), hartziekten en politiewerk. De auteur 
vraagt zich na een orienterend onderzoek af of de 
twijfel van Vick (in zijn nota Zeg eens eerlijk, denk 
jij dat ik het aan kan?') omtrent de geschiktheid van 
het A-type Voor het executieve politiewerk, niet voor-
barig is. Uit gegevens van het ABP komt namelijk 
onder nicer naar voren dat een functionele afkeuring 
vanwege hart- en vaatklachten veel minder vaak voor-
komt bij de groep politie/brandweer dan bij een ver-
gelijkbare groep administratief overheidspersoneel. 
Met literatuuropgave. 

41 
Fennis, J. F. M. De opsporingsambtenaar (politieman) 
en her verschoningsreeht. 
Tijdschrift voor de politic, 46e jrg., nr. 5, mei 1984, 
blz. 217-222 (N). 

Indien een politie-ambtenaar in zijn kwaliteit van 
opsporingsambtenaar als getuige voor de rechtbank 
moet verschijnen, kan zich het gevaar voordoen dat 
de door hem te verstrekken gegevens grote schade 
aanrichten aan derden. De Hoge Raad noch de geraad-
pleegde auteur erkennen in die gevallen het verscho-
ningsrecht van de politic. Probleem is ook dat de be-
voegdheid van opsp .oringsambtenaren gekoppeld is 
aan een hoofdberoep (en daar in de praktijk verweven-
held nice zal vertonen). De politiebeambte heeft naast 
een opsporingstaak tevens een hulpverlenende taak. 
Op beide terreinen kan het bezit van een verschonings-
recht van belang zijn. De auteur nocmt als voorbeelden 
de drugproblematiek en de relationele twisten waar 
een politie-ambtenaar bijgehaald wordt (met eventuele 
mishandeling). De auteur pleit dan ook voor het instel-
len van een verschoningsrecht voor de politie-ambte-
naar. 
Met literatuuropgave. 
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42 
Jong, M. L. J. de. Recherche en wijkteam: het 
recherchespecialisme in discussie. 
Algemeen politieblad, 133e jrg., nr. 17, 18 augustus 
1984, blz. 355-362 (N). 

In dit artikel reageert de auteur op eenji drage van 
P. van Reenen in dit tijdschrift (nr. 13, 23 juni 1984). 
De laatste stelde na publikatie van het onderzoeks-
rapport 'Recherche en Wijkteam', dat de onderzoek-
resultaten ook zullen moeten gelden voor de recherche-
organisatie bij andere korpsen dan die van Delft. De 
auteur geeft een globale beschouwing over het Delftse 
wijkteam-experiment en over de opzet en resultaten 
van het betrokken evaluatie-onderzoek naar recherche-
taken. Op grond hiervan meent de auteur dat de ver-
onderstelling, dat de onderzoekresultaten ook geldig 
zouden zijn voor vergelijkbare korpsen in Nederland, 
niet zonder meer kan worden ondersteund. Wel is hij 
met Van Reenen eens dat breder sociaal-wetenschap-
pelijk onderzoek noodzakelijk is. Tot slot wordt inge-
gaan op de betekenis van de onderzoekresultaten voor 
korpsen waar meer generalisme aan de basis wordt 
gepredikt en op de waarde van de gespecialiseerde 
cursussen van de rechercheschool. 

43 
Nuijten-Edelbroek, E. G. M. De quasi- kritiek van 
Fiselier op de evaluatie door het WODC van politie-
experimenten: een reactie. 
Delikt en delinkwent, 14e jrg., september 1984, 
blz. 630-639 (N). 

In dit artikel geeft de auteur een reactie op een 
aantal punten van kritiek die door Fiselier in een 
eerder in dit tijdschrift (december 1983) verschenen 
artikel zijn geuit met betrekking tot door het WODC 
verrichte evaluaties van politie-experimenten, gericht 
op de bestrijding van de kleine criminaliteit, welke 
kritiek vooral de gehanteerde methode van het veld-
experiment betrof. De auteur beaamt dat de bedoel-
de WODC-onderzoeken zeer zeker niet voldoen aan 

ideaaltype van een experiment, en dat er dus 
beperkingen zijn aan de conclusies die kunnen wor-
den verbonden aan de geconstateerde effecten van 
de experimenteel beproefde politie-activiteiten. In 
de onderzoeken zelf is dan ook zoveel mogelijk 
geprobeerd deze beperkingen te minimaliseren. En 
in de diverse WODC-publikaties zijn ze eveneens 
naar voren gebracht. De auteur wijst daar nogmaals 
op en gaat daarbij tevens in op afgeleide kritiek-
punten van Fiselier ten aanzien van de steekproef-
trekking en het ontbreken van een panel-opzet. 
Ondanks de bezwaren die onderzoektechnisch/metho-
dologisch kleven aan de WODC-evaluaties is de 
auteur van mening dat deze bezwaren hier zeker niet 
zwaarder tellen dan bij de veel geciteerde en ge-
roemde Amerikaanse en Engelse experimenten die 
soortgelijke resultaten te zien geven. Voorts is het 
maar de vraag of er in een teter' onderzoek andere 
resultaten zouden zijn verkregen. De manco's die 
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eigen zijn aan cell veldexperiment, mogen or volgens 
de auteur niet toe leiden dat het probleem van de 
kleine criminaliteit verder maar wordt overgelaten 
aan patie en justitie, en dat niet wordt gezocht 
naar een marder om de effecten van eon bepaalde, 
preventieve of repressieve, aanpak vast te stollen. 
Fischer laat zich niet uit over het soort onderzoek 
dat dan volgens hem wel zou moeten worden gedaan 
in plaats van de veldexperimenten die het WODC 
heeft uitgevoerd. Volgens de auteur zouden toekom-
stige veldexperimenten met betrekking tot de bestrij-
ding van de kleine criminaliteit zich niet moeten 
richten op de politic alleen; eon geihtegreerde aan-
pak door politie, justitie, bestuur en instanties zoals 
onderwijs, jeugd- en buurtwerk, maatschappelijk 
work en hulpverlening zou daarin voorop moeten 
staan. En wat het onderzoek naar de effecten van 
eon dergelijke aanpak betreft, zouden de nadelenvan 
eon veldexperhnent (nog moor) kunnen worden 
ondervangen door de onderzoekaandacht ook te 
richten op het proces waarlangs de effecten zich 
zullen voordoen. Daartoe is, voorafgaande aan de 
uitvoering van het experiment, een gedegen beschrij-
ving van de bestaande situatie noodzakelijk, teneinde 
het actuele beleid en de actuele beleidsuitvoering 
zichtbaar to maken en daarmee de onderdelen die 
zich voor wijziging (in de vorm van eon experiment) 
tenon. 

44 
Waegel, W. B. The use of lethal force by police: the 
effect of statutory change. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 1, januari 1984, 
blz. 121-140 (USA). 

In dit artikel analyseert de auteur 459 situaties uit 
de periode 1970-1978 waarin de pohitie gebruik 
moest maken van vuurwapens. Hij toetst daarbij o.a. 
de juridische toelaatbaarheid van dit wapengebruik. 
Zijn conclusie uit dit onderzoek is dat een aanpas-
sing van de wettelijkc regels ter verbetering van de 
mogelijkheden van dit wapengebruik goon oplossing 
biedt. Om good op de verschillende situaties in to • 
kunnen spelen heeft de politie moor behoefte aan 
bestuurlijke richtlijnen on eon duidelijk beleid dan 
aan nieuwe wettelijke voorschriften. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

45 
Aebersold, P. Englische Drogenpolitik; Bericht 
einer Studienreise. 
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechts-
reform, 67e jrg., nr. 4, augustus 1984, blz. 
277-285 (BRD). 

Vergeleken met de andere Europese landen is de 
drugscene in Engeland geografisch minder lokali-
seerbaar en valt daardoor minder op, als gevolg waar- 
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van drugs in de openbare mening en onder politici 
niet als een centraal probleem wordt gezien. De om-
yang van de drugscriminaliteit is geringer dan in 
andere landen. De tank van de in 1968 geopende 
drugs-klinieken is tweeledig: het verstrekken van 
drugs, en het laten afkicken van de verslaafden. De 
klinieken zijn onderdeel van een ziekenhuis en de 
leiding berust bij een persoon met bijna onbegrensde 
volmacht, zodat praktisch elke kliniek zijn eigen 
filo'sofie en methoden van behandelen heeft. De 
sociale-controletaak van de klinieken dwingt er toe 
de niet voor therapie gemotiveerden toch drugs te 
verschaffen om ze niet te laten verkommeren en tot 
criminaliteit te laten vervallen. Vanuit een medisch 
standpunt kan behandeling er alleen op gericht zijn 
de verslaafden zo spoedig mogelijk van de drugs af 
te helpen. Dit medisch standpunt krijgt steeds meer 
de overhand wat tot gevolg heeft dat steeds minder 
verslaafden zich tot deze klinieken wenden. Naar-
mate de tekortkomingen van de klinieken steeds 
meer zichtbaar werden, ontstonden er niet-medisch 
geori6nteerde instellingen gericht op voorlichting, 
rechtshulp, crisisinterventie en therapie, die minder 
bureaucratisch en opener werkten dan de klinieken. 
Het toekomstig drugsbeleid zal afhangen van de ver- 
houding tussen voor- en tegenstanders van een verdere 
liberalisering en decriminalisering. De auteur beoor-
deelt het Engelse drugsbeleid als wezenlijk humaner 
dan het beleid in andere landen. Door zijn historisch 
gegroeide eigenaardigheden en tegenstrijdigheden kan 
het echter niet als pasklaar voorbeeld dienen. 
Met literatuuropgave. 

46 
Bovens, R., en E. Lambregts. De werking van een 
Alcohol Verkeer Project voor verkeersdelinquen ten. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, 10e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 75-81 (N). 

In dit artikel wordt door de auteurs verslag gedaan 
van een voorlichtingsprogramma over allerlei aspecten 
die te maken hebben met het rijden onder invloed, 
het zg. Alcohol Verkeer Project (AVP), dat verricht is 
in gevangenis `De Raam' te Grave. Tevens presenteren 
zij de resultaten van het evaluatie-onderzoek naar het 
AVP. Eerst wordt ingegaan op de opzet, de doelstel-
lingen en de inhoud van het voorlichtingsproject. Na 
een uiteenzetting van de probleemstelling, opzet en 
uitvoering van het onderzoek, worden de respons en 
de resultaten besproken. De uitkomsten waren posi-
tief in vergelijk met een controlegroep, in die zin dat 
het voorlichtingsprogramma een reductie in de recidive-
cijfers van de cursisten te zien heeft gegeven. Op de 
overige meetpunten als kennis en attitude werden geen 
verschillen gevonden. De auteurs geven aan welke 
factoren ertoe hebben geleid dat cursisten van het 
AVP minder gerecidiveerd hebben. Tot slot constate-
ren zij dat door het soort meetinstrumenten dat bij 
dit onderzoek is gebruikt, niet naar voren is gekomen 
langs welke wegen de geconstateerde effecten tot 
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stand zijn gekomen. Er zullen dan ook in de toekomst 
voor dergelijk onderzoek meer geschikte meetinstru-
menten moeten worden ontworpen. 

47 
&Icelens, L. H. Overwegingen voor een meer markt-
gericht drugsbeleid. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, 10e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 63-68 (N). 

Wanneer or gesproken wordt over het ontstaan en de 
ontwikkeling van de drugsproblematiek gaat de pu-
blieke aandacht in eerste instantie uit naar de zwaar. 
en problematisch verslaafden. Dit komt mode omdat 
men ervan uitgaat dat het gaan gebruiken van heroine 
snel en onvermijdelijk leidt tot verslaving aan doze 
stof. De auteur gaat in dit artikel op grond van be-
schikbarc gegevens na in hoeverre het gaan gebruiken 
van heroine leidt tot verslaving. Zonder de problema-
tiek to willen bagatelliseren luidt zijn conclusie hier-
over dat heroihegebruik niet altijd zonder meer en 
onmiddellijk tot verslaving leidt. De intensiteit van 
het heroihegebruik hangt af van de waardering van de 
effecten van het gebruik. De mate van waardering 
van de heroihe vindt eon tegenwicht in eon positieve 
wa:ardering voor en binding met conventionele waar-
den on orientaties. De auteur beveelt op grond hier-
van aan om moor onderzoek to verrichten naar fac-
toren die druggebruik afremmen on verslaving kunnen 
tegenhouden. Vervolgens worden eon aantal over-
wegingen gegeven waarom or naar eon zekere veran-
dering van het beleid moot worden gezocht. Centraal 
hierbij staat het streven om de aanbodkant in to per-
ken en moor aandacht to schenken aan de beginnende 
gebruikers door hulpverleningsinstellingen aan de 
vraagkant. Tot slot meent de auteur dat druggebruik 
on -handel waarschijnlijk net zulke blijvende fenome-
nen zullen zijn als de commune criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

48 
Vlerken, A. A. M. van, en J. C. Th. Alles. Alcohol en 
verkeer: eon onderzoek onder jongeren in Drenthe. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs on andere psychotrope 
stoffen, 10e jrg., nr. 2, juni 1984, blz. 69-74 (N). 

Ten behoove van eon voorlichtingsproject 'alcohol 
on verkeer' is eon onderzoek verricht onder jongeren 
in Drenthe in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. De auteurs 
beschrijven in dit artikel de resultaten van dit ander-
zoek. Hct onderzoek zoo een beeld moeten geven van 
de kennis van de jongeren met betrekking tot alcohol 
on verkeer, de herkomst van doze kennis, hun houding 
ten opzichte van dit thema on door hen gehanteerde 
normen. Door middel van interviews zijn 80 jongeren 
individueel benaderd in december 1982 on januari 
1983 on 43 jongeren hebben in januari 1983 meege-
werkt aan groepsgesprekken. De belangrijkste resul-
taten zijn: werkloze jongeren blijken de meeste ken-
nis to hebben van alcohol, zij drinken echter ook het 
meest. longeren in opleiding drinken minder, maar 
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hebben ook een zeer geringe kennis van alcohol. 
Werkende jongeren zitten hier tussen in. Op grond 
van de gesprekken met de Drentse jongeren worden 
een aantal adviezen ten aanzien van de voorlichting 
gegeven. De auteurs besluiten het artikel met de op-
vatting dat spectaculaire korte-termijn-effecten van 
voorlichting niet zijn te verwachten, maar dat dit 
niet wegneemt dat de voorlichting wel moet worden 
gegeven. 
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