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Voorwoord 

Dit Varianummer wordt geopend met een 
bewerking van een publilcatie van R. M. Titus 
(U.S.A.), waarin aandacht wordt geschonken 
aan de reacties van burgers die met criminali-
teit — met name met inbraak — geconfronteerd 
worden. De auteur bespreekt verschillende 
burgerinitiatieven, waaronder de zogenaamde 
buurtwacht. 
Op 14 december 1984 vond onder auspicien 
van de Nederlandse Vereniging voor Krimino-
logie en het Landelijk Overleg Slachtofferhulp, 
een studiedag plaats over hulpverlening en 
schadevergoeding aan slachtoffers van mis-
drijven. Deze studiedag werd georganiseerd 

3 	door het WODC. Een van de inleiders, dr. Chr. 
Holtom, o.a. initiatiefnemer van de National 
Association of Victims Support Schemes in 
Engeland, sprak over ervaringen met slacht-
offerhulp in dat land. In dit nummer een ver-
taling van deze lezing. 
Het derde artikel is van de hand van prof. mr . 
J. E. Doek en behandelt de problematiek van 
de linderontvoering'. 
De auteur legt in zijn bijdrage het accent op de 
resultaten van een landelijk onderzoek naar 
lcinderontvoering. 
R. E. Dobash en R. P. Dobash, specialisten 
t.a.v. het onderwerp `vrouwenmishandeling', 
zijn de auteurs van het artikel `Aard en achter-
gronden van gewelddadige gebeurtenissen', 
waarvan in dit Varianummer een bewerking is 
opgenomen. Het is een weergave van een vrij 
gedetailleerd onderzoek naar het ontstaan en 
het verloop van gewelddadige gebeurtenissen 
binnen de man—vrouw relatie. 
Het Varianummer wordt afgesloten met een 
bewerking van een artikel van S. Cohen over 
het gebruik en de gevaren van de ook in ons 
land opkomende en gevreesde drug 'cocaine'. 



De reactie van de gemeenschap 
op inbraak in woningen* 

5 

door Richard M. Titus 

Inleiding 
In 1981 werd in de Verenigde Staten een op 
elke 11,3 huishoudens het slachtoffer van 
inbraak of poging tot inbraak. Men verklaart 
deze epidemie o.a. uit het feit dat het veel 
vaker voorkomt clan vroeger dat er niemand 
thuis is in een woning, uit een toename van het 
aantal waardevolle makkelijk mee te nemen 
zaken zoals huiscomputers en videorecorders 
en uit de omstandigheid dat buren elkaar en 
ouders hun kinderen minder in het oog houden. 
Bij de inbrekers treft men zowel gelegenheids-
dieven aan als toegewijde professionals, maar 
ook de laatsten gaan bij inbraak in woningen 
doorgaans zonder veel overleg te werk. De 
enige 'planning' is meestal het kiezen van de 
buurt waar men een goede gelegenheid gaat 
zoeken. 
Het is moeilijk om vast te stellen hoeveel angst 
inbraak veroorzaakt en zelfs, of angst wel het 
goede woord is (bezorgdheid of ongerustheid 
lijkt beter). De meeste onderzoeken naar angst 
voor criminaliteit hebben betreldcing op feiten 
waarbij men persoonlijk slachtoffer is geworden. 
Als het bij inbraak is zoals bij andere feiten, 
dan houdt de mate van 'angst' in een bepaalde 
gemeenschap verband met de hoeveelheid in-
braken, de mate waarin nieuws over inbraken 
wordt verbreid, het al dan niet aanwezig zijn 
van tekenen van sociale wanorde (verslaafden, 
dronkaards, beschadigde eigendommen etc.) 
en met het tolerantieniveau van de buurt. 
De participatie van burgers bij de bestrijding 
van inbraak neemt momenteel een hoge vlucht. 
Men heeft dit o.a. verklaard uit de toename van 
de criminaliteit en de angst daarvoor, begrip 

* Dit is een verkorte weergave van: R. M. Titus, 
Residential burglary and the community'response. 
In: Coping with burglary: ed. by R. V. G. Clarke and 
T. Hope. Boston, Mass., Kluwer-Nijhoff, 1984, 
blz. 97-129. 



voor de beperkingen van wat het strafrechte-
lijk apparaat kan doen, aanmoediging van 
burgerparticipatie door de politic, het afnemen 
van de bereidheid om delinquenten als slacht-
offers te zien, meer aandacht voor misdaad-
slachtoffers en grotere activiteit van groepen 
burgers op alle terreinen van de samenleving. 
Doch het Amerikaanse publiek kan wel eens 
grillig zijn, het loopt soms warm voor jets en 
vergeet de zaak dan weer snel. Het is van be-
lang dat het justitiele apparaat er voor zorgt 
dat de huidige belangstelling voor misdaad-
preventie niet verslapt. 

Bestaande activiteiten 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven 
van de soorten gemeenschapsparticipatie die 
bij de inbraakbestrijding voorkomen. Activi-
teiten die in de eerste plaats gericht zijn op de 
bestrijding van andere vormen van criminali-
teit worden buiten beschouwing gelaten, even- 

6 	als strikt individuele inbraakpreventie. 

'De grote drie' 
Het meest komen voor — en dikwijls in combi-
natie — blok-, of flatgebouwwacht, beveili-
gingscontrole en het merken van eigendommen. 
Dit kan een initiatief zijn van de politie, van 
zgn. block-clubs of van andere lokale organi-
saties. Er is dan vaak een soort vereniging ge-
vormd, die adreslijsten van de leden uitgeeft, 
informatie over misdaadpreventie verspreidt, 
gereedschap om eigendommen te merken ver-
schaft etc. In sommige steden bijv. Detroit 
plaatst de gemeente borden bij blolcken of 
flatgebouwen waarvan tenminste de helft van 
de huishoudens lid is. 

Patrouilles 
Burgerpatrouilles, gemotoriseerd of te voet, 
komen minder vaak voor dan de drie boven-
genoemde vormen. Zij zijn vaak op buurt-
niveau georganiseerd, kijken uit naar verdachte 
activiteiten en wijzen de buurtgenoten op 
gebrek aan beveiliging (een open garagedeur, 
een voordeur die onzichtbaar is door struik-
gewas). Sommige van deze patrouilles zijn 
zeer omvangrijk. In Virginia heeft men een 
gemotoriseerde patrouille waarvan 1000 men-
sen per dag patrouilleren. Dit houdt in dat men 



e6n keer per maand ongeveer twee uur dienst 
doet. 
Er zijn ook patrouilles die worden uitgevoerd 
door mensen die voor hun werk de ronde doen 
in de buurt, zoals postbodes, meteropnemers, 
leveranciers, vuilnismannen etc. In buurten 
waar bijna iedereen buitenshuis werkt, zijn 
zij overdag de enigen die kunnen opletten. 
De patrouilles onderhouden vaak via de radio 
contact met de politie. Zij worden voor dit 
werk geihteresseerd niet alleen door de politie 
maar ook door bijv. hun vakbond. 

Waakzaamheidsgroepen 
Deze streven ernaar informatie over criminali-
telt, zoals de werkwijze van inbrekers, actuele 
gevaren e.d. onder burgers te verspreiden. 
Sommige groepen werken in een project dat 
zich op de hoogte stelt van de vervolging en 
berechting van de dader. Deze projecten kun-
nen samenvallen met slachtofferhulpprojecten. 

7 Zo is er ook een `offender-watch'-project dat 
bekend maakt dat bepaalde delinquenten vrij 
gekomen zijn. 

Zakenwereld en maatschappelijke organisaties 
De zakenwereld kan op vele manieren een bij-
drage leveren: werknemers voorlichten en hen 
stimuleren tot activiteiten ten behoeve van 
misdaadpreventie in eigen buurt. Ook kan de 
werkgever schenkingen doen of technische uit-
rusting of auto's ter beschikking stellen. Van 
een groot winkelbedrijf is bekend dat deze tips 
inzake voorkoming van misdrijven op melk-
pakken aanbracht en folders in de warenhuizen 
verspreidde. 
Zo geeft de verzekeringsindustrie premiekor-
ting bij voldoende beveiligingsmaatregelen in 
woonhuizen. Allerlei sociale of beroepsorgani-
saties kunnen helpen bij de voorlichting. 

De plaatselijke overheid 
De activiteiten van de plaatselijke overheden 
liggen op het terrein van de bouwvoorschriften 
en de voorlichting. Ook kunnen acties tegen 
het spijbelen in samenwerking met scholen 
helpen in de strijd tegen de inbraak. Voorts kan 
er preventieve werking van uitgaan, wanneer 
men bejaarden en eengezinshuishoudens in 
plaats van apart, samen in 6en buurt onder- 



brengt. Op die wijze kunnen in buurten waar 
veel tweeverdieners wonen, de ouderen over-
dag eon oogje in het zeil houden. 

Participatie in de inbraakpreventie 
Geschat docn op dit moment circa 6 miljoen 
Amerikanen aan eon buurtwachtprogramma 
nice. Flet aantal personen dat zegt aan den of 
andere vorm van inbraakpreventie to doen 
varieert — blijkens diverse studies—van 
85-97%. Doch deelname aan eon werkelijk in 
de buurt georganiseercle misdaadpreventie 
varieert van 7-20%, (Greenberg, et al., 1982). 

Dat het aantal deelnemers hier niet bepalend is 
blijkt overigens uit het good functioneren van 
dergelijke kleinschalig opgezette buurtwachten 
in Japan. 

Inclividuele participa tie 
Deelneming aan collectieve activiteiten wordt 
niet zozeer ingegeven door angst dat men zelf 

8 slachtoffer zal worden. Veel meer door onge-
rustheid over criminaliteit als een probleem in 
de buurt en door eon algemene neiging am aan 
buurtactiviteiten deel to nemen. Factoren die 
de deelneming gunstig befrivloeden zijn verder 
eon hoger inkomen, het hebben van.kinderen 
thuis, de duur van het verblijf in de buurt, eige-
naar van eon huis zijn en de betrokkenheid bij 
de buurt. 

Groepsparticipatie 
Van de groepsactiviteiten zijn vole zowel gericht 
op inbraak als op andere vormen van criminali-
teit. De factoren die het bestaan van dergelijke 
activiteiten in eon buurt beinvloeden zijn in 
grote trekken dezelfde als die welke deelne-

ming van individuen aan die grocpen bevorde-
ren. De participatie is het grootste in buurten 
die cen gemiddelde graad van samenhang ver-
tonen. 

Waar de samenhang heel gering is komt men 
nict tot voldoende organisatie om effectief op 
to treden en waar de samenhang heel groot is, 
is een formele actie niet nodig. Uit de analyse 
van eon groot aantal gegevens werd afgeleid, 
dat gevallen waarbij mensen persoonlijk slacht-
offer worden, aanleiding kunnen geven tot de 

vorming van projecten tegen inbraak. Ook 
blijkt or sprake to zijn van eon soort `kritische 



massa': als in een buurt eenmaal een bepaald 
niveau van participatie is bereikt, wordt mee-
doen de norm en stijgt de deelname verder. 
Hoe meer andere organisaties er in een buurt 
bestaan, hoe eerder de kritische massa wordt 
bereikt: 
Buitenwijken blijken meer 'pro-actiel te rea-
geren, dat wil zeggen dat zij in actie komen 
voordat de criminaliteit echt een probleem is 
geworden. Buurten in het centrum zijn meer 
`reactief'. Andere problemen in arme buurten 
in de binnenstad zijn, dat het daar waarschijn-
lijker is dat de daders uit de buurt zelf komen 
en dat er meer wantrouwen heerst tegen de 
buren en de politie. Dit zijn echter niet de 
enige buurten die speciale problemen stellen. 
Moeilijk tot collectieve actie te brengen zijn 
ook buurten waarin overwegend jonge alleen- 
staanden wonen, of echtparen zonder kinderen, 
buurten waarin veel vrouwen buitenshuis 
werken, vergrijzende buurten en `veranderende' 
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	buurten, waarin de oude en nieuwe bewoners 
verschillen in leeftijd, inkomen of afkomst. 

De gebouwde omgeving en participatie 
Uit een groeiende hoeveelheid onderzoeken 
blijkt, dat de gebouwde omgeving inderdaad 
invloed heeft op de criminaliteit en de angst 
daarvoor. Maar er kan niet uit afgeleid worden 
dat een groot deel van deze invloed veroor-
zaakt wordt via de sociale relaties in de buurt 
en daaruit voortvloeiende effecten op gedrag 
van de burgers dat gericht is op misdaadpreven-
tie. 
De duidelijkste lessen die er uit geleerd kunnen 
worden hebben meer betrekking op steden-
planning dan op architectuur; het is misschien 
goed grote hoeveelheden doorgaand verkeer te 
vermijden en te voorkomen dat de grond in een 
buurt op zo'n manier wordt gebruikt, dat grote 
aantallen mensen van buiten de buurt aange-
trokken worden. Voor het ontstaan van een 
hechte buurtgemeenschap blijkt het ontbreken 
van veel verkeer en van veel buitenstaanders in 
het algemeen bevorderlijk. 

Het organiseren van een reactie vanuit de 
gemeenschap 
Over dit onderwerp is uit onderzoek veel bekend 
en de richtlijnen zijn op belangrijke punten ge- 



lijk voor gevallen waarin het initiatief van de 
politic dan wel van bezorgde burgers uitgaat. 

Het leren kennen van de buurt 
Men dient eerst uit te zoeken wat de buurt het 
nicest bezighoudt. Dit kan een andere vorm van 
criminaliteit dan inbraak zijn, maar ook jets heel 
anders, zoals graffiti of een bestemmingsplan. 
Geld voor een buurt-enqudte is er meestal niet, 
maar men kan met allerlei mensen uit de buurt 
praten om een idee te krijgen van wat er speelt. 
Men kan dan beginnen de aandacht voor deze 
andere problemen te trckken en deze daarna 
op de anti-inbraak-campagne richten. Ook moet 
men goed op de hoogte zijn van de sociale 
samenstelling van de buurt. Wat in aanmerking 
komt voor een buurt met gepensioneerden kan 
verkeerd zijn your een buurt met jonge alleen-
staanden. In buurten in verandering wonen 
soms twee duidelijk verschillende groepen. Huis- 

• eigenaren hanteren andere criteria bij het aan- 
10 	brengen van veranderingen aan hun huis dan 

huurders. Ook sociaal-psychologische factoren 
zijn van belang, zoals vertrouwen in de toekomst 
van de buurt en het al dan niet hebben van eon 
traditie van onderlinge bezorgdheid en betrok-
kenheid clan wel van underling wantrouwen. Dit 
laatste treft men vaak .juist aan in buurten met 
een hoge criminaliteit. Tenslotte is het van be-
lang te weten hoc de relaties van de buurt-
bewoners met de politie zijn. 

Organisaties in de gemeenschap 
Men moet ook weten wie de 'eiders van de ge-
meenschap zijn, hoe het sociale netwerk in 
elkaar zit en wat de plaatselijke organisaties zijn. 
Deze laatsten kunnen belangrijke bronnen van 
informatie zijn en vcrder kunnen ze helpen in-
formatie over de inbraakpreventieplannen te 
verspreiden, opdat daar geen misverstanden 
over ontstaan. Als er een slechte relatic tussen 
de buurt en de politic bestond, of strijdende 
groepen binnen de gemeenschap, kunnen de 
plaatselijke organisaties bemiddelen en de strij-
denden verenigen in gemeenschappelijke aan-
dacht voor het inbraakprobleem of andere 
kwesties. 
Organisaties hebben het voordeel dat zij leden 
en soms betaalde krachten beschikbaar hebben 
om allerlei taken uit te voeren. Als men een 



11 

bestaande organisatie er toe brengen kan zich 
mede met het inbraakprobleem bezig te houden 
is dat veel beter dan vanuit het niets te begin-
nen. Ook kan de betrokkenheid van bestaande 
organisaties bijdragen aan de stabiliteit en de 
duurzaamheid van anti-inbraakcampagnes. Ten-
slotte hebben zij vaak faciliteiten voor het ver-
menigvuldigen van stukken, het adresseren etc. 

Het werven van participanten 
Als geen aansluiting kan worden gevonden bij 
bestaande organisaties moet men mensen gaan 
werven. Amerikaanse ervaring leert dat publi-
citeitscampagnes nuttig zijn, maar dat kleine 
bijeenkomsten per blok ook nodig zijn. Deze 
kunnen hetzij door de politie, hetzij door bur-
gers bijeen geroepen worden, nadat een vrijwil-
liger gevonden is die zijn huis beschikbaar stelt. 
De politie moet in elk geval ook uitgenodigd 
worden. Bij deze gelegenheden kunnen de men-
sen elkaar leren kennen en kunnen zij die willen 
participeren meteen aan het werk gezet worden. 
De eerste vergaderingen gaan over werving, 
financiering, taakverdeling e.d. Als later ook be-
langstelling ontstaat voor andere problemen dan 
inbraak, moet men zich daar niet tegen ver-
zetten. 
Uit onderzoek blijkt dat het de effectiviteit en 
de duurzaamheid van de groepen ten goede 
kornt. 
Als de belangstelling eenmaal gewekt is, moet 
hij warm gehouden worden. Uitbreiding van de 
agenda kan hierbij dus helpen, maar ook het 
gevoel dat er inderdaad jets bereikt wordt. Op 
dit laatste punt kan de politie veel doen, bij-
voorbeeld door te laten weten dat een tip van 
een burger tot arrestatie heeft geleid, of door 
een soort beloningen te creeren voor mensen 
die erg hun best doen in de vorm van openbare 
loftuitingen. Het is ook belangrijk er op de 
een of andere manier voor te zorgen dat men-
sen plezier beleven aan hun participatie; het 
kan zelfs goed zijn naast de nuttige activiteiten 
ook een vorm van verstrooiing te organiseren. 

De opzet van de acties 

De gewenste omvang 
Er zijn in Amerika twee stromingen te onder-
scheiden in de strijd van de burgers tegen crimi- 



naliteit. De ene zegt dat de effectiviteit bevor-
derd wordt door acties met een nauw omschre-
ven doe, zoals de hier beschreven anti-inbraak-
campagnes. De andere is van mening dat een 
veel bredere aanpak nodig is en dat de gehele 
sociale problematiek die tot criminaliteit kan 
leiden in de acties betrokken moet worden, 
zoals jeugdwerkloosheid, gebrek aan recreatie-
faciliteiten, druggebruik en noem maar op. Het 
zou bij deze breed opgezette acties gemakke-
lijker zijn de belangstelling van de burgers 
warm te houden en het zou, vooral in buurten 
die in verval zijn, veel zinvoller zijn om op een 
breed front samen te werken met de politic en 
andere gemeentelijke diensten. Hoe dit ook 
zij, de schrijver van dit stuk beperkt zich tot 
het behandelen van acties die uitsluitend gericht 

• zijn op het voorkomen van inbraak. 

De leiding 
Zolang het om een groep mensen op het niveau 

12 	van een flatgebouvv of een blok gaat, zullen 
vrijwilligers de leiding op zich kunnen nemen, 
maar groepen op buurtniveau zullen, vooral als 
zij nog allerlei nevenactiviteiten hebben, mis-
schien een betaalde directeur of zelfs meer be-
taalde krachten nodig hebben. Het geld hier-
voor kan natuurlijk niet uit vrijwillige bijdragen 
komen, maar moet door de overheid, stich-
tingen of de zakenwereld verschaft worden. Het 
is echter niet zeker dat buurtorganisaties van 
een dergelijke omvang ook het meest effectief 
zijn. 

Analyse van het probleem 
Men moet goed weten waar de prioriteiten van 
de burgers liggen en wat precies de aard van het 
probleem is. Als bijvoorbeeld blijkt, dat inbre-
kers vooral gebruik maken van de paadjes 
achter de huizen, dan moeten deze in het bij-
zonder in de gaten gehouden worden. Misschien 
moet ook de verlichting verbeterd en het struik-
gewas gekapt worden. 

De rol van de politic 
Uit onderzoek is gebleken dat de politic in hoge 
mate afhankelijk is van allerlei informatie die 
de burgers kunnen verstrekken. De politie heeft 
dus belang bij het in stand houden van inbraak-
preventiegroepen onder de burgerij en bij het 



onderhouden van goede contacten met deze 
groepen. (Ook hierin kunnen we veel leren van 
Japan waar de politie traditioneel veel informa-
tie aan de burgerij ontleent.) Jammer genoeg 
vinden veel politiemensen het geven van voor-
lichtingspraatjes, het houden van beveiligings-
controle e.d. geen echt politiewerk en zou er 
dus een kloof kunnen ontstaan tussen de 
afdeling misdaadpreventie en de afdeling sur-
veillance van de politie. Dit probleem zal bin-
nen de politie opgelost moeten worden. Het is 
in elk geval van groot belang dat de politie de 
preventiegroepen zo veel mogelijk ondersteunt. 

Maakt het wat uit? 

Niet iedereen is overtuigd van het nut van 
acties van burgers op dit gebied en sterker nog, 
niet iedereen is ervan overtuigd, dat we ooit 
zullen kunnen weten of zij nuttig zijn omdat er 
te veel variabelen zijn waarop de onderzoeker 

13 	geen invloed heeft. Zo kan een actie bijvoor- 
beeld worden aangezwengeld omdat er een 
sterke stijging in het aantal inbraken is, waarop 
de politie niet alleen reageert door een actie 
onder de burgerij te entameren, maar ook met 
extra patrouilles en een actie tegen spijbelen 
en tegen helers. 
De belangstelling voor het inbraakprobleem bij 
de burgerij kan op heel veel verschillende ma-
nieren gewekt worden en het aantal inbraken 
in een buurt kan beihvloed worden door facto-
ren die niets te maken hebben met de buurt 
zelf en de inbraakpreventieprogramma's die 
daar bestaan. Een recent voorbeeld is de snelle 
stijging en daarna daling van de goud- en zilver-
prijs, waarvan gezegd wordt dat die het aantal 
inbraken bevorderd hebben. 
Toch kan er nog wel enig redelijk overtuigend 
bewijsmateriaal verzameld worden. Er zal een 
onderscheid gemaakt worden tussen beperkte 
acties, die slechts uit een bepaalde preventieve 
activiteit bestaan en veelomvattende acties, 
waarin meerdere activiteiten worden gecombi-
neerd. 

Beperkte acties 
Bij het evalueren van projecten waarbij het doen 
van meer aangifte door burgers werd gepropa-
geerd, werd vastgesteld dat publiciteit in de 



media tot een grote bekendheid van het project 
bij het publiek kan leiden. 
Doch blijvende effecten waren alleen te ver-
wachten als men bijeenkomsten bij mensen thuis 
belegde, waar buren elkaar konden leren kennen 
en een blijvende relatie konden beginnen. Acties 
die het n2erken an eigendommen stimuleren 
blijken het meeste effect to hebben bij een per-
soonlijke benadering, die trouwens ook het 
duthste is. Individuen die deelnamen hadden .  
minder onder inbraak te lijden, maar misschien 
waren zij altijd al nicer alert op inbraak en had- 

. den zij ook al andere maatregelen getroffen. In 
buurten waarin werd meegedaan ging het aan-
tal inbraken Met omlaag en het aantal terugge-
vonden eigendommen niet omhoog. Dat laatste 
kan ook komen omdat de politic er onvoldoen- 
de op ingeschoten is daar voor te zorgen. 
Menscn die ineedoen aan eon beveiligingscon-
trole en de aanbevelingen die zitontvangen 
opvolgen, hebben vervolgens minder last van 

14 	inbraak; bier geldt echter hetzelfde voorbehoud 
als ten aanzien van de eigendommerkers word 
gemaakt. Bij een onderzoek in Santa Anna in 
Californie bleek dat in gebieden waarin bevei-
ligingscontroles waren uitgevoerd het aantal 
inbraken met 17% afnam, terwij1 het tegelijker-
tijd in de rest van de stad met 11% toenam. 
Deelnemende gezinnen hadden een inbraak-
cijfer van 1 op 165 en niet-deelnemende gezin-
nen van 1 op 15. Bij een project waarbij een 
maandelijkse nieuwsbrief over misdaadpreventie 
werd rondgestuurcl, bleek dat dit tot een toe-
name in het waarnemen van misdaad in de 
buurt en tot moor preventieve maatregelen 
leidde, vooral als men in de nieuwsbrief verslag 
deed van in de buurt gepleegde feiten. De angst 
voor criminaliteit nam er niet door toe. Deze 
wordt blijkbaar veroorzaakt door de media on 
rondpraten van buitengewoon angstwekkende 
feiten on niet door het bekend wordcn van 
routine-feiten uit de buurt. Ook vond een natio-
naal evaluatie-onderzoek plaats van burger- 
patrouille-projecten bestaande uit 0.8.: patrouille-
ren rond con gebouw en patrouilleren in eon 
buurt. Volgens de onderzoekers is het waar-
schijnlijk dat patrouilleren per gebouw effec-
tiever is dan per buurt gezien de grotere over-
zichtelijkheid van het kleinere gebied waarop 
toegezien moot worden. 



Dan is er een aantal studies gewijd aan het 
functioneren van teampolitie op buurtniveau. 
Samenwerking tussen teampolitie en oplettende 
burgers in een bepaalde buurt leidde behalve 
tot een betere onderlinge verstandhouding ook 
tot een daling van het aantal inbraken en stijging 
van het aantal arrestaties. 
Een buurtwachtproject in Ohio dat was opge-
zet in combinatie met politiesurveillance te 
voet gaf over een periode van 12 maanden een 
vermindering van het aantal inbraken met 10% 
te zien. 
Tenslotte leidde een samenwerkingsproject 
tussen politie en schoolleiding tot vermindering 
van het spijbelen en dientengevolge tot een 
daling van het aantal inbraken in woningen. 

Veelomvattende acties 
Bij de evaluatie van de beperkte projecten komt 
steeds weer de mening naar voren, dat zij veel 
meer en langduriger effect zouden hebben als 

15 zij onderdeel van een meer omvattende aanpak 
waren. Er is dan ook een grote bloei ontstaan 
van acties die omvatten wat hierboven 'de grote 
drie' is genoemd (blokwacht, beveiligingscon-
trole en het merken van eigendommen) en die 
meestal tenminste een rudimentaire vorm van 
organ isatie impliceren. Politiemedewerking hier-
aan gaat vaak niet verder dan het verstrekken 
van technische hulp, folders etc. Patrouilleren 
door burgers is een betrekkelijke uitzondering. 
Bij de evaluatierapporten hierover is niet altijd 
duidelijk uit welke activiteiten de werkzaam-
heden van de beschreven buurtwacht of blok-
wacht precies bestond. 
De uitkomsten van onderzoeken waarbij den 
of andere vergelijking werd gemaakt tussen 
'behandelde' en `niet-behandelde' huishoudens 
of gebieden moeten heel voorzichtig geihter-
preteerd worden, omdat men nooit weet of er 
niet al van te voren verschillen bestonden. Toch 
zien we een tamelijk consistent patroon: de 
projecten hebben voor de deelnemers effect op 
de inbraakkans. Daarnaast is er meestal een 
toename van de aangifte en een verbetering 
van de interactie in de buurt en van de relatie 
met de politie. Ook wordt een vermindering van 
de angst gerapporteerd. Het meest zorgvuldige 
van de beschikbare onderzoeken (Cirel e.a., 
1977) zegt echter, dat de effecten na 12 tot 



18 maanden wegebben en dit geeft reden tot 
bezorgdheid. Er zijn ook nog onderzoeken die 
alleen de toestand voor en na de actie in 
dezelfde buurt of in hetzelfde gebouw verge-
lijken. Deze melden soms een aanzienlijke 
teruggang van het aantal inbraken, maar zij be-
wijzen nog minder dan de in de vorige alinea 
genoemde onderzoeken. 

Slotopmerkingen 
Wat de vermogensdelicten betreft is er in 
Amerika niet veel verschil meer tussen de 
buitenwijken en de binnenstad. Inbraak-
preventie-acties komen dan oak zowel voor 
in de buitenwijken als in die delen van de 
binnenstad, waar mensen met een middelgroot 
inkomen wonen. De belangstelling voor mis-
daadpreventie kan groeien of tanen, maar de 
politie en de buurtorganisaties hebben er in 
elk geval belang bij deze interesse warm te 
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	houden en we mogen verwachten dat ze daar 
inderdaad voor zullen zorgen. 
De arme buurten in de binnenstad zullen waar-
schijnlijk een probleem blijven. De bewoners 
en zij die voor hen zeggen te spreken, staan er 
op am het probleem in zo num mogelijke ter-
men te definieren. Pogingen am een directe 
oplossing voor de criminaliteit van alle dag te 
vinden warden beschouwd als een doekje 
voor het bloeden. Maar er zijn oak mensen die 
vinden dat een aanval op de wortels van het 
probleem te veel tijd kost. Als de hier bespro-
ken buurt- en burgeracties iets te bieden heb-
ben voor de middengroepen, dan hebben ze 
dat voor de lagere klassen oak, als het serieus 
geprobeerd wordt. 
Hoe kan men de bewoners van deze buurten 
tot het inzicht brengen dat het belangrijk is 
am niet alleen iets te doen aan de oorzaken van 
de criminaliteit, maar oak aan de criminaliteit 
zelf? Kunnen wij hen ervan overtuigen, dat een 
succesvolle aanpak van iets waarvan elke dag 
mensen slachtoffer warden, een waardevol be-
gin kan zijn voor de bredere en diepere veran-
deringen die zij nastreven? De politie blijkt in 
samenwerking met groepen uit de gemeenschap 
een wezenlijke vooruitgang geboekt te hebben 
in de strijd tegen de inbraak in buurten met 
middelgrote inkomens. Zal deze zelfde aanpak 



17 

ook in armere buurten werken, en zo niet, is 
er dan een andere, die dat wel doet? 



Slachtofferhulpprojecten 
in Groot-Brittannie* 

door Chris Holtom 

lk wil beginnen met te benadrukken dat er, 
aangaande het onderwerp van deze lezing, grote 
verschillen zijn tussen Nederland en Groot-
Brittannie. Dat betekent dat u rekening moet 
{louden met verschillen in organisatie en werk-
methoden, wil datgene wat ik zeg, enige relevan-
tie voor u hebben. 

VOor ik u ga vertellen over de National Associa-
tion of Victims Support Schemes (N.A.V.S.S.) 
en haar werk, is het misschien zinvol een korte 
beschrijving te geven van een typisch Victims 

18 	Support Scheme (slachtofferhulpproject) en 
jets te zeggen over de achterliggende filosofie. 
lk zal daarbij het Bristolse idee bespreken, 
niet alleen omdat ik claarmee het meest ver-
trouwd ben, maar ook omdat vele anderen dit 
model gebruikt hebben (met relatief weinig 
variaties). 

Wij bieden een kortdurende crisisopvang aan 
alle slachtoffers van alle misdrijven, die ons 
bekend worden in ons gebied (een stad van 
± 750.000 inwoners). Hiertoe hebben wij 
circa 60 vrijwilligers geselecteerd en getraind. 
Dagelijks (365 dagen per jaar) neetut onze 
coordinator, een betaalde full-time kracht, of 
diens waarnemer, contact op met de drie 
politiebureaus in de stad, om gegevens van 
slachtoffers te verkrijgen. De coordinator 
zoekt vervolgens een vrijwilliger om het slacht-
offer te bezoeken, uit te vinden of hulp nodig 
is en indien dat het geval is, te trachten die te 
geven. Als de vrijwilliger op een probleem stuit, 
waarvan hij/zij voelt dat bet zijn krachten te 

* Vertaling van cen Iczing gehouden op 14 december 
1984 t.g.v. een studiedag over hulpverlening en 
sehadevergoeding aan slachtoffers van misdrijven. 
Dcze studiedag word georganiseerd door het WODC 
onder auspicien van de Ned. Ver. voor K riminologie 
en bet Landelijk Overleg Slachtofferhulp. 
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boven gaat, legt hij dit voor aan de coordinator, 
die dan een beroep kan doen op een groep 
deskundigen voor advies op o.a. juridisch of 
medisch gebied. Wanneer langer durende hulp 
noodzakelijk is, wordt een poging gedaan om 
het slachtoffer in contact te brengen met een 
passende hulpverlenende instelling. 

De opzet is die van een vrijwilligersorganisatie, 
met een gekozen bestuur, waarin o.a. zitting 
hebben een afgevaardigde van de politie, de 
reclassering en de sociale dienst en op persoon-
lijke titel leden met een speciale deskundig-
heid, bijvoorbeeld een jurist, een psychiater, 
een accountant. 
Alhoewel het bestuur bestaat uit afgevaardig-
den uit diverse organisaties, is het een onaf-
hankelijk lichaam, uitsluitend verantwoorde-
lijk voor tegemoetkoming aan de noden van 
slachtoffers. Dit om mogelijke conflicten met 
betrekking tot de doelstelling te voorkomen. 

De onderliggende filosofie kan als volgt wor-
den samengevat: 
1. Slachtoffers zijn een verwaarloosde groep 
in het strafrechtsysteem en zij kunnen zich 
zoe_oende gemakkelijk geFsoleerd voelen en 
gevoelens ontwikkelen van wrok en achter-
gesteld zijn en zich zelfs verbannen voelen 
uit hun eigen omgeving. Deze gevoelens 
kunnen o.a. bijdragen tot polarisatie van de 
attitudes t.a.v. misdaad en misdaadbestrijding. 
Indien we in enige mate tegemoet kunnen 
komen aan de noden van slachtoffers, dan 
kan dit de polarisatie misschien enigszins be-
perken. 
2. Aangezien criminaliteit zich voordoet bin-
nen de directe omgeving van het slachtoffer 
kan gebrek aan betrokkenheid van de buren 
de gevoelens van pijn en kwetsing doen toe-
nemen. Vandaar dat de reactie zal moeten 
komen nit diezelfde omgeving in plaats van 
professionele hulpverleners. 
3. Het tot slachtoffer worden moet een tilde-
lijke ervaring zijn, waarvan het slachtoffer 
(met hulp en aanmoediging) zo snel mogelijk 
dient te herstellen om zodoende terug te 
keren tot het normale levenspatroon. Het 
moet vooral geen permanente status worden 
met een etiket en speciale behandeling. 



Slachtoffers zijn gewone mensen, geconfron-
teerd met een bijzondere ervaring, die zo snel 
mogelijk hun gewone gedragspatroon weer 
moeten oppakken en niet behandeld moeten 
worden als een speciale groep. Wij trachten 
dan ook elk idee te vermijden in de richting 
van zelfhulp-groepen, die gemakkelijk de 
slachtoffer-status bevestigen. 
4. Leden van een gemeenschap hebben het 
recht betrokken te worden bij het herstellen 
van de schade die de criminaliteit in hun mid-
den veroorzaakt heeft. lit moet niet zonder 
meer overgenomen worden door professionals. 

Deze ideeen en deze methode van werken hcb-
ben een grote invlocd gehad op de ontwikke-
ling van de N.A.V.S.S. 
Het eerste project werd zo'n elf jaar geleden 
gestart in Bristol. De eerste vijf jaar was er 
sprake van een lichte uitbouw van het werk 
doordat, vaak door toeval, mensen in andere 

20 	regio's ervan hoorden en dergelijke projecten 
opzetten. Dit groeiproces betekende een extra 
belasting voor de bestaande organisaties (advi-
seren van de starters en hen helpen bij het 
onderhandelen, met name met de politie, die 
zich begrijpelijkerwijs voorzichtig opstelde). 
In 1979 draaiden er voorzover wij weten 
± 30 programma's (e.6ri van de problemen was 
namelijk dat het niet mogelijk was om er 
achter te komen of er andere soortgelijke orga-
nisaties actief waren). 
We werden ons toen trouwens bewust van een 
zeker gevaar doordat iemand, die leiding gaf 
aan een dergelijke organisatie in oprichting, de 
gegevens van de slachtoffers die zij bezocht, ge-
bruikte voor politieke doeleinden (in een plei-
dooi voor strengere straffen en de terugkeer 
van lijf- en doodstraf). Het werd duidelijk dat 
we, om dit soort ontwikkelingen te voorko-
men, onszelf zouden moeten organiseren. 
Het feit dat zich in de loop der tijd een infor-
meel netwerk had ontwikkeld, waarbij de 
NACRO (National Association for Care and 
Resettlement of Offenders) als intermediair 
gebruikt werd, was echter de voornaamste aan-
leiding om een nationaal orgaan, de 
N.A.V.S.S., te vormen. 
We hebben toen een comite opgericht, met een 
kantoor en een kleine staf, teneinde een der- 



gelijke nationale organisatie op te zetten en 
het benodigde kapitaal bijeen te krijgen (tot 
dan toe werd het extra coordinerende werk 
verzet met behulp van de beperkte middelen 
van de plaatselijke organisaties). 
Er werd als volgt besloten: a) het zou een 
federale organisatie worden waarbij ieder 
plaatselijk project zijn eigen identiteit en 
autonomie zou kunnen behouden binnen 
breed geformuleerde richtlijnen; b) de organi-
satie zou geleid worden door een op regionale 
basis gekozen raad; c) de nationale organisatie 
en de aangesloten leden zouden geen winst na-
streven, niet politiek en religieus opereren en 
zich richten op de noden van alle soorten 
slachtoffers, d) er zouden brede doelstellingen 
gehanteerd worden: A) het ondersteunen van 
bestaande programma's en het creeren van 
nieuwe om zodoende een landelijk bereik te 
bewerkstelligen. B) het vormen van een centraal 
punt bij onderzoek naar de noden van slacht- 

21 	offers, het optreden namens de slachtoffers en 
het onderhandelen met andere organisaties, 
waaronder de overheid; e) om deze doelstel-
lingen uit te voeren was een kleine full-time 
staf nodig. 

1k mag wel stellen dat sinds de N.A.V.S.S. zes 
jaar geleden werd opgericht, we goede vorde-
ringen gemaakt hebben met beide doelstel-
lingen. Het aantal functionerende programma's 
is toegenomen van 35 naar 230 en we worden 
nu regelmatig geraadpleegd door de overheid of 
andere instanties over de behoeften van slacht-
offers. Recent werd een rapport gepubliceerd 
dat betrekking heeft op schadevergoeding aan 
en de behoeften van slachtoffers. Dit rapport 
stemt overeen met ons werk en is voor een 
groot deel gebaseerd op feiten die wij geleverd 
hebben. 
Terug naar de opzet van de organisatie. Toen 
we besloten hadden wat voor soort organisa-
tie de N.A.V.S.S. moest worden lag de grootste 
prioriteit bij het bijeenbrengen van de beno-
digde gelden. 
We hadden het geluk 50% subsidie te krijgen 
van de overheid, op voorwaarde dat de andere 
helft zou worden aangevuld uit particuliere 
fond sen. Dit bleek mogelijk. Vervolgens kon-
den we leden gaan werven, waarbij duidelijke 



regels gesteld werden om politieke invlocd te 
vermijden. 1k zal niet nader ingaan op de ont-
wikkelingen van de laatstb zes jaar, maar de 
huidige structuur en enkele van de huidige 
aandachtspunten beschrijven. 
We hebben nu 230 leden (aangesloten pro-
jectcn), verspreid over het bele land, en ver-
deeld in 15 regio's. De indeling in regio's is 
op min of nicer arbitraire wijze tot stand ge-
komen, waarbij crop gelet werd dater onge-
veer even grote groepen ontstonden, die 
onderling goed bereikbaar waren. Elke regio 
kiest een lid voor de nationale raad, een 
regionaal voorzitter (verantwoordelijk voor 
regio-zaken) en een regionaal contactpersoon 
die crop toeziet dat de leden in de regio met 
elkaar in contact blijven en die tevens de 
schakel vormt tussen het centrale bureau en 
de regioleden. 
Eike regio heeft periodieke bijeenkomsten om 
elkaar steun en aanmoediging te geven, om 
lokale problemen op te lossen, om hun afge-
vaardigde op de hoogte te houden en om het 
nationale beleid te bespreken, voorzover dat 
betrekking heeft op de regio. Op dit moment 
wordt de mogelijkheid onderzocht om een 
full-time regio-coordinator aan te stellen. De 
middelen laten dit echter vooralsnog niet toe. 

De nationale raad 
Dit is het centrale orgaan van de organisatie 
en formed l de werkgever van de staf. De raad 
bestaat uit 15 regio-afgevaardigden, een voor-
Atter, een vice-voorzitter en een penning-
meester. Zij worden gekozen door de (jaar-
lijkse) ledenvergadering, waar tevens vier toe-
hoorders aanwczig zijn van resp. de vcreniging 
van leidinggevende politie-functionarissen, de 
vereniging van leidinggevenden bij de reclasse-
ring, de N.A.C.R.O. en een staffunctionaris 
van de Home Office. 
De nationale raad komt vier keer per jaar bij-
een. Daarbuiten is er een dagelijks bestuur, 
aangewezen door de raad, gerechtigd te beslis-
sen over zaken van uitvoerende aard en urgentc 
zaken. Dit bestuur komt maandelijks bijeen. 
Daarnaast heeft de voorzitter de bevoegdheid 
op te treden in rechte. Er is voorts een beleids-
adviserende groep, zonder uitvoerende macht, 
die functioneert als een soort 'clenktank' m.b.t. 



het beleid op lange termijn en als klankbord 
voor de algemene directeur. 
De nationale raad stelt van tijd tot tijd werk-
groepen in die zich bezighouden met speciale 
kwesties en advies uitbrengen. 
Op dit moment zijn er werkgroepen over de 
volgende onderwerpen: de training van de vrij-
willigers (actualiseren van de richtlijnen van 
plaatselijke trainingen), schadevergoeding voor 
slachtoffers (onderzoek naar de huidige wet en 
praktijk op dit gebied en mogelijke verbete-
ringen), publiciteit en fondsen inzamelen 
(adviseren aan de plaatselijke organisaties, 
bestuderen van nationale initiatieven), etnische 
minderheden (onderzoek naar de speciale 
problemen, verbetering van de werving onder 
deze groep), onderzoek (verzamelen en verge-
lijken van informatie van plaatselijke organi-
saties, evalueren van hun werk en meer `acade-
misch' onderzoek), energieschulden (proble-
men van slachtoffers van illegaal aftappen van 

23 	gas en elektriciteit). 
Naast leden vanuit de lokale instellingen kan 
een werkgroep ook deskundige hulp aantrekken. 

De staf 
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder het 
centrale bureau met z'n uitstekende staf. Op 
dit moment hebben we slechts 31/2 mede-
werker en een full-time vrijwilliger, die pro-
beren de steeds groeiende hoeveelheid werk de 
baas te blijven. We zijn ons ervan bewust dat 
dit niet langer kan duren zonder extra hulp en 
dat we daarvoor middelen moeten zoeken. Op 
dit moment zijn in dienst: een algemeen 
directeur, een voorlichtingsmedewerker, die 
o.a. verantwoordelijk is voor het opstellen 
van voorlichtingsmateriaal en onze vier-maan-
delijkse nieuwsbrief, een part-time assistent 
van de directeur, een full-time secretaresse 
voor het hele bureau en onze penningmeester, 
een zakenman in ruste, die tevens administra-
teur is op vrijwillige basis. We hebben een vaca-
ture voor een adjunct-directeur, die zou moe-
ten optreden als `ontwikkelingsmedewerker' 
en verder de taak van de directeur kan ver-
lichten. 



Specifieke probleemgebieden 

Financiele middelen 
Op dit moment zijn deze wat chaotisch gere-
geld, zowel nationaal als plaatselijk. Op 
nationaal niveau krijgen we het merendeel 
van onze middelen van de overheid, maar 
we moeten'nog steeds een deel uit particu- .  
liere bronnen zien te krijgen. Dit levert 
problemen op. Ten eerste kunnen we niet 
eindeloos putten uit de fondsen die we 
kregen van twee grote liefdadigheidsinstel- 
lingen als startkapitaal. Ten tweede adviseren 
alle professionele kapitaalverwervers 
ons bij het inzamelen van geld bij het publiek 
gebruik te maken van de emotionele kant 
van de zaak. Wij moeten deze adviezen echter 
terzijde leggen, omdat onze doelstelling erop 
gericht is de angst voor misdaad te reduceren 
en de stigmatisering van slachtoffers te 
voorkomen. Op plaatselijk niveau is de finan- 

' 24 	ciele positie heel wisselend. Sommige'pro- 
gramma's wor den goed gesteund door groepen 
als Rotary en Lions of zelfs de plaatselijke 
overheid, andere Verkeren permanent in finan-
ciele moeilijkheden of passen hun hulp aan 
aan hun zeer beperkte middelen, maar bewij-
zen dan ook een geringe dienst aan de maat-
schappij. 
Een complicerende factor is ook dat een aan-
tal projecten een betaalde staf heeft aange-
nomen op basis van werkgelegenheidsprogram-
ma's van de overheid. Dit is echter vrijwel 
nooit langer dan een jaar per persoon met alle 
consequenties voor de training van deze staf-
leden. 

• Over dit probleem zullen we zeer binnenkort 
een rapport publiceren en ik hoop dat dat tot 
verbetering aanleiding zal geven. 

Relatie met de politic 
Hechte, constructieve relaties met de politie 
zijn van het allergrootste belang geweest, al 
vanaf de start van ons werk, niet in het minst 
omdat de politie vrijwel het monopolie heeft 
over de informatie m.b.t. slachtoffers. Deze 
contacten hebben niet altijd even gemakkelijk 
gelopen. 
Ons ideaal is (en dat is in de plaatselijke instel-
lingen in verschillende mate gerealiseerd) dat 



de politie ons een overzicht geeft, met gegevens 
van elk slachtoffer, van alle misdrijven. Dit 
binnen 24 uur na het voorval, zodat we ieder-
een die onze hulp nodig heeft, deze kunnen 
aanbieden. Voor de politic kleven er nadelen 
aan een dergelijk systeem. Kunnen zij er op 
rekenen dat wij ons adequaat gedragen? Zijn 
onze vrijwilligers het vertrouwen waard, tact-
vol, zullen zij de slachtoffers niet van streek 
maken (zodat de slachtoffers vervolgens bij de 
politic gaan klagen dat deze hun naam niet 
had moeten doorgeven)? Als het politie-onder-
zoek nog aan de gang is, kan een bezoek van 
ons slachtofferhulpproject een ondervraging 
compliceren (bovendien, wie is dan het slacht-
offer?). 
Hoe dan ook, de politic kan reele morele be-
zwaren hebben om de informatie aan een derde 
te geven zonder toestemming van het slacht-
offer. Hier komt ook de vraag om de hock 
kijken of de politic een naam moet doorgeven 

	

25 	zonder eerst toestemming te vragen van het 
slachtoffer. Dit is van belang omdat we aange-
toond hebben dat maar zeer weinig namen 
worden doorgespeeld wanneer eerst aan het 
slachtoffer toestemming gevraagd moet wor-
den. Op het eerste gezicht pleit veel voor het 
ethische argument. Er zijn echter twee be-
langrijke argumenten voor een andere visie: 
a) de politic vergeet vaalc toestemming te 
vragen aan een slachtoffer (en vult dan in: 
hulp ongewenst) en b) er is voldoende bekend 
over de effecten van een shock om te weten 
dat slachtoffers vaak niet in staat zijn beslis- 

	

, 	singen te nemen. Veelal vermijden zij dit. 
Vaak ook zijn zij nog in een toestand van ver-
doving. Hierbij komt dat de gemiddelde agent 
onvoldoende weet over shocks of in staat is om 
het aanbod op een adequate manier te doen. 

Er is nog een reden die de politic terughoudend 
maakt in het geven van de namen van slacht-
offers: namelijk het — misschien terechte — 
idee dat wanneer cr werkelijk sprake is van een 
ernstige misdaad met ernstige gevolgen, de vrij-
willigers onvoldoende vaardig zijn om de zaak 
goed te behandelen. Dit gebeurt vrij frequent 
wanneer een organisatie net is gestart, de vrij-
willigers nog weinig ervaring hebben en de 
politic nog geen tijd heeft gehad om vertrou- 



wen te krijgcn in bet project. (lk ben Cr overi-
gens van overtuigd dater organisatics zijn die 
geen geschikte vrijwilligers hebben voor dit 
werk.) Als era! een bestaand project is om dit 
speciale soort slachtoffers op te vangen (bij-
voorbeeld een crisisopvangcentrum voor ver-
krachte vrouwen), dan zou de politic daar 
naartoe moeten verwijzen. 
Ecn ander punt in de relatie met de politic is 
de selectie van vrijwilligers, waarbij ook een 
ingewikkelde ethische kwestie een rol speelt. 
De politic wil er — begrijpelijk — zcker van zijn 
dat de vrijwilligers betrouwbaar zijn. Een 
aspect daarbij is het al dan niet hebben van 
een strafblad. 

De regels over het verschaffen van informatie 
ni.b.t. het strafblad zijn erg streng in Groot-
Brittannie; het is ons nict toegestaan een toe-
komstig vrijwilliger tc vragen of hij een straf-
blad heeft. De N.A.V.S.S. heeft deze kwestie 
aan de orde gestcld bij o.a. de Horne Office 

26 	tun uitgezonderd te worden van de bepa- 
lingen van de desbetreffende wet. Op dit 
moment is het zo dat een vertegenwoordiger 
van de politie zitting heeft in de selectie-

commissie voor vrijwilligers. Wanneer deze 
'nee' zegt, accepteren we dit zonder meer. 

De eisen waaraan het werk moet voldoen 
Niet alleen de politie houdt zich bezig met 
de kwaliteit van het werk. Wij hebben als 
organisatie de plicht zo gocd mogelijk service 
te verlenen aan slachtoffers. Naarmate de 
organisatie zich verder uitbreidde, zijn we 
ons er meer en meer van bewust geworden, 
dat de normen niet uniform zijn, dat we dit 
ook niet kunnen verwachten, maar dat we 
wel minimum-normen kunnen hanteren. Het 
belangrijkste instrument hierbij is de Gedrags-
lijn die elke aangesloten plaatselijke organi-
satie moet onderschrijven. Elk jaar, wanneer 
een organisatie zich opnieuw aansluit, moet 
ook de aanvaarding van de gedragslijn plaats-
vinden. Elke organisatie moet een afschrift 
van zijn jaarverslag indienen bij de N.A.V.S.S. 

Hierin moeten zowel de samenstelling van 
het bestuur venneld worden als het gehan-
teerde trainingsprogramma. (Dit alles ziet 
crop papier goed uit maar is niet waterdicht; 



vele zeer goede organisaties vergeten hun ver-
slagen op te sturen.) 
De belangrijkste punten van de Gedragslijn 
zijn: 
1. De samenstelling van het bestuur van de 
plaatselijke organisaties; hierin moeten zitting 
hebben vertegenwoordigers van de politie en 
tenminste den professionele sociaal-werk-
instelling bevatten. Dit betekent dat er twee 
verschillende soorten van deskundig oordeel 
betrokken worden bij de werkzaamheden. 
2. Vrijwilligers dienen een training te krijgen 
voor zij beginnen met hun werk, terwijl zij 
nadien regelmatig steun en supervisie moeten 
ontvangen. 
3. De projecten dienen een volledig en nauw-
keurig verslag bij te houden van het werk dat 
gedaan wordt met de slachtoffers. (De 
N.A.V.S.S. heeft het recht deze verslagen in 
te zien, wanneer de kwaliteit van het werk 
van een project ter discussie wordt gesteld.) 

27 	4. De organisatie moet een bepaalde rechts- 
vorm hebben en zich laten registreren als 
liefdadigheidsinstelling. Dit levert financiele 
voordelen op. 

Tot nu toe is er geen aanleiding geweest om 
een plaatselijke organisatie de les te lezen 
i.v.m. het zich niet houden aan de Gedrags-
lijn, maar ik denk dat er een of twee gevallen 
geweest zijn, waarbij we dit gedaan hadden 
als we op de hoogte geweest waren van de 
volledige feiten. 
Het is in ieder geval een geruststelling, dat 
klachten van slachtoffers over het werk van 
onze vrijwilligers zeer zeldzaam zijn en bijna 
altijd triviaal. 
In 1983 verleenden onze 4045 vrijwilligers 
hulp aan 65.253 slachtoffers en er was niet 
een klacht voldoende serieus om onder de 
aandacht van de Nationale Raad te brengen. 
Hoewel het heel bemoedigend is te weten dat 
ons werk zo gegroeid is, dat een zeer groot 
aantal slachtoffers geholpen kan worden, is 
het ook ontnuchterend deze cijfers te plaatsen 
tegenover het totaal aantal misdrijven in 
Groot-Brittannie. Zelfs na aanpassing van 
deze cijfers (denk bijvoorbeeld aan slachtoffer-
loze misdaden), blijkt dat we maar aan 10% 
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van de mensen die het nodig zouden kunnen 
hebben, hulp vericnen. 
lk hoop dat u iets aan mijn woorden zult heb-
ben bij het ontwikkelen van uw werk. 



Nationale Associatie van Slachtofferhulp-
Projecten 
Gedragslijn, 7 december 1981. 

1. De aangesloten projectinstellingen moeten 
de goedkeu ring verkregen hebben van de chef 
van politie van hun stad of district. 
2. De aangesloten organisaties worden geleid 
door een bestuur waarin onder nicer zitting 
hebben: 
— een politiefunctionaris, benoemd door de 
plaatselijke politiechef; 
— een vertegenwoordiger van de reclassering 
of de sociale dienst; 
— een vertegenwoordiger van een plaatselijke 
vrijwilligersorganisatie of kerk. 
3. De aangesloten projecten moeten binnen 

29 	twaalf maanden na de aansluiting bij de 
N.A.V.S.S. een bepaalde rechtsvorm hebben. 
4. Elk project moet een penningmeester benoe-
men die zorg draagt voor een adequate boek-
houding. De verantwoording hiervan moet jaar-
lijks geverifieerd worden door een daartoe be-
voegd persoon die niet tot het bestuur behoort. 
5. Er moet een nauwkeurig verslag worden bij-
gehouden van het werk dat voor de slacht-
offers en hun familie is verricht en van de ge-
boden hulp. 
6. Elk aangesloten project moet een jaarverslag 
opstellen en een kopie hiervan indienen bij 
de N.A.V.S.S. 
7. Zowel de betaalde als de vrijwillige werkers 
van de aangesloten projectorganisaties moeten 
zorgvuldig geselecteerd worden en voorbereid 
op hun taak door het bestuur, dat acht moet 
slaan op .de adviezen van de N.A.V.S.S. 
omtrent de training. 
8. Aangesloten projecten moeten zorg dragen 
voor adequate regelingen m.b.t. verzeke-
ringen voor hun medewerkers zoals volgens 
de wet vereist. 
9. Het bestuur moet een hoog niveau van 
dienstverlening .handhaven door: 
— het onderhou den van een goede relatie 
met andere .plaatselijke instanties en ver-
wante organisaties; 
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— zich te verzekeren van de beschikbaar-
heid van professionele en ervaren hulp-
bronnen voor het verlenen van adviezen 
over het werk van de organisatie; 
— toe te zien op de effectiviteit van de 
organisatie. 
10. De aangesloten instellingen moeten 
hun gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid erkennen door rekening te houden 
met datgene wat speelt in de Nationale 
Raad, de regionale bijeenkomsten en de 
nieuwsbrief en door het verschaffen van 
informatie aan afgevaardigden van de 
raad, en regionale of nationale medewerkers. 
II. De Associatie heeft het recht van inzage 
in de verslagen en rapporten van de aange-
sloten organisaties om zodoende te beoor-
delen of de Gedragslijn wordt nageleefd. 



Internationale 
kinderontvoering 

The last battle of the marital war? 

door prof. mr . J. E. Doek* 

Inleiding 
Het komt helaas regelmatig voor, dat na 
een echtscheiding een van de ouders het 
kind `ontvoere d.w.z. onttrekt of onttrok-
ken houdt aan de ouder die door de rechter 
met het gezag over het kind is belast. 
Vooral als deze ontvoering een internatio- 
naal karakter heeft, d.w.z. gepaard gaat 
met overbrenging van het kind naar een 
ander land, kan dit leiden tot situaties die 

31 	niet alleen voor het kind maar ook voor 
de achterblijvende ouder zeer traumatisch 
kunnen zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor 
ontvoering van het kind binnen de grenzen 
van het land waar het woont i , maar in der-
gelijke gevallen bestaan er, buiten het over-
leg en de bemiddeling, ook nog tamelijk 
effectieve juridische middelen om deze 
vorm van `eigenrichting' ongedaan te 
maken 2 . 
Het schrijnende van internationale kinder-
ontvoeringen is dat deze middelen vrijwel 
niet bestaan. Verscheidene ouders — ook in 
ons land — probeerden vaak jarenlang wan-
hopig hun ontvoerde kind te localiseren en 
terug te brengen. Organisaties en autori-
teiten in eigen land en in het land waarheen 
het kind werd ontvoerd, werden ingescha-
keld voor hulp, bemiddeling en/of juridische 
interventie. Veelal zonder resultaat. 
Ook internationale organisaties zoals UNICEF 
en de International Union for Child Welfare 
(IUCW) bieden weinig soelaas. Zij rekenen 
bemiddeling in dergelijke zaken niet tot hun 
taak. Vooral in de sfeer van het instellen van 
een onderzoek, is de International Social- 

* Hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 



Service (ISS) actief. De in 1979 opgerichte 
organisatie Defence for Children International 
(DCI) heeft reeds in menig geval van inter-
nationale kinderontvoering bemiddeld, maar 
ook deze organisatie heeft moeten constateren 
dat bij gebrek aan internationaal erkende regels 
de resultaten mager zijn. 
Kortom, de internationale kinderontvoering is 
niet alleen voor ouders en kinderen een trait-
matische gebeurtenis maar is ook een schrijnend 
voorbeeld van internationale rechts-on-macht. 
Gelukkig zien we dat men zich internationaal 
niet bij deze onmacht heeft neergelegd. Zowel 
op Europees als op mondiaal niveau heeft men 
zich ingespannen orde te scheppen in de `na-
huwelijkse jungle', waar tot nu toe kennelijk 
de brutaalste, slimste of sterkste ouder de wet 
kon stellen zonder dat bevoegde autoriteiten 
in staat of bereid waren deze `eigen-rechters' 
te corrigeren. Deze inspanningen hebben geleid 
tot twee internationale verdragen: 
a. European Convention on recognition and 
enforcement of decisions concerning custody 
of children and on restoration of custody of 
children (Council of Europe No. 105, Luxem-
bourg 20.V.1980); hierna: het Europese 
Verdrag (voor de Franse en Engelse tekst van 
dit verdrag zie men ook Tractatenblad 1980, 
nr. 134). 
b. Convention on the Civil Aspects of Inter-
national Child Abduction (Hague Conference 
on Private International Law, October 25, 
1980); hierna het Haagse Verdrag. 
Op de betekenis van deze verdragen voor de 
bestrijding van de internationale kinderont-
voering zal in dit artikel beknopt Nv o r den in-
gegaan 3 . Maar eerst zullen de belangrijkste re-
sultaten worden weergegeven van eon onder-
zoek naar het voorkomen van internationale 
kinderontvoering in ons land, uitgevoerd door 
Oost, coordinator van de werkgroep ikinderont-
veering' van de Nederlandse afdeling van 
Defence for Children International. Immers, 
bet beeld dat men door de bank genomen van 
internationale kinderontvoering heeft, is dat 
van de ontvoering van een kind door zijn vader 
naar het land waar die vader is geboren en dat 
veclal gelegen is rond de Middellandse Zee 
(Italie, Turkije, Marokko etc.). Zoals uit de 
hierna weer te geven uitkomsten van genoemd 



onderzoek zal blijken, klopt dit beeld geenszins 
met de werkelijkheid. De resultaten van het 
onderzoek worden ten dele bevestigd door be-
vindingen elders. 

Internationale kinderontvoering naar en uit 
Nederland 
Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp 
van een vragenlijst die ook gebruikt werd door 
de Haagse conferentie voor internationaal 
privaatrecht ter voorbereiding van het hiervoor 
genoemde Haagse Verdrag. De vragenlijst werd 
toegezonden aan alle Raden voor de kinder-
bescherming, de Nederlandse afdeling van de 
International Social Service en aan enige politie-
korpsen (o.a. in Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht). In totaal werden 141 vragenlijsten 
geretourneerd die betrekking hadden op 126 
ontvoeringszaken uit de periode januari 1977 
t/m januari 1983. 
Bij de resultaten van het onderzoek moet wor- 

33 	den aangetekend dat bij de ondervraagde instan- 
ties internationale kinderontvoeringen niet af-
zonderlijk werden geregistreerd. Dit betekende 
dat de desbetreffende dossiers moeilijk terug te 
vinden waren in de archieven; vaak moest wor-
den gewerkt op basis van herinnering. Ten-
slotte was niet steeds de informatie die gevraagd 
werd beschikbaar, zodat een deel van de vragen-
lijsten onvolledig ingevuld werd geretourneerd. 
Derhalve dient ten aanzien van de representati-
viteit van de uitkomsten de nodige voorzichtig-
heid te worden betracht. Toch vormen die uit-
komsten een tamelijk betrouwbare indicatie 
van de aard en de omvang van het verschijnsel 
internationale kinderontvoering in ons land. 
Wij willen eerst zoveel mogelijk de belangrijkste 
feitelijke gegevens vermelden en daarna iets 
zeggen over de achtergronden/motieven van 
deze ontvoeringen. Informatie over de onder-
nomen (juridische) acties van de achtergeble-
ven ouder komen aan de orde in het verband 
van de verdragen. 

Enige feitelijke gegevens 
In 64% van de gevallen hadden de ouders een 
verschillende nationaliteit. Dit vormt een beves-
tiging van de resultaten van het onderzoek dat 
werd uitgevoerd ter voorbereiding van het 
Haagse Verdrag. Dyer (1978) geeft in zijn op 



dit onderzoek gebaseerde rapport de volgende 
omschrijving van het gezin waarin internatio-
nale kinderontvoering plaatsvond: 
— `een internationaal samengesteld gezin, 
waarin belangrijke culturele verschillen bestaan 
tussen de ouders gekoppeld veelal aan verschil 
in nationaliteit.' 
In dit beeld past ook het gegeven dat het woon-
land van de ontvoerende ouder niet zijn/haar 
geboorteland was terwij1 het woonland van de 
achtergebleven ouder in 77% van de gevallen 
ook haar/zijn geboorteland was. De kinderen 
werden dan ook in bijna alle gevallen °verge-
bracht naar c.q. gehouden in het geboorteland 
van de ontvoerende ouder. 
Aandacht verdient ook het gegeven dat de ont-
voering in de meerderheid van de gevallen (60%) 
plaatsvond voordat de echtscheiding was uit-
gesproken; dit gegeven is ook terug te vinden 
in een Amerikaans onderzoek waar percentages 
van 60 tot 85 worden vermeld (Noble and 

34 	Palmer, 1984). 
De ontvoerde kinderen (totaal 193 kinderen) 
waren in overgrote meerderheid jonger dan 
12 jaar (92%), een gegeven dat overeenkomt 
met de uitkomst van een ander Amerikaans 
onderzoek (87%; Agopian, 1980). 
De gedachte dat vooral of uitsluitend vaders 
hun kinderen ontvoeren blijkt niet juist te zijn. 
In 59,5% van de gevallen was de vader de ont-
voerder en in 39,5% was dit de moeder. Daar-
bij moet bovendien aangetekend worden dat 
ten aanzien van jonge kinderen in verreweg de 
meeste gevallen de moeder na de scheiding met 
het gezag wordt belast 4 . 
Ook onjuist is de gedachte dat het bij inter-
nationale kinderontvoeringen (vrijwel) uitslui-
tend zou gaan om ontvoeringen nit Nederland 
met als `slachtoffee de in Nederland achter-
blijvende (Nederlandse) moeder. 
Naar Nederland werden in totaal 68 kinderen 
ontvoerd. Het land van waaruit de meeste kin-
deren werden ontvoerd was West-Duitsland 
(32 kinderen) gevolgd door Italie (12 kinderen), 
Engeland en de USA (beide 5 kinderen); 
andere landen die in deze categorie voorkomen 
(totaal 13 landen) zijn o.a. Belgie, Canada, 
Noorwegen, Polen, Tunesie en Turkije. 
In de onderzochte periode werden 125 kinde-
ren uit Nederland ontvoerd naar het buiten- 



land en niet alleen naar het gebied rond de 
Middellandse Zee. Weliswaar werden 19 kinde-
ren naar Italie ontvoerd maar goede tweede 
was West-Duitsland (13 kinderen) direct ge-
volgd door Frankrijk (12 kinderen). De 125 
kinderen werden naar in totaal 30 verschillen-
de landen ontvoerd waaronder Australie, 
Brazilie, Canada, Griekenland, Israel, Kenia, 
Mexico, Noorwegen, Pakistan, Tunesie en de 
USA. 

In 18 gevallen werden de kinderen meer dan 
een keer door hun ouders ontvoerd 5 . 

Bij `ontvoering' moet men overigens niet al te 
snel denken aan de 'kidnapping' scenes zoals 
die van ontvoeringen door terroristen bekend 
zijn geworden. In `slechts' 25% van de 126 . 
gevallen was er sprake van actief wegvoeren 
van het kind waarbij in 9 gevallen fysiek geweld 
werd gebruikt. In 47% van de gevallen werd 
het kind achtergehouden in een ander land 

35 	dan waar het zijn woon/verblijfplaats had; in 
30 gevallen werd dit achterhouden ongeoor-
loofd als gevolg van een latere (rechterlijke) 
beslissing en in 29 gevallen werd het kind 
achtergehouden na een bezoek in het kader 
van een bezoekregeling. Dit laatste gegeven, 
ook terug te vinden 5  in Amerikaans onder-
zoek (Agopian, 1980), is in het bijzonder zor-
gelijk en maakt het begrijpelijk dat in gevallen 
waarin de ouders verschillende nationaliteiten 
hebben, de ouder-voogd soms zeer zware eisen 
stelt alvorens hij/zij bereid is het kind te laten 
gaan voor een bezoek aan zijn andere ouder, 
als hij/zij al tot zo'n bezoek enige medewer-
king wil geven. Bezien wij de resultaten van 
de kinderontvoeringen dan moet de conclusie 
zijn dat zij 'lonen'. In 76 gevallen keerden de 
kinderen — ondanks de inspanningen van de 
achtergebleven ouder (zie volgende paragraaf) — 
niet terug. 
In 60 gevallen bleven de kinderen wonen bij 
de ontvoerende ouder en in 15 gevallen werden 
de kinderen ondergebracht bij familie van de 
ontvoerende ouder of in een door hem uitge-
zocht tehuis (onbekend: 1). In 29 van deze 
gevallen kon de achterblijvende ouder het kind 
bezoeken, hoe vaak en waar precies is niet be-
kend. In de overige gevallen bestond die moge-
lijkheid niet of was dit onbekend (7 gevallen). 



In 35 gevallen keerden de kinderen terug naar 
de achtergebleven ouder; 19 keer op grond van 
een rechterlijke beslissing, 9 keer als resultaat 
van een her-ontvoering (onbekend: 7). In 15 
gevallen konden noch de kinderen noch de 
ontvoerende ouder worden opgespoord 6 . 

Directe aanleiding en motieven 
Uit het onderzoek blijkt dat de directe aanlei-
ding voor de ontvoering in veel gevallen verband 
houdt met een rechterlijke beslissing over het 
gezag. Kinderen werden ontvoerd om een rech-
terlijke beslissing voor te zijn (25 gevallen) of 
om de tenuitvoerlegging van een voor de ont-
voerende ouder ongunstige beslissing te voor-
komen (31 gevallen). Ook frustratie over een 
ongunstige of onduidelijke bezoekregeling 
leidde nogal eens tot ontvoering (16 gevallen); 
hetzelfde gold voor zorg over de fysieke of 
psychische gezondheid van de kinderen (17 
gevallen). Onenigheid/ruzie tussen de ouders 

36 	vormde ook vaak de aanleiding voor de ont- 
voering (34 gevallen) terwijI tenslotte het aan-
gaan van een nieuwe relatie (c.q. hertrouwen) 
door de verzorgende ouder ook nogal eens tot 
ontvoering van het kind leidde (14 gevallen). 
Wat de motieven voor de ontvoering betreft 
moest in het onderzoek vrijwel volledig worden 
afgegaan op de persoonlijke indrukken van mede-
werkers van de ondervraagde instanties, omdat 
zij na de ontvoering veelal geen contact meer 
hadden met de ontvoerende ouder. Desalniet-
temin lijkt het zinvol enige resultaten te ver-
melden van het onderzoek omdat deze ook 
door onderzoek elders (ten dele) worden be-
vestigd. 
Belangrijkste motief (62 gevallen) leek te zijn 
liefde voor de kinderen en het verlangen ze 
hi] zich te hebben. Andere motieven die ge-
noemd werden: bescherming van de kinderen 
tegen een ongewenste behandeling door de 
andere ouder (27 gevallen) waarbij aansluit de 
wens om toezicht te hebben op de culturele 
ontwikkeling van de kinderen (22 gevallen). 
Ook het verlangen toegang te hebben tot de 
kinderen vormde een belangrijk morief (20 ge-
vallen). 
In menig geval hield het motief verband met de 
andere ouder, was de actie gericht tegen/op de 
andere ouder (wrok: 17 gevallen; uitsluiten van 



omgang met de kinderen: 16 gevallen; dwingen 
tot hereniging van gezin: 11 gevallen). 
In het voorafgaande vallen de volgende elemen-
ten op: 
— (ongunstige) rechterlijke beslissing; 
— ongunstige c.q. onduidelijke bezoekregeling; 
— behoefte het kind bij zich te hebben. 
Ook door Dyer (p. 22, 1978) en Agopian 
(1980) wordt een beeld geschetst waarin deze 
elementen een belangrijke rol spelen. 
De bevindingen van onderzoek hier en elders 
onderstrepen niet alleen het grote belang van 
zorgvuldig voorbereide en goed toegelichte 
rechterlijke beslissingen (in het bijzonder bij 
internationale scheidingen) maar ook de nood-
zaak van een zodanige wetgeving dat daarin 
ook de positie, wensen en verlangens van de 
andere ouder zoveel mogelijk worden gerespec-
teerd. Dit betekent o.a. een goede mogelijkheid 
voor het onderhouden van een regelmatig con-
tact met de kinderen en de erkenning van een 

37 voortgaande ouderlijke verantwoordelijkheid 
in de vorm van een zekere medezeggenschap 
t.a.v. de kinderen ook na de scheiding (vgl. 
HR 4-5-1984, RvdW 1984, nr. 70). 

Gevolgen van internationale kinderontvoering 
Het onderzoek levert weinig concrete informa-
tie over de gevolgen omdat slechts over een 
beperkt aantal kinderen, nl. een deel van de 
kinderen die naar de achtergebleven ouder 
terugkeerde, gegevens beschikbaar waren. 
In 12 gevallen (over de overige 114 was niets 
bekend) vertoonden kinderen ernstige aanpas-
singsmoeilijkheden Of hadden een overdreven 
angst voor de ontvoerende ouder of maakten 
een psychotische indruk 7 . 

Deze schaarse gegevens vormen een zekere 
bevestiging van hetgeen in de literatuur wordt 
aangenomen. 
Het kind is het `echte' slachtoffer d.w.z. hij 
ziet zijn bestaan in een hem bekende omgeving 
— school, vriendjes, clubs — afgebroken. Boven-
dien verliest hij elk contact, althans voor zekere 
tijd, met de ouder die hem tot dan toe verzorg-
de en opvoedde. Hij komt veelal terecht in een 
hem onbekende situatie, hij moet zich aanpas-
sen aan een andere culturele en maatschappe-
lijke situatie, nieuwe vrienden maken en soms 
een nieuwe taal leren (Dyer, 1978). 



Littner, een Amerikaanse psychiater verklaarde 
op grond van zijn ervaringen dat 10 tot 40% 
van de ontvoerde kinderen ernstige stoornissen 
vertonen, zoals slapeloosheid, bedplassen, vrees 
voor vreemden en terugval naar infantiel ge-
drag (Spangler, 1982). 
Anderzijds worth er op gewezen dat een ont-
voering niet altijd slecht behoeft te zijn voor 
kinderen, met name niet in die gevallen waarin 
de situatie voor de kinderen bij de verzorgende 
ouder metterdaad slecht is (Dyer, 1978, p. 28). 
Een voorlopige conclusie kan zijn, dat meer 
onderzoek gewenst is om te kunnen vaststellen 
of, en zo ja, in welke gevallen en in welk op-
zicht een ontvoering voor een kind duidelijk 
(blijvende) nadelige gevolgen heeft. 
Ook voor de achterblijvende ouder is de ontvoe-
ring veelal een traumatische ervaring. Er is een 
periode van grote onzekerheid en angst over het 
lot van het kind. Het kost vaak veel tijd en geld 
om de verblijfplaats van het kind op te sporen. 

38 	Als het al lukt de terugkeer van het kind te be- 
werkstelligen, dan gaat dit nogal eens gepaard 
met moeizame en soms teleurstellende contac-
ten met rechters, kinderbeschermingsorganisa-
ties en politie. Kortom, de schade die deze 
ouder materieel en immaterieel wordt toege-
bracht is vaak aanzienlijk. 

Internationale kinderontvoering: de juridische 
invalshoek 
Er bestaat een duidelijk verband tussen een 
kinderontvoering en het juridische gebeuren 
rond de scheiding van ouders. Hiervoor hebben 
we reeds gezien hoezeer een ongunstige rech-
terlijke beslissing inzake gezag of omgang of 
wet de vrees voor zo'n beslissing cen directe 
aanleiding vormde voor de ontvoering. In ons 
onderzoek was in 47% van de gevallen de 
achtergebleven under met het gezag over het 
ontvoerde kind bekleed; in 5% was dit een 
voogdij-instelling. In 42% van de gevallen was 
Cr nog geen rechterlijke beslissing t.a.v. het 
gezag (Amerikaanse bevinding: 85%C.), Noble 
en Palmer, 1984). 
Het ligt voor de hand dat de ontvoerende 
ouder na de ontvoering een voor hem gunstige 
gezagsbeslissing hoopt te verkrijgen, veelal in 
zijn eigen geboorteland. Daarnaast zal de 
achtergebleven ouder proberen of wel de reeds 



door de rechter gegeven gezagsbeschikking 
erkend en tenuitvoergelegd te krijgen in het 
land waar het ontvoerde kind verblijft, of wel 
een voor hem gunstige gezagsbeslissing te be-
werkstelligen. Wij zullen eerst de resultaten van 
het onderzoek weergeven, dat betrekking heeft 
op gerechtelijke acties van de ouders. Daarna 
zullen we de belangrijkste juridische knelpun-
ten samenvatten en tenslotte zullen we ingaan 
op de mogelijkheden van de in de inleiding ver-
melde verdragen. 

Juridische acties van de ouderslknelpunten en 
conclusies 
De ontvoerende ouder probeerde in 37 gevallen 
in het land waarheen hij het kind ontvoerde 
een voor hem gunstige gezagsbeslissing te ver-
krijgen (in 41 gevallen: niet; in 48: onbekend). 
In 22 gevallen slaagde hij daarin (60%); in 4 
gevallen werd het verzoek afgewezen (onbe-
kend: 11 gevallen). 

39 	De achtergebleven ouder ondernam in 83 ge- 
vallen gerechtelijke stappen om de ontvoering 
ongedaan te maken. In 25 gevallen werd beslist 
ten gunste van de achtergebleven ouder. Derge-
lijke beslissingen betekenen echter niet dat het 
kind ook daadwerkelijk terugkeert naar de 
achtergebleven ouder. In 15 gevallen werd het 
verzoek van de achtergebleven ouder afgewezen. 
In 27 gevallen werd afgezien van gerechtelijke 
actie of omdat het geen zin had (4 maal) of 
omdat er geen wettelijke mogelijkheden waren 
(5 maal) of omdat de ouder niet wist waar het 
kind verbleef (7 maal). 
Het is wellicht nuttig in dit verband nog te 
herinneren aan de cijfers over de terugkeer 
van het kind: 19 maal als gevolg van een rech- 
terlijke beslissing en 9 maal door herontvoering. 

Als we het verschijnsel van de internationale 
kinderontvoering benaderen vanuit de juridische 
invalshoek dan mag, mede op basis van voren-
besproken onderzoek, het volgende worden 
gesteld: 
— internationale kinderontvoering is een vorm 
van eigenrichting die `loone, d.w.z. de ontvoer-
der bereikt zijn doel. Dit is een slechte zaak en 
omdat de betrokken kinderen in het algemeen 
daarvoor een (soms) hoge prijs moeten beta-
len en omdat het veelal grote psychische schade 



toebrengt aan de achterblijvende ouder. Overi-
gens zal ook de ontvoerende ouder veelal leven 
onder grote psychische spanning. Tenslotte is 
het een slechte zaak omdat `eigenrichting' niet 
behoort te lonen aangezien dat betekent dat 
het recht van de sterkste gaat heersen; 
— internationale kinderontvoering kan met de 
huidige juridische middelen nauwelijks effec-
tief bestreden worden (daarom loont' het ook). 
Zelfs de inschakeling van diverse autoriteiten 
levert weinig op en kost veel tijd. Uit het 
onderzoek bleek dat in 75% van de gevallen de 
rechter en de Raad voor de kinderbescherming 
en International Social Service werden inge-
schakeld. Zelfs als de rechtbanken in ontvoe-
ringszaken sneller tot een eindbeslissing zouden 
komen (zoals geadviseerd door enkele raden 
voor de kinderbescherming) moet worden be-
twijfeld of dit voldoende effect heeft gezien 
de uitkomsten van het onderzoek; 
— een juridische actie van de ontvoerende 

40 	ouder ingesteld in zijn geboorteland (= veelal 
verblijfplaats van het ontvoerde kind) heeft 
vaker succes dan die ingesteld door de achter-
gebleVen ouder. Bovendien mag op grand van 
de resultaten van het onderzoek worden aan-
genomen dat `slechts' in 15 van 25 positief voor 
de achtergebleven oUder uitgevallen beslissingen 
dit ook leidde tot terugkeer van het kind; 
— de wet van de voldongen feiten speelt een 
belangrijke rol. Hoe langer het kind kan worden 
gehouden in de door de ontvoering geforceerde 
situatie, hoe onwaarschijnlijker het wordt dat 
een rechter een beslissing zal geven die deze 
situatie `terugdraair. Blijkens het onderzoek 
was de tijd die gemiddeld verstreek tussen het 
tijdstip van de ontvoering en die van de rech-
terlijke beslissing ongeveer 1 jaar. 
Slechts een efficiente samenwerking tussen de 
instanties in de betrokken landen en een royale 
erkenning en tenuitvoerlegging van bevoegd 
genomen rechterlijke beslissingen kunnen be-
vorderen dat de internationale kinderontvoe-
ring niet meer of in elk geval veel minder 
loont' en daardbor afneemt in plaats van zoals 
wordt verwacht, (Dyer, 1978) toeneemt. 

Verdragen 
Nederland is partij bij verschillende executie-
verdragen, o.a. met Duitsland en Italie als 



belangrijke 'counter-partners' in ontvoerings-
zaken, en de gedachte ligt voor de hand dat dit 
instrumenten zouden kunnen zijn voor de ten-
uitvoerlegging van bijv. gezagsbeschikkingen 
gegeven in verband met een echtscheiding. 
Deze verdragen zijn echter uitdrukkelijk niet 
van toepassing op beslissingen als hier be-
doeld 8 . 

De executie 'sec' is ook niet de kern van de 
problematiek maar vooral de factor `tijd'. 
Immers, het verstrijken van de tijd maakt, naast 
de neiging om buitenlandse beschikkingen 
toch op hun inhoud te toetsen (bijv.: met als 
argument: de tijd die sinds het geven van de 
beslissing is verstreken of de gewijzigde omstan-
digheden die (n.b.!) door de ontvoering zijn 
geforceerd) de kinderontvoering `lonend'. 
De Verdragen die inmiddels al weer meer dan 4 
jaar geleden tot stand kwamen richten zich dan 
ook sterk op de internationale samenwerking 
van de betrokken autoriteiten met het doe! 

41 tot een snelle opsporing en teruggeleiding van 
het ontvoerde kind te komen. Hoewel het cen-
trale doel gelijk is verschillen de verdragen in de 
wijze waarop zij dit doel trachten te bereiken. 
Derhalve een korte aanduiding van de inhoud 
van de verdragen: 
Het Europese Verdrag: uitgangspunt van dit 
verdrag is dat beslissingen inzake het gezag 
over kinderen gegeven in een Verdragsstaat 
moeten worden erkend en indien zij uitvoer-
baar zijn in de staat waar zij gegeven zijn, ook 
in elke andere Verdragsstaat moeten kunnen 
worden tenuitvoergelegd. 
Van belang is voorts dat elke Verdragsstaat 
een centrale autoriteit moet aanwijzen i.v.m. 
de uitvoering van het verdrag. 
De ouder die een gezagsbeschikking die ten-
gevolge van ontvoering van het kind naar een 
ander land is gefrustreerd, erkend en tenuit-
voergelegd wil zien, kan zich wenden tot die 
centrale autoriteit, hetzij in eigen land, hetzij 
in het land waar het kind (vermoedelijk) ver-
blij ft . 
Het verdrag geeft regels voor een snelle afdoe-
ning van verzoeken als hiervoor bedoeld door 
de centrale autoriteit en voor een goede samen-
werking tussen de verschillende centrale auto-
riteiten (artt. 3 t/m 6). Het behoort o.a. tot 
de taak van de centrale autoriteit om zelf stap- 



pen te ondernemen dan wel zonder uitstel te 
laten nemen: 
— to discover the whereabouts of the child; 
— to secure the recognition or enforcement of 
the decision. 
Van belang is dat het verzoek door de belang-
hebbende ouder wordt gedaan binnen 6 maan-
den na het tijdstip van de ontvoering. Latere 
verzoeken kunnen wel in behandeling worden 
genomen maar de kans dat zo'n verzoek wordt 
afgewezen is groter dan bij een tijdig verzoek 
(art. 10). 
Overigens is inschakeling van een centrale 
autoriteit niet verplicht; de belanghebbende 
ouder kan ook rechtstreeks de bevoegde auto-
riieit (rechterlijk of administratief orgaan) in 
het land waar het kind verblijft vragen om er-
kenning en tenuitvoerlegging.van een gezags-
beslissing. Artikel 14 bepaalt in dit verband: 
'Each Contracting State shall apply a simple 
and expeditious procedure for recognition and 

42 	enforcement of decisions relating to custody of 
a child. To that end it shall ensure that a 
request for enforcement may be lodged by 
simple application'. 
Tenslotte kan onder dezelfde voorwaarden als 
gelden ten aanzien van een gezagsbeslissing ook 
de erkenning en tenuitvoerlegging van cen 
omgangsregeling worden gevraagd (zie verder 
Jansen, 1980). 
Het Europese Verdrag trad op 1 september 
1983 in werking en geldt thans tussen de vol-
gende landen: Frankrijk, Luxemburg, Portugal 
en Zwitserland. Nederland is (nog) geen partij 
bil het verdrag; er wordt wel gewerkt aan de 
voorbereiding van een goedkeuringswet 9 . 

Het Haagse Verdrag vonnt een aanvulling op 
het Flaagse Kinderbeschermingsverdrag 1961. 
Laatstgenoemd verdrag bepaalt o.a. (art. 7) 
dat maatregelen genomen door autoriteiten 
die krachtens het verdrag bevoegd zijn in alle 
Verdragsstaten moeten worden erkend. Als de 
betrokkene een dergelijke maatregel wil (laten) 
tenuitvoerleggen in een Verdragsstaat, ge-
schiedt deze tenuitvoerlegging echter (en ook: 
de erkenning) op basis van de interne wet van 
de staat waar de tenuitvoerlegging wordt ge-
vraagd of op grond van internationale overeen-
komsten waarbij die staat partij is. Kortom: 
het Verdrag van 1961 biedt geen mogelijkheid 



tot een effectieve bestrijding van internationale 
kinderontvoeringen. 
Om die reden nam de Haagse conferentie voor 
Internationaal Privaatrecht het initiatief tot 
het opstellen van een (aanvullend) Verdrag, een 
initiatief dat in 1980 leidde tot het hiervoor 
bedoelde Verdrag inzake 'child abduction'. 
Het zal niet verbazen dat de inhoud van dit 
verdrag in veel opzichten lijkt op het Europese 
Verdrag. loch zijn er ook verschillen. 
Artikel 1 van het Verdrag valt met de deur in 
huis en formuleert als doel van het Verdrag: 
a. to secure the prompt return of children 
wrongfully removed to or retained in any 
Contracting State. 
b. to ensure that rights of custody and of 
access under the law of one Contracting State 
are effectively respected in the other Contrac-
ting States. 
Het Europese Verdrag legt in zijn bepalingen 
vooral de nadruk op de erkenning en tenuit- 

43 voerlegging van rechterlijke gezagsbeslissingen, 
met inbegrip van de omgangsbeschilckingen. 
Het Haagse Verdrag gaat (impliciet) uit van de 
erkenning en de tenuitvoerlegging en spreekt 
in zijn bepalingen vooral over de terugkeer van 
het kind. 
Het Haagse Verdrag is evenals het Europese 
toepasselijk op kinderen jonger dan 16 jaar. 
Ook het Haagse Verdrag voorziet net als het 
Europese in de aanwijzing van `centrale auto-
riteiten'. Deze autoriteiten moeten in nauwe 
onderlinge samenwerking 'the prompt return' 
van het kind bevorderen en daartoe de nodige 
maatregelen nemen (art. 7); de voorkeur wordt 
(uiteraard) gegeven aan een vrijwillige terug-
keer van het kind (art. 10). 
Het Haagse Verdrag is nadrukkelijker en daar-
door wellicht ook strikter gericht op de terug-
keer van het kind. Zo bepaalt artikel 11 o.a. 
niet alleen dat de autoriteiten 'shall act expedi-
tiously in proceedings for the return of chil-
dren' maar ook dat de belanghebbende ouder 
zelf de centrale autoriteit een verklaring mag 
vragen in het geval de betrokken autoriteit niet 
binnen zes weken na het begin van de procedure 
tot een beslissing is gekomen. Ook artikel 12 
is zeer duidelijk: als een kind is 'ontvoerd' 
(wrongfully removed or retained) en de perio-
de tussen het moment van de ontvoering en het 



tijdstip waarop de `terugvorderings'-procedure 
is begonnen voor de autoriteit van de staat 
waar het kind zich bevindt korter is dan een 
jaar 'the authority concerned shall order the 
return of the child forthwith'. 
Dit betekent overigens niet dat het ontvoerde 
kind onder alle omstandigheden terug moet 
keren. Zo is bijv. de autoriteit van de staat 
waar het kind verblijft niet verplicht het kind 
terug te laten keren als (art. 13, onder b) 
'there is a grave risk that his or her return 
would expose the child to physical or psycholo-
gical harm or otherwise place the child in an 
intolerable situation'. 
Het Haagse Verdrag is in werking getreden op 
1 december 1983 en geldt tussen Canada, 
Frankrijk, Portugal en Zwitserland. Nederland 
heeft het verdrag ondertekend en is voornemens 
ook dit verdrag goed te keuren 1 °. 

Conclusies 
44 	Kinderontvoering is een verschijnsel dat niet 

alleen leidt tot de ontvoering van kinderen uit 
Nederland maar ook tot ontvoeringen naar 
Nederland. Het beeld dat uit het beschreven 
onderzoek naar voren komt noopt tot beschei-
denheid in velerlei opzicht. De verontwaardi-
ging over ontvoeringen uit Nederland zal moe-
ten worden geplaatst in het licht van het gege-
ven dat het kennelijk ook loont' kinderen 
naar Nederland te ontvoeren. Verder zij er op 
gewezen dat een grotere internationale mobili- 
teit, een toenemend aantal Internationale huwe-
lijken en een versoepeling van de echtscheidings-
wetgeving het aannemelijk maken dat inter-
nationale kinderontvoeringen zullen toenemen 
(Dyer, 1978). Het Europese en het Haagse 
Verdrag bieden beide goede mogelijkheden voor 
een effectieve bestrijding van dergelijke ontvoe-
ringen. Veel zal daarbij afhangen van de wijze 
waarop en de mate waarin gebruik zal worden 
gemaakt van de voorbehouden en de noodzake- . 
lijke uitzonderingen..Noodzakelijk, omdat 
immers algemeen wordt aanvaard, dat een 
blindelings (d.w.z. ongeacht de omstandig-
heden) terugsturen van het ontvoerde kind niet 
in het belang van het kind is. 
Er behoeft geen keuze te worden gemaakt uit 
Oen van de Verdragen; dit blijkt niet alleen uit 
het gegeven dat landen als Frankrijk, Portugal 



en Zwitserland inmiddels tot beide verdragen 
zijn toegetreden, maar ook uit het voornemen 
van Nederland beide verdragen goed te keuren. 
Het valt echter te betreuren dat de regering 
nog steeds geen wetsontwerpen heeft ingediend 
tot goedkeuring van beide verdragen ondanks 
het feit dat de verdragen reeds dateren van 
1980. Wel werd het voornemen daartoe regel-
matig verwoord (zie de noten 9 en 10). Maar 
in de toelichting op de Justitiebegroting 1985 
is deze kwestie niet meer aan de orde gekomen. 
Als de verklaring daarvoor zou moeten zijn dat 
de goedkeuring van de verdragen in de `vergeet-
lade' terecht is gekomen, moet dit ernstig 
worden betreurd. Het lijkt dringend gewenst 
dat het parlement terzake om opheldering 
vraagt. 

Men zie met name de omvangrijke Amerikaanse 
literatuur over 'Child Snatching' of 'Parental Child 
Stealing' enz. Uit die literatuur blijkt o.a. dat de ont-
voering van kinderen na een echtscheiding door een 

45 	van de ouders een belangrijk en omvangrijk maat- 
schappelijk probleem vormt. Het federale karakter van 
de Verenigde Staten van Noord-Amerika vormt een 
belangrijke oorzaak van de juridische problemen die 
moeten worden overwonnen om dit verschijnsel effec-
tief te bestrijden. 
2  Men zie wat Nederland betreft de toepassing van 
artikel 279 Sr., dat het mogelijk maakt de ouder die 
een kind onttrekt aan het gezag van de ouder-voogd 
(bijv. door het na een bezoek niet terug te brengen) 
strafrechtelijk te vervolgen. Vgl. HR 23 maart 1982, 
627. 

Terzijde zij opgemerkt — onder verwijzing naar 
noot 1 — dat de juridische maatregelen die in de 
Verenigde Staten op federaal niveau zijn getroffen om 
kinderontvoering tegen te gaan inhoudelijk interes-
sante parallellen vertonen met deze verdragen. Het 
betreft i.c. 
— the Uniform Child Custody Jurisdiction Act (1968); 
— the Parental Kidnapping Prevention Act (1979); 
zie verder de literatuurlijst. 

In 1978 werden in zaken v aarin niet door de Raad 
voor de kinderbescherming een schriftelijk advies 
werd uitgebracht (niet-advieszaken), van de 14.773 
kinderen < 12 jaar, 14.032 onder het gezag van de 
moeder geplaatst (95%); Jaarverslag Directie Kinder-
bescherming, 1979/1980, p. 171. 
5  In totaal in 9 gevallen door de vader en in 9 gevallen 
door de moeder; kennelijk was hier sprake van de 
spiraal: actie—tegenactie enz. Hoeveel kinderen daar-
bij betrokken waren is niet bekend. 
6  Dit cijfer is (gelukkig) veel gunstiger dan de Ameri-
kaanse ervaringen die leren dat slechts 10% van de 
ouders met gezag hun ontvoerde kinderen weten op 
te sporen (Spangler, 1982). 



Dezelfde ervaring had de klinisch psyeholoog 
Minkoff geeiteerd door Spangler (1982, p. 1177). 
° 

 
DIE geldt voor o.a. het Nederlands—Italiaanse 

Exceutieverdrag 1959 (Trb. 1959, nr. 137; i.w.tr. 
18-5-1963); het Nederlands-Duitse Executieverdrag 
1962 (Trb. 1963, nr. 50; i.w.tr. 15-9-1965); het 
Europese Jurisdictie- en Executievcrdrag 1968 (Trb. 
1973, nr. 2; i.w.tr. 1-2-1973). 
9  In de toelichting op de Justitiebegroting 1981 
(wctsontwerp 16.400, hfdst. VI, nr. 2, blz. 22) wordt 
dit aangekondigd, terwijI blijkens de toclichting op 
de Justitiebegroting 1982 (wetsontwerp 17.100, 
hldst. VI, nr. 2, blz. 19) wordt nagegaan of, en zo ja, 
welke voorbehouden zouden moeten worden gemaakt. 
De mededeling dat or aan voorbereiding van de goed-
keuring van het verdrag wordt gevverkt word herhaald 
in de toelichtingen op de Justitiebegrotingen 1983 en 
1984. De toelichting op de Justitiebegroting 1985 
zwijgt op dit punt, eon zorgelijk gegeven. 
I°  Aldus de minister van Justitie in de toelichting op 
de Justitiebegroting 1984 (wetsontwerp 18.100, hfdst. 
VI, nr. 2. blz. 28)- 
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Aard en achtergronden van 
gewelddadige gebeurtenissen* 

door R. Emerson Dobash en Russell P. Dobash 

Gewelddadige gebeurtenissen vormen een be-
langrijk bestanddeel van de echtelijke relaties 
waarin zij zich voordoen.** De heftige uit-
barstingen die gewoonlijk plaatsvinden na een 
periode van toenemende spanning, domineren 
het dagelijks leven van de partners en de ene 
uitbarsting speelt gewoonlijk een rol hi] het 
ontstaan van de volgende. Urn dit dynamische 
proces beter te kunnen begrijpen moeten wij 
ten minste drie belangrijke aspecten van de 
gewelddadige gebeurtenissen onderzoeken: de 
concrete aard ervan, de dynamische ontwikke- 
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	ling en de plaats die zij inneemt in een ruimere 
sociale context. 
De aard van de gebeurtenis omvat de belang-
rijkste elementen waaruit deze is opgebouwd, 
zoals de oorzaken van het conflict, de ruzie, 
de mishandeling, verwondingen, tijd, plaats en 
de reacties van derden. Dit artikel bevat een 
gedetailleerd onderzoek naar de concrete aard 
van gewelddadige gebeurtenissen die zich voor-
doen tussen mannen en vrouwen die, al dan 
niet getrouWd, samenleven en naar de verande-
ringen die gedurehde de relatie in dit opzicht 
plaatsvinden. 
Tot nu toe is in het algemeen erg weinig onder-
zoek gedaan naar geweld binnen echtelijke 
relaties en de aard van de gebeurtenis zelf is 
den van de minst bestudeerde aspecten van dit 
belangrijke sociale.probleem. 

Methode 
Bij de opzet van het onderzoek is de brede 
informatie die men kan krijgen uit politic-
registers gecombineerd met de informatie uit 

* Dit is een verkorte wecrgave van: The nature and 
antecedents of violent events. 
In: British journal of criminology, 24e jrg., nr. 3, 
juli 1984, blz:269-289. 
** Onder echtelijke rclatie wordt bier mcde begrepen 
duurzaam ongehuwd samenleven. 



diepte-interviews. Er is een analyse gemaakt op 
persoonlijk, interpersoonlijk, institutioneel en 
cultureel niveau en ieder van deze contexten is 
en op zichzelf onderzocht en in relatie met de 
andere. In een periode van 18 maanden werden 
109 vrouwen die in een blijf-van-mijn-lijf-huis 
waren opgenomen, diepte-interviews afgenomen. 
Aan alle vrouwen die werden opgenomen vroeg 
men of ze wilden deelnemen. Niemand weiger- . 
de. Het schema voor het interview werd ont-
wikkeld in een pilot-onderzoek van een jaar 
en was gericht op het verkrijgen van systema- 
tische, vergelijkbare informatie over het geweld 
zelf en over de relatie waarbinnen het plaats 
vond. Men stelde een serie identieke vragen naar 
aanleiding van drie bepaalde mishandelingen: 
de eerste, de hevigste en de laatste voordat de 
vrouw in het huis werd opgenomen. Omdat 
deze misschien a-typisch waren, werd ook nog 
gevraagd naar de mishandeling die door de 
vrouw als typisch of gebruikelijk werd be- 

49 	schouwd. Elke serie begon met eert vraag als: 
kunt u mij precies vertellen wat er tijdens de 
eerste mishandeling gebeurde? Vervolgens wer-
den de vrouwen aangemoedigd alles van het 
begin tot het eind gedetailleerd en op volgorde 
te vertellen: de ruzie, de mishandeling zelf, 
verwondingen, contact met anderen. De vrou- 

, wen konden ongeremd praten en de inter-
viewer kon er zeer diep op in gaan teneinde 
goede kwalitatieve informatie te krijgen. 
Na de open vragen kwam nog een serie syste-
matische items met open en gesloten antwoord-
categorieen om te zorgen dat ten aanzien van 
iedere respondent alle relevante aspecten van 
de gebeurtenis op dezelfde manier werden be-
handeld, en wel zodanig, dat met de computer 
een kwantitatieve analyse kon worden gemaakt. 
Wij kregen zo informatie over de gewelddadige 
gebeurtenissen zelf en over twee processen: het 
verloop van het begin tot het eind van een spe-
cifieke episode en de verandering in de gebeur-
tenissen binnen het tijdsverloop tussen de eerste 
en de laatste mishandeling. 
Daarnaast werden alle 33.724 zaken waarmee 
de politie in een periode van een jaar te maken 
kreeg in een grote stad in Schotland en in een 
groot district van een andere stad, ongeacht de 
tenlastelegging, van a tot z doorgelezen, om te 
zien of er enige vorm van geweld van een man 



tegen zijn vrouwelijke levensgezel een rol had 
gespeeld. Dit was in 933 zaken het geval. 
De processen-verbaal met betrekking tot deze 
933 zaken verschaften veel minder informatie 
dan de interviews. Wel gaven zij beschrijvende 
informatie over een tarnelijk grout aantal voor-
vallen. Meestal waren enige gegevens te vinden 
over de oorzaak van de ruzie, de aard van de 
mishandeling, het letsel, de aanwezigheid van. 
getuigen en de reactie van de politic. 

Het verloop van de gewelddadige gebeurtenis 
I n onze analyse zullen wij het verloop van de 
gebeurtenis bekijken vanaf de eerste monde-
linge confrontratie via de mishandeling en het 
letsel tot de meest directe reactie van de vrouw 
en anderen. Vervolgens verruimen we de blik 
tot de eerste uren of dagen na het voorval waar-
bij we bijzondere aandacht geven aan contacten 
die werden gemaakt Dm hulp te zoeken. Waar 
mogelijk werd ook onderzocht welke verande- 
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	ringen het geweldspatroon in de loop der tijd 
onderging. 

a. Wat aan tie gebeurtents voorafgaat 
In een relatie is vaak nioeilijk aan te geven wan- 

Tabel I. Bronnen van conflict die leidden 

tot gewelddadige episodes 

Bronnen van conflict 	 Episode uit interviex 

Totaal 

Geen informatie/geen ruzie 

Eerste 

N 	% 

Bezitterigheid en sexuele jaloezie 	31 	31 

Verwachtingen over huishoudelijk 
werk 	 37- 	37 

Geld 	 7 	7 

Statusproblemen 	 3 	3 

Sexttele weigering ' 	 6 	- 	6 

Poging tot vertrek van vrouw 	 5 	5 • 

Verwanten en vrienden 	 3 	3 

Drinken van de man 	 1 

Kinderen 	 5 	5 

Ander° 	 2 

100 	100 

9 



neer de aanloop naar een bepaald voorval be-
gint, maar dikwijls (niet altijd) vindt er eerst 
een mondelinge ruzie plaats. Wij hebben gege-
yens over 314 Eerste, Hevigste en Laatste mis-
handelingen (EHL). In tweederde van deze ge-
vallen was er eerst, meestal tamelijk kort, 
ruzie (54% maximaal 5,23% tussen 6 en 30, 
10% tussen 31 en 60 minuten en de rest langer, 
sporadisch zelfs enkele dagen). Als er geen ruzie 
was, liet de man meestal tijdens of na de mis-
handeling weten waarom hij sloeg. Tabel 1 
geeft de oorzaken van het conflict volgens de 
interviews en voorzover bekend volgens de 
processen-verbaal (513 zaken). 
De belangrijkste punten zijn dus bezitterigheid 
en jaloezie, eisen op het gebied van huishoude-
lijk werk en dienstverlening, geld, en — voor-
zover het de processen-verbaal betreft — po-
gingen om het huis te verlaten. Het patroon 
zoals dat uit de processen-verbaal naar voren 
komt lijkt het meest op het patroon zoals dat 

51 	door de geihterviewde vrouwen ervaren wordt 
t.a.v. de laatste mishandeling. De gewelddadig-
heid begon meestal op het moment dat de 
vrouw de autoriteit van de man of de recht- 

evigste 	Laatste 	Typisch 

Processen-
verbaal 

;8 	30 	21 	22 	48 	45 	64 	12 

;2 	34 	31 	32 	17 	16 	192 	37 

2 	13 	11 	11 	18 	17 	52 	10 

3 	3 	6 	6 	3 	3 	4 	1 

1 	1 	2 	2 	2 	2 	13 	3 

7 	7 	15 	15 	0 	0 	86 	17 

1 	1 	2 	2 	4 	4 	13 	3 

1 	1 	2 	2 	7 	6 	25 	5 

6 	6 	6 	6 	4 	4 	45 	9 

4 	4 	2 	2 	3 	3 	19 	4 

)5 	100 	98 	100 	106 	100 	513 	101 

14 	 11 	 3 	 420 



vaardiging van zijn gedrag aanvocht of op de 
can of andere manier voor zichzelf opkwam. 

b. Mishandeling en letsel 
Tabel 2 laat de verschillende vormen van 
fysiek geweld in de beide steekproeven zien. 
Opgemerkt wordt, dat alleen de aard van het 
gebruikte geweld is vermeld en niet het aantal 
malen dat een bepaalde vorm van geweld ward 
toegepast. 
De processen-verbaal verschaften soms geen 
systematische informatie en ook was wel eens 
onduidelijk of de informatie volledig was. De 
beschikbare informatie duidt echter op een 
gelijk patroon. Uit de kwalitatieve gegevens 
blijkt uiteraard veel beter dan nit de tabel, wat 
de aard, de ernst en de varieteit van de verschil-
lende vonnen van geweld was. Zowel in de 
interviews als in de processen-verbaal komen 
stompen/slaan het meest voor. Meestal ging 
het dan om een hale sane daarvan. Het aantal 

52 soorten geweld per keer nam met de tijd toe. 
Ook het letsel dat de vrouwen opliepen is zeer 
gevarieerd. Tabel 3 geeft weer een verdeling 

Tabel 2. Soorten van fysiek geweld gebruikt tijdens 
gewelddadige episodes 

Soorten geweId* Interviews 

Eerste 

Klap of duw tcgen nict verwondend 
object 	 73 	29 
Stomp tegen gezicht Of lichaam 	85 	34 

Duw tegen verwondend object 	27 	11 

Schop, knie, (kop)stoot 	 39 	16 

Poging tot verdrinken, doen stikken 
of wurgen 	 9 	4 

Slaan met voorwcrp/wapen 	 1 3 	5 

Overig (bijten, staan op, verkrachten) 	3 	1 

Totaal 	 249 	100 

Aantal interviews/p.-v. 	 106 

Geen informatie/geen directe aanval 	3 

* In een episode werden tot 5 verschillende soorten geweld 
in een episode werd gebruikt. 
** Pogingen en bedreigingen zijn niet opgenomen. 



van de soorten letsel, niet van het aantal ver-
wondingen per soort. 
Blauwe plekken en builen zijn verreweg het 
meest voorkomende letsel, met sneden als 
tweede. Het aantal soorten letsel nam met de 
tijd toe. 
De politiegegevens waren minder volledig dan 
de interviews. Vaak werd niet vermeld of er 
letsel was. Soms werd uitdrukkelijk gezegd dat 
er geen letsel was, maar daarbij moet rekening 
gehouden worden met de tijd die blauwe plek-
ken en builen nodig hebben om tot ontwikke-
ling te komen. Ondanks deze problemen geeft 
de politiesteekproef hetzelfde beeld te zien 
als de interviews. 

Verder werden gegevens verzameld over de 
plaats, de tijd en de dag van de week waarop 
de gebeurtenissen plaatsvonden. Van de geval-
len uit de interviews vond 87% plaats bin nen 
de eigen woning of daar vlak bij. Voor de 

53 	processen-verbaal was dit 81%. Binnen de 
woning komen de mishandelingen het meest 
voor in de huiskamer: meer dan 50% van de 

Processen-
verbaal 

Hevigste 	Laatste 	Typisch 

N 

48 	13 	68 	21 	78 	15 	314 	21 

126 	33 	102 	31 	226 	45 	490 	33 

67 	18 	48 	15 	19 	4 	238 	16 

82 	22 	60 	18 	140 	28 	238 	16 

20 	5 	18 	5 	9 	2 	79 	5 
1 
24 	6 	17 	5 	26 	5 	107 	7 

12 	3 	18 	5 	8 	1 	31 	1 

	

379 	100 	331 	100 	506 	100 	1479** 100 

	

_00 	 108 	 109 	 838 

	

9 	 1 	 0 	 95 

stateerd. De cijfers geven niet aan hoe vaak iedere soort geweld 



ElIL-categorie en 39% van de typische of ge-
bruikelijke categorie. Ongeveer driekwart van 
de beide steekprocven vond plaats tussen tien 
uur 's avonds en twee nut's morgens. De meest 
voorkomende dagen zijn vrijdag en zaterdag 
(60% bij de processen-verbaal, 80% bij de 
interviews). 

c. Reacties op her geweld 
Eerst werd bekeken hoe de vrouw zelf rea-
geert op de mishandeling, vervolgens werden 
de reacties van mensen die erbij aanwezig 
waren geanalyseerd en ten slotte die van men-
sen die niet aanwezig waren, maar die nader-
hand werden benaderd voor hulp. 
Uit de interviews blijkt, dat nadat er een ruzie 
begonnen was, de vrouw diverse technieken 
en strategieen toepaste om te proberen het 
probleem in dit stadium op te lossen en het ge-
weld te vermijden. Hieronder vielen: proberen 
zich aan de situatie to onttrekken (Eerste 14%, 

54 	Hevigste 17%, Laatste 26%), proberen redelijk 
met de man te praten (E. 33%, H. 29%, L. 
25%) en hem tegenspreken, gewoonlijk in een 
poging hem ervan te overtuigen dat zijn be-
schuldigingen ongegrond waren dan wel dat 
zijn verwachtingen zo onredelijk waren dat het 
onmogelijk was eraan te voldoen (E. 16%, 
H. 17%, L. 28%). In de gevallen waarin dit 

Tabel 3. Soorten letsel tengevolge van een fysieke aanval 

Soorten letsel 	 Interviews 

Dood 

Eerste 

N 	% 

Builen, blauwe plekken 	 101 	74 

Sneden 	 18 	13 

Ontvellingen, brandwonden, 
haar uitgetrokken 	 5 	3 

Gebroken botten, tanden 	 6 	5 

Inwendige verwondingen, miskrarnen, 
bewusteloosheid 	 5 	4 

Totaal 	 136 	99 

Aantal interviews/p.-v. 	 106 

Geen informatie/geen letsel 	 3 



alles niet geprobeerd werd, was dat meestal 
omdat er niet voldoende tijd was, voor het slaan 
begon. Wanneer het slaan eenmaal begonnen 
was moest de vrouw proberen het in duur en 
hevigheid te beperken. In 36% van de EHL-
gevallen deed zij dit door helemaal niet te rea-
geren, omdat zij dacht, of uit ervaring geleerd 
had, dat dat het beste was. Waar wel gereageerd 
werd, kon dit zijn: proberen te praten 5%, 
schreeuwen, huilen 20%, proberen te vluchten 
13%, proberen hem weg te duwen 8%, probe-
ren zich met iets te beschermen 8%, terugslaan 
10%. Het terugslaan gebeurde soms in de hoop 
dat het de mishandeling zou beeindigen, maar 
meestal uit woede. Doorgaans verergerde het 
het geweld. Slechts 2% van de vrouwen zei dat 
zij vrijwel altijd terugsloegen, terwij1 24% het 
soms deed en 74% zelden of nooit. Van de 314 
EHL-gevallen vond 47% plaats in aanwezigheid 
van 260 toeschouwers. Meestal waren dat de 
kinderen (58%), gevolgd door vrienden en 

55 buren (22%), verwanten (11%) en vreemden 
en anderen (9%). Sommige toeschouwers pro-
beerden op de een of andere manier direct of 
indirect een einde aan de mishandeling te ma-
ken (42%), anderen schreeuwden, huilden, of 
vluchtten om zich te verbergen (43%, vooral 
kinderen). Slechts 15% deed niets om tussen-
beide te komen hoewel zij dat volgens de 

Flevigste 	Laatste 

Processen-verbaal 

N 	% 

182 	64 	148 	70 	331 	65,0 

48 	17 	27 	13 	117 	23,0 

19 	7 	18 	9 	33 	6,5 

11 	4 	9 	4 	25 	5,0 

22 	8 	9 	4. 	0 	0,0 

0 	0 	0 	0 	3 	0,5 

	

282 	100 	211 	100 	509 	100,0 

	

100 	 108 	 525 

	

9 	 1 	 308 



vrouw wel gekund hadden. Een enkeling hielp 
de man bij zijn aanval. Dat waren steeds man-
nen. Over hun beweegredenen hebben we geen 
informatie. 
De reacties van de toeschouwers waren gerela-
teerd aan hun leeftijd, geslacht en relatie tot 
de man of de vrouw. Opvallend is, dat vrijwel 
iedereen die bij de mishandeling aanwezig was, 
actief of passief de kant van de vrouw koos. 
Nauw contact met de realiteit van het geweld 
leidt blijkbaar tot een meer radicale en directe 
veroordeling ervan en vermindert de kans dat 
de schuld op het slachtoffer wordt afgeschoven, 
zoals we dat vaak zien in de reacties van hen 
die niet bij het voorval aanwezig waren, of die 
het letsel of de angst van de vrouw niet gezien 
hebben. Na de mishandeling bleven de vrouwen 
meestal thuis, al dan niet gedwongen, zonder 
contact met anderen te maken. Zij waren 
meestal nogal van streek. De mannen deden 
gewoonlijk alsof er niets gebeurd was (80%). 

56 	Slechts 8% hood zijn verontschuldigingen 
aan direct na een typische mishandeling. Na de 
hevigste mishandeling was dat slechts 14%. 
Alleen na de eerste mishandeling was het 35%. 
In de dagen na de typische mishandeling kwa-
men er nog verontschuldigingen van 22% bij, 
maar echt uitpraten gebeurde zelden. Aileen 
wanneer de vrouw het huis nit ging, of wou 
scheiden kwam de man doorgaans snel in actie 
oin haar terug te krijgen. 

Wij wijzen erop dat dit alles geen empirische 
ondersteuning geeft voor de theorie van 
Walker (1978)*, die ervan uitgaat dat op de 
gewelddadige gebeurtenis meestal een periode 
van liefde en vergiffenis volgt die de beloning 
van de vrouw voor het ondergane geweld vormt. 
De vrouw zou dan door deze periode te accep-
teren als het ware medeplichtig worden aan het 
voortduren van het geweld. Volgens onze gege-
yens komt de vraag om vergiffenis echter uit-
sluitend na de eerste mishandeling nogal eens 
voor. Hierdoor verliest de theorie van Walker 
haar basis. 

* Zie .11/5-1982, Themanummer over vrouwen-
mishandeling. 



d. Contact met anderen na een gewelddadige 
gebeurtenis 
Vooral na de eerste mishandeling is de vrouw 
afkerig van contact met anderen, hetzij omdat 
de man haar bedreigt, hetzij omdat zij zich 
schaamt. Wanneer de frequentie en de ernst 
van de mishandeling echter toenemen, gaat de 
noodzaak om er jets aan te doen zwaarder 
wegen. Bij continuering van het geweld zoeken 
steeds meer vrouwen contact, in het begin 
vooral met vrienden en verwanten, later met 
allerlei instanties zoals de politie, maatschappe-
lijk werk, artsen en vrijwillige hulpverlening, 
zoals de Britse Blijf-van-mijn-lijf-huizen. Na 
de laatste mishandeling maakten 105 vrouwen 
in het totaal 371 contacten. 
Uit een eerder onderzoek van Dobash en 
Dobash is gebleken, dat het resultaat van deze 
contacten een belangrijke rol speelt bij de ver-
dere ontwikkeling van het geweld. Werd de 
vrouw gesteund en het geweld ondubbelzinnig 

57 veroordeeld, dan leidde dat naar haar eigen 
idee tot minder geweld in de toekomst, omdat 
de man zich minder gelegitimeerd voelde en 
omdat zij een mogelijkheid tot ontsnapping 
had. Als de vrouw echter impliciet de schuld 
kreeg van het gebeurde, doordat nauwkeurig 
werd nagegaan of zij het geweld misschien op 

• de een of andere manier had `veroorzaake, 
voelde de man zich meer gelegitimeerd terwijl 
de vrouw zich meer gelsoleerd voelde. Deze 
factoren droegen bij tot continuering van het 
geweld. 

Samenvatting en discussie 
De resultaten van dit onderzoek kunnen op 
ten minste vier manieren in verband gebracht 
worden met de bestaande literatuur over 
geweld. Om te beginnen bevestigen zij veel van 
de algemene gegevens, gevonden met betrek-
king tot de ontwikkeling van gewelddadige 
gebeurtenissen die plaatsvinden in diverse 
andere situaties. Ten tweede geven zij extra 
informatie over de aard van een bepaald soort 
geweld, waarover tot nu toe weinig empirische 
gegevens bekend waren, nl. dat van mannen 
tegen hun vrouwelijke partners. Ten derde 
geven zij een andere kijk op de motieven en 
bedoelingen van daders en slachtoffers en ten 
slotte tonen zij het verband aan tussen het 



geslacht en de vonn waarin het geweld plaats-
vindt. 
Ten aanzien van de ontwikkeling van de gebeur-
lenis zelf vonden we, zoals dat al eerder voor 
andere gewelddadige gebeurtenissen — vooral 
tussen mannen — is aangetoond, dat zij meestal 
begint met een, doorgaans korte ruzie, die vaak 
wordt opgevat als een uitdaging aan het gezag 
van — in dit geval — de mannelijke partner. 
Dit wordt gevolgd door pogingen van het slacht-
offer, de vrouw, om het geweld te vermijden of 
af te wenden. Tenslotte volgt de mishandeling. 
We vonden ook, evenals andere onderzoekers, 
dat de ruzies en het geweld vaak werden gade-
geslagen door derden. In tegenstelling tot de 
andere onderzoeken vonden wij echter dat de 
getuigen doorgaans proberen om de zaak te 
sussen, en niet om de dader aan te moedigen. 
Als het geweld begonnen is, gaat de vrouw 
meestal actief of passief door met pogingen om 
de man tot bedaren te brengen, maar alles wat 
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	zij doet schijnt als voortdurende belediging te 
worden opgevat. 

Voor toekomstig onderzoek is de bevinding 
van belang, dat het ophouden van het acute 
geweld niet het einde van een gewelddadige 
gebeurtenis hoeft te betekenen. Intimidatie en 
dwang kunnen nog een poosje doorgaan en ook 
een enkele op zichzelf staande klap kan aan-
geven dat het nog niet voorbij is. 

We hebben er al op gewezen dat de theorie 
van Walker over een periode van liefde en ver-
giffenis na de mishandeling niet door onze 
bevindingen wordt bevestigd. 
Ten aanzien van de aard van de mishandeling, 
de hevigheid ervan en de opgelopen verwon-
dingen lopen.de  uitkomsten van onze beide 
steekproeven enigszins uiteen, hoofdzakelijk 
wegens het ontbreken van details in de proces-
sen-verbaal, waarin alleen dat wordt genoteerd, 
wat nodig is om tot een eventuele veroordeling 
te komen. Soms werd helemaal geen mishande-
ling telastegelegd, maar alleen verstoring van 
de orde. Gegevens van de politie zijn voldoen-
de om een luridische werkelijkheid' te schep-
pen, maar voor de socioloog creeren zij pro-
blemen, omdat zij veel infortnatie weglaten. 
Onderzoekers moeten dus Of de basis van hun 



onderzoek uitbreiden en andere dan politie-
gegevens verzamelen, Of heel voorzichtig zijn 
met conclusies die zij baseren op informatie 
afkomstig van de politic of rechterlijke instan-
ties. 
De bevindingen ten aanzien van geweld tegen 
vrouwen in de huiselijke omgeving verschillen 
op twee belangrijke punten van die ten aanzien 
van geweld tussen mannen, dat zich gewoon-
lijk buitenshuis afspeelt. 
Om te beginnen kan de duur van het geweld 
gebruikt tegen een vrouwelijke partner niet 
gemakkelijk worden aangegeven, omdat, zoals 
wij al hebben aangegeven, het eind van het 
fysieke geweld niet het eind van het hele ge-
beuren betekent. Verder geven onze bevin-
dingen geen steun aan vele van de veronderstel-
lingen omtrent motivaties en bedoelingen van 
de participanten aan geweld zoals die bijvoor-
beeld door Luckenbill naar voren zijn gebracht. 
Dit geldt in het bijzonder wanneer we het 
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	geslacht van de dader en het slachtoffer erbij 
betrekken. 

Het is belangrijk de gedragsaspecten van 
gewelddadige gebeurtenissen te begrijpen, maar 
op grond daarvan mogen geen generalisaties 
gemaakt worden over bedoelingen en motiva-
ties. Toch is dit vaak gedaan, in het bijzonder 
met betrekking tot de slachtoffers. Luckenbill 
beschrijft de interactie tussen dader en slacht-
offer vlak voor de doodslag in termen van 
`gezichtsverlies'. Hij onderscheidt daarbij zes 
fasen. In fase den zegt of doet het slachtoffer 
jets dat gezichtsverlies voor de dader veroor-
zaakt. Het slachtoffer wordt geacht het geweld 
te `veroorzaken' door zijn of haar teledigingen'. 
In fase twee definieert de dader het gebeurde 
inderdaad als een belediging en in fase drie 
stelt hij of zijn eigen uitdaging tegenover die 
van de ander, of hij doodt de ander. 
Als het slachtoffer in fase vier nog leeft kan 
deze inbinden of weglopen, waardoor deze 
zelf zijn gezicht verliest, of zich `vermannen' 
en doorgaan met zijn `onbehoorlijk gedrag'. 
Daardoor zou het slachtoffer akkoord gaan 
met een definitie van de situatie als den die zich 
leent voor geweld. Op dit punt verschuift 
Luckenbill het focus van zijn analyse van de 
situatie en schrijft hij de bedoelingen van de 



dader toe aan het slachtoffer. Hi] verliest zich 
daarbij in pure speculatie. Hi] zegt bijvoorbeeld, 
dat 41% van zijn slachtoffers aanvaardde dat 
de situatie zich leende voor geweld, omdat zij 
zich Met neerlegden bij wat de dader wilde en 
doorgingen met hun beledigend gedrag. Hij 
zegt: `Zo kon de weigering van een huwelijks-
partner of beminde om onder bedreiging van 
geweld tot verzoening te komen in cell falende 
relatie dienen als een stilzwijgende aanvaarding 
van het feit dat de situatie zich leende voor 
geweld'. 
Luckenbill's werk is beinvloed door aan de 
victimologie ontleende veronderstellingen 
omtrent het door het slachtoffer uitgelokte 
geweld. Men moet echter voorzichtig zijn met 
dit soon interpretaties en het is in dit verband 
buitengewoon belangrijk om rekening te how 
den met het geslacht. 

De meeste onderzoeken naar gewelddadig 
60 	gedrag laten dit aspect echter buiten beschou- 

wing. Men neemt, soms stilzwijgend, soms 
expliciet, aan dat gewelddadig gedrag plaats-
vindt tussen mannen die in een soort puber-
achtige strijd om de eer zijn verwikkeld. Daar-
op worden de analyses gebaseerd. Uit ons on-
derzoek blijkt dat deze in twijfel getrokken 
moeten worden als ze worden toegepast op 
mannelijk geweld gericht tegen vrouwelijke 
slachtoffers. Luckenbill betoogt bijvoorbeeld, 
dat het slachtoffer zich `vermant' en het tegen 
de aanvaller opneemt. Dit is ontleend aan 
masculine idealen die de nadruk leggen op 
agressie. Wij vonden wel dat de vrouwen pro-
beerden met de mannen in discussie te gaan 
over de juistheid van hun eisen, maar ook dat 
zij probeerden te onderhandelen en te sussen. 
Vrouwen begeven zich niet in een strijd om de 
eer. Dat betekent echter niet dat zij niet ge-
noeg persoonlijkheid hebben. Het hangt er 
maar van af hoe men persoonlijkheid definieert: 
persoonlijkheid hebben kan ook betekenen dat 
men de kracht en het geduld en de bekWaam-
held tot onderhandelen heeft die nodig zijn om 
met een gewelddadige man om te gaan. 
Onze bevindingen geven bovendien geen steun 
aan het idee dat vrouwen het er mee eens zijn 
dat de situatie vroeg om geweld. Men kan on-
mogelijk aannemen (zeker niet op grond van 



gegevens uit de processen-verbaal) dat dit wel 
zo was alleen omdat zij weigerden aan de eisen 
van de agressor te voldoen of ruzie maakten. 
Ook uit de diepte-interviews bleek dat de 
vrouwen het er niet mee eens waren dat geweld 
een logische reactie was en dat zij bijna steeds 
probeerden het te vermijden. 
Als wij zeggen dat vrouwen het geweld uitlok-
ken omdat ze de juistheid van de eisen van hun 
echtgenoot bestrijden, zijn gezag niet aanvaar-
den of het niet eens zijn met zijn kritiek op hun 
optreden als vrouw en moeder, dan maken wij 
ons, net als de gewelddadige echtgenoot schul-
dig aan het ontkennen van het recht van vrou-
wen om een eigen mening te laten horen. 
Op die manier beschuldigen we het slachtoffer 
door het verantwoordelijk te stellen voor het 
geweld van de man. De ruzie speelt natuurlijk 
een rol in de reeks gebeurtenissen die tot het 
geweld leidt, maar als we zeggen dat het geweld 
op deze manier wordt veroorzaakt, vergeten we 
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motiveringen van de dader, die misschien wel 
van plan is om gewelddadig te worden onafhan-
kelijk van het gedrag van het slachtoffer. 
In de literatuur worden talrijke voorbeelden 
gegeven van mannen die doelbewust op zoek 
waren naar het soort situaties waarin zij geweld 
konden gebruiken. 
Wij gaan ervan uit dat de meerderheid van de 
mannen die gewelddadig optreden tegen hun 
vrouwen, ruzies beginnen met de bedoeling 
om hun vrouwen te straffen en te overheersen, 
met allerlei middelen waaronder fysiek geweld. 
Derhalve kunnen geweldsmisdrijven tegen 
vrouwen niet alleen maar worden verklaard 
door het toepassen van interactionele of situa-
tionele analyses. Deze misdrijven zijn veeleer 
diep geworteld in de bestaande neigingen van 
mannelijke agressors. Die neigingen worden op 
hun beurt gevormd en gelegitimeerd door een 
ruimere sociaal-culturele context van patriar-
chale overheersing. 



Recente ontwikkelingen in 
het cocaine-misbruik* 

doors. Cohen 

Inleiding 
De eerste periode van cocaine-misbruik liep 

..een eeuw geleden ten einde. In 1859 had 
Albert Niemann uit Gottingen nit coca-bladeren 
een stof gelsoleerd die hij cocaine noemde. In 
de kwart eeuw die daarop volgde werden aan 
cocaine de meest uiteenlopende geneeskrach-
tige effecten toegeschreven, en werd het veel 
gebruikt. Pas toen men te rnaken kreeg met 
overdoses, paranoide psychosen en verslavings-
gedrag veranderde het enthousiasrne in teleur-
stelling en liep het misbruik terug, hoewel het 
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Gezien haar eigenschappen is het onvermijdelijk 
dat cocaine steeds bij vlagen weer populair 
wordt. In tijden van sociale onrust is er veel 
vraag naar krachtige stimulerende middelen. 
Als eenmaal de nadelige gevolgen ervan onder-
vonden worden en wettelijke maatregelen wor-
den getroffen, neemt het gebruik van deze 
middelen af. Wanneer de complicaties van lang-
durige verslaving vergeten zijn, wordt een stof 
als cocaine echter weer herontdekt. 

Methoden van gebruik 
Cocaine wordt bij voorkeur toegediend via het 
neusslijmvlies, maar ook wel vaginaal, rectaal 
en anderszins via de slijmvliezen. Intraveneus 
toegediend werkt het binnen 15 tot 20 secon-
den. 
Het inhaleren van cocainedamp, bekend als 
`basen' of 'freebasen', is een populaire wijze 
van toedienen geworden dankzij de snelle en 
heftige uitwerking. 
Cocaine wordt dikwijls in combinatie met 
andere drugs genomen. De zogenaamde 'speed- 

* DB is een verkorte weergave van: Recent develop-
ments in the abuse of cocaine. 
In: Bulletin on narcotics, 36e jrg., nr. 2, mci/juni 
1984. blz. 3-14 (U.S.A.). 



ball', een combinatie van cocaine en heroine, 
is niet nieuw maar het gebruik ervan neemt wel 
toe. De heroine heeft een neutraliserende wer-
king op de stimulerende effecten van cocaine. 
Andere middelen die het centrale zenuwstelsel 
beihvloeden zoals alcohol, barbituraten en 
benzodiazepines kunnen worden gebruikt voor 
hetzelfde doel, ofwel om de slaap op te roepen. 
Coca-pasta is een verwant preparaat dat, ver-
mengd met tabak of hennep, gerookt wordt in 
een aantal Zuid- en Midden-Amerikaanse lan-
den. Het is het eerste extract uit de coca-blade-
ren en het is relatief goedkoop. 
Het misbruik van cocaine moet overigens zorg-
vuldig onderscheiden worden van het kauwen 
van coca-bladeren en het drinken van coca-thee. 
Laatstgenoemde vormen van orale toediening 
hebben slechts een mild stimulerende werking 
en het gebruik staat in geen verhouding tot het 
snelle en efficiente effect dat bereikt wordt 
met inspuiten of snuiven van cocaine of met 
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Mythevorming rond cocaine 
Het weer in zwang raken van cocaihegebruik 
in de afgelopen tien jaar ging gepaard met een 
tweetal wijdverbreide opvattingen die bevor-
derden dat het werd geaccepteerd. Ten eerste 
zag men cocaine als een statussymbool, als 
een drug behorend bij de jet-set. Ten tweede 
dacht men dat cocaine veilig was, en weinig of 
geen nadelige effecten had. Nu het echter in 
grotere hoeveelheden en frequenter wordt ge-
bruikt, blijkt wel degelijk dat de gevolgen vaak 
ernstig en zelfs dodelijk kunnen zijn. 

Geografische aspecten van cocaine 
De belangrijkste coca-plantages bevinden zich 
in Bolivia, Colombia en Peru. 
Ongeveer 25 procent van de oogst wordt door 
de autochtone bevolking geconsumeerd, die 
de bladeren kauwt. Twee procent is voor de 
legale export. Naar schatting blijft er ongeveer 
85.000 ton aan bladeren over voor de produk-
tie van cocaine en coca-pasta. 
Colombia is het voornaamste doorvoerland. 
Cocaine wordt verscheept en per vliegtuig ver-
zonden naar distributiepunten in het Carai-
bisch gebied. 
Coca-pasta wordt meestal ter plaatse bereid 



en over betrekkelijk korte afstanden per auto 
of trein verspreid. 

Het economische aspect van cocaine 
Als er 85.000 ton aan coca-bladeren beschik-
baar is voor illegale doeleinden, Ran daaruit 
per jaar 420 ton aan coca-pasta worden ge-
maakt. Hoeveel coca-pasta er in werkelijkheid 
verkocht wordt, is niet bekend. 
Even moeilijk is het, enig idee te krijgen van de 
hoeveelheid geld die er omgaat in de cocaine-
handel. In 1980 bedroeg naar schatting de 
winst in de Verenigde Staten alleen al meer 
dan 30 miljard dollar, geheel belastingvrij. 

Het politieke aspect van cocaine 
Waar zovecl geld door de handen van geweten-
loze figuren stroomt, hoeft het niet te verba-
zen dat een deel van dit geld wordt aangewend 
om er juristen, artsen, bankiers en politici mee 
om te kopen. De cocafne-industrie is in staat 
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	om hele regeringen te doen wankelen, om 
hele economieen te ontwrichten. 
Op het persoonlijke vlak wordt de tragedie 
steeds duidelijker zichtbaar. Huizen en banen 
raakt men kwijt, gezinnen vallen uit elkaar, 
alles ten gevolge van cocaine-misbruik. 
Hoewel krachtige pogingen zijn ondernotnen 
om coca-plantages uit te roeien en cocaine-
fabrieken te vernietigen, zorgt de corruptie 
ervoor dat deze pogingen slechts weinig zoden 
aan de dijk zetten. De coca-boer zelf heeft 
geen flauw benul van de schade die zijn produkt 
ver weg teweeg brengt. 
Niettemin wordt er door de regeringen van de 
diverse landen steeds meer druk uitgeoefend 
om de cocainehandel aan banden te leggen, 
en grocit het besef dat volksgezondheid en 
economie door de cocaine nadelig beinvloed 
worden. 

• Mogelijkheden tot bestrijding van cocainegebruik 
Er zullen nog wel jaren overhecn gaan alvorens 
aan de coca-verbouwing de genadeslag kan 
wordcn toegebracht. Het met de hand uit de 
grond rukken van coca-struiken zoals thans 
gebeurt, kan in de verste verte het problecm 
niet oplossen. [en geschikt alternatief is het 
sprocien met verdelgingsmiddelen vanuit de 
lucht. Verder zouden cr pogingen ondcrnomen 



moeten worden, de vraag te doen afnemen 
d.m.v. preventieve methoden. Voor het onder-
wijs ligt er een taak om risicogroepen ervan 
te overtuigen dat cocaine geen `veilige drug' is. 

Dodelijke en niet-dodelifice reacties op cocaine 
Sommige mensen zijn zelfs voor kleine hoe-
veelheden cocaine al overgevoelig: 20 mg kan 
fataal zijn. De aantallen cocaihe-doden worden 
onderschat omdat, na het intreden van de dood, 
de cocaine in het lichaam alsnog wordt afge-
broken, zodat het bij een lijkschouwing niet 
altijd hoeft te worden ontdekt. 
Gebruikers met een hartafwijking kunnen 
plotseling dood blijven. 
Een manier om cocaine de grens over te krij-
gen, is het doorslikken van cocaine verpakt in 
rubber. Soms gaat dit rubber kapot en als er 
niet op tijd medische hulp komt, kan dit dode-
lijk zijn. 
Een andere doodsoorzaak is toediening van 
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cocaine op de zwarte markt toeneemt, stijgt 
ook de kans op overdosering. Vooral het inha-
leren van cocaihe kan leiden tot een overdosis. 
Acute stijging van de bloeddruk kan een be-
roerte teweeg brengen, leidend tot invaliditeit 
of tot de dood. 
Cocaine kan leiden tot epileptische aanvallen 
die soms niet meer ophouden; dit kan fataal 
zijn als er geen eerste hulp in de buurt is. 
Het gebruik van niet-steriele naalden kan infec-
tieziektes veroorzaken. Onlangs werd een klein 
aantal mensen op die manier zelfs getroffen 
door AIDS. 
Deelname aan de illegale drugshandel is uiter-
mate riskant, want geweldplegingen zijn aan de 
orde van de dag. 
De depressie die zich voordoet na gebruik is 
hevig en kan leiden tot zelfmoord. 
De paranoide gedachten die zich vrijwel altijd 
ontwikkelen bij cocalnegebruikers leiden tot 
een verkeerd taxeren van de omgeving; ook dit 
kan tot ongelukken leiden. 

Is cocaine verslavend? 
In de oudere vakliteratuur werd beweerd dat 
cocaine niet tot lichamelijke afhankelijkheid 
leidde. Dit is juist voor zover het gaat om het 
sporadisch gebruik van kleine hoeveelheden, 
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maar het gaat niet op voor het frequente ge-
bruik van de hoge doseringen waarvan tegen-
woordig sprake is. 
Cocainegebruikers voelen zich gedwongen om 
het middel steeds weer opnieuw te nemen 
wegens de positieve bekrachtiging van de inten-
se euforie, en de negatieve bekrachtiging van de 
depressie die daarop volgt (en die slechts kan 
worden opgeheven door opnieuw te gebruiken). 
Men is niet meer in staat om van de nuchtere 
genoegens des levens te genieten, doordat de 
beloningscentra in het brein dermate over-
gestimuleerd zijn geweest, dat zij tijdelijk niet 
op normale stimuli kunnen reageren. 

Cocaihe als bekrachtiger 
Uit dierproeven blijkt dat cocaine een sterkere 
bekrachtiger is dan welke anciere drug dan ook. 
Apen die onbeperkte toegang tot het middel 
krijgen, blijven het zichzelf toedienen totdat 
ze sterven van uitputting of door insulten. 
Ze nemen liever cocaine dan voedsel tot zich, 
zelfs als ze al bijna van de honger sterven. 
Mannetjesapen nemen liever nog wat cocaine 
dan dat zij zich wenden tot in hun kooi aan-
wezige gewillige vrouwtjesapen. 

De behandeling van cocalne-verslaving 
Werkers in de gezondheidszorg zien steeds 
meer mensen ernstig in de problemen raken 
door cocaine. 

Klinische versus ambulante behandeling 
Aangezien cocaine zo verslavend werkt, is het 
moeilijk te behandelen. Maar al te veel patien-
ten staken de behandeling en beginnen weer te 
gebruiken. 
In het algemeen verdient het aanbeveling eerst 
te proberen ambulant te behandelen. 
Opname is meestal heilzaam voor de volgende 
patienten: 
a. Dealers die altijd makkelijk aan het middel 
kunnen komen. 
b. Rijke verslaafden, vooral degenen die veel 
contact hebben met andere verslaafden, bijv. 
in de amusementsindustrie. 
c. Depressieven met zelfmoordneigingen. 
d. Mensen die lichamelijk ernstig verzwakt zijn. 
e. Psychotische gebruikers. 



f. Verslaafden bij wie een ambulante behande-
ling al herhaaldelijk gefaald heeft. 

Onthouding 
Het is van essentieel belang om aan te dringen 
op volledige onthouding. Veel artsen en thera-
peuten zullen zich het recht voorbehouden om 
af en toe urinemonsters te nemen. Wanneer 
men ook nog aan een ander middel verslaafd is 
(bijv. alcohol) moet ook die verslaving worden 
behandeld, zodat de patient volledig drug-vrij 
kan worden. Het voorschrijven van medicijnen 
die de werking van het centrale zenuwstelsel 
remmen, moet geleidelijk aan verminderd 
worden. 

Detoxifica tie 
Abrupt stoppen met cocaine is aan te bevelen. 
Geleidelijk afkicken is niet nodig omdat 
ernstige onthoudingsverschijnselen zich niet 
voordoen. Wel kan een wekenlang durende 
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	depressie worden verwacht. Deze is eventueel 
te behandelen met een kuur van antidepressiva. 

Voorlichting 
De gebruiker die zelf om behandeling verzoekt 
is zich terdege bewust van de gevaren van 
cocaine-verslaving. Het is nuttig hem te steunen 

• in zijn motivatie, door voorlichting te geven 
over deze gevaren. 

Het betrekken van familieleden bij de 
behandeling 
Dit dient te gebeuren om een aantal redenen. 
Enerzijds kunnen familieleden aanvullende 
informatie geven over het druggebruilc van de 
patient. Anderzijds hebben zij behoefte aan 
nauwkeurige instructies voor het omgaan met 
de verslaafde. Achterliggende familieproblemen 
die mogelijk geleid hebben tot het cocaine-
gebruik onoet men trachten op te lossen. 

Groeps- en individuele therapie 
Zowel individuele als groepstherapie kan 
nuttig zijn. Tevoren client men duidelijke af-
spraken te maken over de verantwoordelijk-
heden die bij de patient, resp. de therapeut 
liggen. 
Als er voldoende herstellende verslaafden zijn 
om een groep te vormen, kan daarvan een heil- 
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zame werking uitgaan. Er bestaan al zelfhulp-
groepen naar het model van de Anonieme 
Alcoholisten. 
Tijdens de behandeling kunnen zich bepaalde 
crises voordoen. Meestal zijn dat de volgende: 
a. Kort na de start wordt de behandeling de 
patient te machtig. Het vooruitzicht van een 
cocainevrij bestaan maakt hem zo wanhopig 
dat hij dreigt op te stappen of zelfs een 
sufcide-poging wil doen. 
b. Na verloop van enkele weken kan de patient 
denken dat hij of zij genezen is. Juist op dat 
moment dient hij te worden gewaarschuwd 
voor het gevaar van terugval. 
c. Na een lange tijd van onthouding kan de 
ex-gebruiker het middel opnieuw proberen 
vanuit de veronderstelling, het nu wel in de 
hand te kunnen houden. Dit kan leiden tot 
een rampzalige terugkeer naar verslaving. 

Terug-val-contracten' 
68 	Hiertoe neemt men soms z'n toevlucht, als 

niets anders meer helpt. Het houdt in dat thera-
pent en patient overeenkomen dat, mocht de 
patient weer gaan gebruiken, juist datgene wat 
hij het ergste vreest gerealiseerd zal worden. 
De patient schrijft bijv. een bekentenis aan zijn 
of haar partner, werkgever of de politic. De 
therapeut bewaart deze brief en doet hem op 
de bus zodra de patient weer gebruikt, of wan-
neer een urine-test positief uitvalt. Met deze 
methode is al veel succes geboekt. Van 32 
patienten die een dergelijk contract onderte-
kenden viel er slechts een binnen drie maanden 
weer terug. 

Therapie met mecticifnen 
Sommige patienten moeten behandeld worden 
met antidepressiva, of met medicijnen tegen 
epilepsie en hoge bloeddruk. Bij psychosen 
zijn neuroleptica geindiceerd. 

Alternatieve activiteiten 
Soms is het nodig dat men een heel nieuw 
!even gaat leiden. Joggen of trimmen kan daar-
bij helpen. Voor degenen die cocaine gaan 
nemen om tot betere arbeidsprestaties te komen 
of om uit te blinken in een tak van sport, moe-
ten technieken bedacht worden om het zelf-
vertrouwen te helpen opvijzelen. 
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A ndere maatregelen 
Lithium zou helpen de cocaine-euforie terug 
te dringen. Het gebruik ervan is echter nog in 
een experimenteel stadium. 
Tyrosine wordt door sommige artsen voor-
geschreven om de dopamine-niveaus in het 
brein weer op peil te brengen. Een aantal chro-
nische gebruikers vindt baat bij een voedings-
therapie. Wegens slechte hygiene hebben som-
migen problemen met het gebit. 
Dat soms psychochirurgie moet worden over-
wogen en zelfs uitgevoerd, toont wel aan hoe 
hopeloos de situatie worden kan. 
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Gevangeniswezen 
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Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kunnen bij de documentatie- 

70 	afdeling van het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum van het Ministerie 
van Justitie in beperkte mate kopieen worden 
aangevraagd. 
Ook lezers die geMteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik maken van de diensten van deze 
afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen-
tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301. 
2500 Eli 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

Blaauw, .1. H. De herziening van de rechterlijke 
organisatie. 
Nederlands juristenblad, 59c jrg., nr. 38,3 november 
1984, blz. 1181-1188 (N). 

Onlangs word het Eindrapport van de Staatscommissic 
lierziening Rechterlijke Organisatie uitgebracht. In 
dit artikel nit de auteur naast enige waardering voor 
de voorstellen ook kritiek. Waardering heeft hij voor 
het uitgangspunt van de commissie, dat de rechterlijke 
organisatie eon eenheid dient to zijn; voor de samen-
vocging van het Kantongerecht en de Rcehtbank 
(de auteur maakt bij doze samenvoeging weliswaar 
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enige kanttekeningen): en dat er een cassatierechter, 
nl. de Hoge Raad, dicnt te komen (ook hierbij stelt 
hij enige modificaties voor). Kritiek heeft hij op het 
voorstel bedoelde ene rechterlijke macht onder te • 
brengen in een strak georganiseerde pyramidale 
structuur. Zijns inziens verzet juist de aard van het 
rechterlijk bedrijf zich tegen een mammoetorganisatie. 
Er dienen twee onderscheiden structuren voor de 
eerste instantie te komen, nl. de gewone rechtbank 
en de administratieve rechtbank. Deze afbakening 
dient ook plaats te vinden met het oog op het 
administratleve beroep. M.b.t. het hoger beroep is 
zijn mening dat bij een goed geregelde bezwaar-
schriftenprocedure een tweede rechterlijke feitelijke 
instantie overbodig kan zijn. Voor een aantal zaken 
kan volstaan worden met de Centrale Raad van 
Beroep als enig administratief Gercchtshof. 

2 
Gunning, M. Vrouw en recht; op weg near een weten-
schappehjke benadering. 
Nemesis, le jrg., nr. 1, september 1984, blz. 7-13 
(N). 

In dit artikel behandelt de auteur een aantal theore-
tische problemen, die relevant zijn voor onderzoek 
op het gebied van vrouwenstudies rechten. In een 
rechtstheoretische discussie over de verhouding 
wetenschap—politiek en kennis—ervaring toont zij hoe 
de gangbare wetenschappelijke benaderingen vrouwen 
als specifiek zelfstandig onderzoeksobject uitsluiten. 
De auteur sluit aan bij de rechtstheorie van Poulantzas. 
In aanvulling daarop stelt de auteur dat onderzoeks-
objecten moeten worden ontwikkeld vanuit cen 
feministische visie op de maatschappelijkc werkelijk-
heid. De auteur kiest voor een autonome rol van de 
wetenschap binnen de verhouding wetenschap-
politiek. Vanuit de feministische visie dat vrouwen 
in onze maatschappij worden onderdrukt stelt de 
auteur de volgende onderzocksvraag voor: `Onder 
welke voorwaarden strckt juridische gelijkheid tot het 
beeindigen of verminderen van de onderdrukking van 
vrouwen?' Getoond wordt dat juridische gelijkheid 
nog niet tot feitelijke gelijkheid hoeft tc leiden. o.a. 
omdat het recht handelt over abstracte rcchtssubjec-
ten. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

3 
Ellis, .1. W. Prosecutorial discretion to charge in cases 
of spousal assault: a dialogue. 
Journal of criminal law and criminology, 75e jrg., 
nr. 1, lente 1984, blz. 56-102 (USA). 

In dit artikel wordt in de vorm van een spitse, alle 
pro's en contra's afzoekende dialoog tussen een 
interviewer en een officicr van justitic de problematiek 
besproken rondom de vervolging van mishandeling 



en verkracliting binnen eon huwelijk eq. relatie. 
De auteur lieht aan de hand van de literatuur on 
jurisprudentie toe dat slechts in weinig gevallen tot 
vervolging wordt overgegaan, ondanks de hoge 
frequentie. Ovcrtreders wordcn ook zelden gearres-
teerd. De auteur stelt dat hierdoor ten onreehte de 
suggestie kan worden gewekt dat dit gedrag niet ' 
moot ‘vorden gezien alt eon misdaad en ook dat her 
pat run uitzonderingen. In de dialoog komen aan 
de orde: de ernst van eon speeitiek geval, de criteria 
om dat to becordelen, de problemen rondom het 
intervenieren van de staat in intieme relaties, het 
bceld dat men heeft van het slachtoffer, de 'too- 
rekeningsvatbaarheid' van de dader, de wensefijkheid 
van con veroordeling en de beperkte mogelijkheden/ 
middelen 	doze zaken uit to zoeken. 
Met literatuuropgave. 

4 
Veen, Th. W. van. Euthanasic en de artikelen 293 en 
294 Sr. 
Nedcrlands juristenb1ad, 59c jrg., nr. 34,6 oktober 
1984, blz. 1067-1070 (N). 

Het initiatief-wetsontwerp Wessel-Tuinstra betreffendc 
de legalisering' van euthanasic, stelt o.a. voor de 
art. 293 on 294 Sr. aan to vullen. In de voorgestelde 
regeling gaat het nict alleen om euthanasic, om het 
bespoedigen van het overliiden in de stervensfase. Zij 
wil ook straffeloosheid van de arts, die iemand op 
diens verzoek van het leven berooft als de verzoeker 
het slachtoffer is van cen ondraaglijk dan wel als 
ondraaglijk ervaren lichamelijk of geestelijk Iijden. In 
dit artikel gaat de auteur in op eon aantal bezwaren die 
aan doze aanpak zijn verbonden. Allereerst vindt hij 
het woord 'hulpverlening' minder gelukkig, mode om-
dat nict iedere huIpverlener wordt bedoeld, maar 
allecn de arts. Vervolgens vindt hij het nict juist om 
een exceptie voor hulpverlening to ontwerpen als het 
gaat 	medisch handelen. Bovendien heeft hij 
verschillende bezwaren tegen eon gedetailleerde 
regeling van de voorwaarden, waaronder een arts tot 
euthanasic nag overgaan, in eon exceptie in het WySr. 
op to nemen. Eon ander bezwaar: het beeindigen 
van eon ondraaglijk of als ondraaglijk ervaren lijden 
valt buiten de medische ethiek en de praktijk van het 
stervensbege1eiden. De geformuleerde voorwaarden 
maken de arts tot beslisser over de levensbeeindiging 
van iemand. De auteur concludeert dat als de wet-
gem medici bepaalde bevoegdheden wil geven, het 
Wetbock van Strafrccht daarvoor niet de meest in 
aanmerking komende plaats is. 

Criminologie 

5 
Agnew, R. Appearance and delinquency. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 22e jig., 
nr. 3, augustus 1984, blz. 421-440. (USA) 
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De eerste hypothese die de auteur wit toetsen is dat 
qua uiterlijke verschijning onaantrekkelijke mensen 
delinquenter zijn dan aantrekkelijke. De tweede 
hypothese betreft de dric oorzaken hiervan. Allereerst 
zouden onaantrekkelijke mensen vanwege een nega-
tieve behandeling eerder cen delinquent zeltbeeld 
vormen. Ten tweede zouden mensen met cen onaan-
trekkelijk voorkomen de middelen ontzegd worden 
om hun doeleinden te bereiken. De hierdoor ontstane 
frustratie zou hen er toe aanzettcn de mecr illegitieme 
wegen te kiczen om alsnog hun doelstellingen te 
realiseren. Ten derde zou de onaantrekkelijke rnens 
vanwcge zijn of haar differentiele behandeling minder 
gehechtheid of betrokkenheid tonen t.o.v. bijv. de 
ouders of de school. Hierdoor is hij of zij minder vat-
baar voor sociale controle. De gegcvens van dit onder-
zoek werden verkregen uit een in 1968 in Amerika 
gehouden pancl-studie getiteld 'Youth in transition' 
onder 1886 mannelijke middelbare scholieren. 
Delinquentie werd vastgesteld met de self-report 
methode. De interviewers schattcn het voorkomen van 
de respondentcn op grond van fysieke verschijning, 
kleding en verzorgdheid. Volgens de autcur moeten 
de resultatcn voorzichtig worden geInterpreteerd. Zij 
tonen geen oorzakelijk verband aan, wet enige mate 
van samenhang tussen onaantrekkelijkheid en 
delinquentie. Bovendien ondersteunen de resultaten 
in beperkte mate de tweede hypothese. 
Met literatuuropgave. 

6 
Bishop, D. M. Legal and extralegal barriers to 
delinquency; a panel analysis. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
nr. 3, augustus 1984, blz. 403-419 (USA). 

De door de auteur te toetsen theorie houdt in dat er 
drie deviantie-remmende mechanismen zijn: de in-
vloed van formele strafrechtelijke sancties, van infor-
mele sancties (sociale afkeuring) en van genternali-
seerde normen en waarden. Deze mechanismen werken 
niet onafhankelijk van elkaar. Het onderzock is uit-
gevoerd volgens de panel methode, inhoudendc dat 
dezelfde respondenten op twee tijdstippen, met cen 
tussenperiode van negen maanden, werden onder-
vraagd. Het vond plaats in Virginia onder 2147 middel-
bare scholieren, aan vie vragen werden voorgelegd 
omtrent eventueel begane criminaliteit. De door de 
respondenten gepercipieerde risico's van formele en 
informele sancties en hun normen en waarden wcrden 
vastgesteld met Likert schaaltechnicken. Het bleek 
dat de grootste afschrikkende werking op delinquent 
gedrag uitging van de geihternaliseerde normen en 
waarden, gevolgd door formele sancties en informele 
sanctics. Tot slot gaat de autcur in op de omstandig-
heden waaronder deze factoren elkaar wederzijds 
beihvloeden. 
Met literatuuropgave. 
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7 
Brown, S. E. Social class, child maltreatment and 
delinquent behavior. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
or. 2, mei 1984, Hz. 259-278 (USA). 

In dit artikel onderzoekt de autcur welke factoren 
bij de relatic tussen kindermishandeling en erimineel 
gedrag con rol spelen. Bij de verbandcn die hiertussen 
zijn gelegd door sociaal-wetenschappeldke onder-
zoekers is vaak verzuimd zowel de inaatschappelijke 
klasse waarin de kindermishandeling plaatsvond als 
doze mishandeling zelf voldoende gedetailleerd to 
operationaliscren. Hij maakt con onderscheid tussen 
lichamelijke en geestelijke mishandeling van kinderen, 
waarbij hij eon versehil aanwezig veronderstelt tussen 
gcestelijkc mishandcling on gecstelijke verwaarlozing. 
Ten aanzien van de maatschappelijkc klassen geeft 
hij zorgvuldig aan waarmec hij doze typeert. Hierbij 
zoekt lid aansluiting bij het beeld dat de betreffende 
maatschappelijke klasse van zichzelf been. 
Zijn conclusic is dat tussen lichameldke kindermis-
handeling on erimineel gedrag op con ouderc Iceftijd 

goon significante samenhang bestaat. Bij gecstelijke 
mishandeling on verwaarlozing in de kindcrjaren is 
van zo'n samenhang wel sprake. 
Met literatuuropgave. 

8 
Buikhuisen, W. Werkloosheid, criminal iteit en het 
straftoemetingsbeleid van de rechter. 
Tijdschrift voor de politic, 46c jrg., or. 9, september 
1984, blz. 369-371 (N). 

Dc autcur gaat in op eon onderzoek van R. W. Jong-
man. Doze stelt dat de stijging van de eriminaliteit on 
de verandering van het straftoemetingsbeleid van de 
rechter in wezen het gevolg zijn van het feit dat work-
loosheid on criminaliteit hand in hand gaan. De auteur 
stelt eehter dat hocwel niet ontkend kan worden dat 
criminaliteit in bepaalde gevallen samengaat met work-
loosheid, hieruit niet zomaar de conclusie getrokken 
mag worden dat werkloosheid de oorzaak is van 
eriminalitcit. De rechter laat zich leiden door het 
gegeven van de tocnemende werkloosheid on de 
gedachte dat doze zal Iciden tot verdere stijging van 
de criminaliteit. Via het opleggcn van gevangenisstraf-
fen wil de rechter volgens de autcur doze `dreigende' 
ontwikkeling eon halt tocroepen. 

9 
Evans, S. E. and J. E. Scott. Effects of item order on 
the perceived seriousness of crime: a reexamination. 
Journal of research in crime and delinquency, 21e jrg., 
or. 2, mei 1984, blz. 139-151 (USA). 

De auteurs geven in dit artikel het resultaat weer van 
cen onderzoek dat zij hebben gedaan naar de invloed 
die uitgaat van de volgorde in con vragenlitst op de 
antwoorden die gegeven worden. Zij onderzochten dit 
verschijnsel bij de vragenlijst naar de ernstwaardering 
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van delicten. De auteurs toetsen in eerste instantie een 
eerder onderzoek dat het effect van een volgorde-
wisseling van een delict tussen andere delicten aan-
geeft. Hierbij werd geen noemenswaardig effect op de 
ernstwaardering vastgesteld. In de vragenlijst die zij 
voor hun onderzoek hanteren varieren zij de volgorde 
van meerdere feiten. Zij stellen vast dat de ernst-
waardering van het ene feit in de vragenlijst steeds de 
\vaardering van het volgende feit min of meet beln-
vloedt. De mate waarin volgens hen van zo'n beihvloe-
ding sprake is, is voor de interpretatie van de onder-
zoekgegevens als geheel van voldoende belang om er 
aandacht aan te schenken. 
Met literatuuropgave. 

10 
Fijnaut, C. De tiitdaging van de georganiseerde mis-
•aad. 
Delikt en delinkwent, 14e jrg., nr. 7, september 1984, 
blz. 581-584 (N). 

De auteur stelt dat men er heel in het algeineen van 
kan uitgaan dat het bij de ecorganiseerde misdaad gaat 
om die vorm van misdaad, waarbij een aantal mensen 
met het oog op het behalen van winst en ter vrij-
waring van strafreehtelijk ingrijpen, van het plegen van 
strafbare feiten gemeenschappelijk een afzonderlijke 
onderneming maken. Deze ruime definitie maakt het 
volgens de auteur mogelijk in te zien dat aeoreani-
seerde misdaad een verschijnsel is waarmee men in 
West-Europa en ook in Nederland al jaren lane te 
kampen liceft. Ook de roep om bestrijding ervan is 
niets nieuws. \Vat voor het ogenblik wel drineend 
moet gebeuren, is volgens de auteur het verrichten 
van wetenschappelijk onderzoek frau de georeaniseer-
de misdaad en haar bestrijdine in ons land. Om over-
spannen readies op dit verschijnsel te voorkomen, is 
het volgens de auteur nuttig zo'n onderzoek in te 
bedden in cen sociaal-historische analyse van de 
ontwikkelingen die zich op dit gebicd sedert de tweede 
helft van de 19e ecuw liebben voorgedaan. 

11 
Jenkins, P. Varieties of enlightenment criminology. 
British journal of criminology, 24e jrg., nr. 2, 
april 1984, blz. 112-130. 

In dit art ikel gaat de autcur nader in op de aard 
van de klassieke criminologic en op de betekenis van 
de invloed die hicrop is uitgeoefend door Cesare .  
Beccaria. Cesare Beccaria wordt volgens de auteur 
meestal voorgesteld als de revolutionaire criminolo-
gische denker die de basis legde voor de strafrechts-
hervormingen van de laatste twee eetiwen. 	noemt 
als kenmerken van de klassiekc criminologie dat hier 
werd uittzeizaan van een maatsehappelijk izeaceepteerde 
ongelijkheid tussen de mensen, waarbij aan elk 
individu cen vrije wil werd toegedacht. Beecaria wees 
in zijn publikaties op de tegenstellint: die in deze nit-
gangspunten sehuilt. Latere kritische criminologen 
wijzen op het belling van deze constatering en stellen 



dat Beccaria Itieraan ten onrechte niet alle conscquen-
tics heeft vcrbonden die in de volgende twee eeinven 
van strafrechtshervormingen wet uit doze constatering 
zijn getrokken. Na een beschrijving van Beccaria's 
standpunten in dc context van zijn tijd, trckt de 
auteur de conclusie dat deze rcvolutionaire visie ten 
onrechte aan Beccaria wordt toegedacht. Zijns inziens 
spelen allerlei tijdsfactoren bij doze veranderingen 
eon belangrijker rot. 
Met literatuurmigave. 

12 
Leder, H. C. Der Stand kraninologischer Arbeit fiber 
Frau en. und Madehenkritninalitat — desorientiercnd 
far Politik, Kraninalpolitik, Sozialarbeitspraxis and 
Wissenschaft? 
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreforin, 
67e jrg.,-nr. 5, oktober 1984, biz, 313-327 (13RD). 

Do auteur geeft in dit artikel eon uitgebreid overzieht 
van literatuur in.b.t. vrouwencriminaliteit. Statistischc 
gegevens duiden op con veel gcringere eriminaliteit van 
de vrouw dan van de man. De meeste onderzockers 
nemen dit als uitgangspunt voor hun theorican over 
vrouwencriminaliteit. In het verleden lag daarbij dc 

76 	nadruk op individualistisch gcrichte verklaringen 
(biologischipsychologisch). Men schreef het verschil 
in criminaliteit tussen beide geslachten aan specifiek 
vrouwelijke kenmerken toe. In huidige theoriean geeft 
men moor aandacht aan rot-theorctische en sociaal-
structurcle facetten. Men Unfit het verband aan to 
tonen tussen de sociale positie van de vrouw en het 
patroon van haar criminaliteit. De auteur heeft 
bczwaar tegen de zowel in het verleden als heden toe-
gepaste stereotype verklaringcn en vraagt zich boven-
dien af of de statistische en social° werkelijkheid 
gelijk gesteld kunnen worden. Niet geregistrecrde 
criminaliteit on een mogelijke tendons tot mildere 
behandeling van vrouvven in straftaken kunnen de 
waarde van de statistische gegevens bcfnvloeden. 
Volgens de auteur verdient het dan ook aanbeveling 
om con (praktisch) gelijke verdcling van criminaliteit 
als uitgangspunt to nemen voor verder onderzoek. Dit 
kan belangrijke gevolgen hebben voor de wetenschap-
pelijke on politieke benadering van vrouwencriminali-
teit. 
Met literatuuropgave. 

13 
Levi, M. Giving creditors the business: the criminal 
law in inaction. 
International journal of the sociology of law, 12e jrg., 
nr. 3, augustus 1984, blz. 321-333 (GB). 

Dit artikel is eon beschouwing over het soort fraud; 
waarbij de one zakennian de andere benadeelt door 
niet to betalen voor levering van goederen op krediet. 
Er worden drie gradaties aangegeven, nl. 1) de van te 
volen geplande fraude:2) fraude, die ontstaat uit con 
legitiem begonnen halide', on 3) fraude, waarbij men 
ondanks con dealt lopende zaak op krecliet blijft 
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inkopen. De wetgeving met betrekking tot dit soort 
fraude is nict ecnvoudig. Bewijs is vaak mocilijk te 
leveren en de grens van insolventie is soms onvoldocn-
de vast te stellen. Wil de fraudcur succes hebben, dan 
moet hij de stijl van de gewonc handel nabootsen en 
zich als een goede zaken man voordoen. Hij moet 
verlies op cen aannemelijkc wijze kunnen verant-
woorden. Dit gebeurt o.a. door het ensccneren van 
brand, inbraak e.d., of door, hetgeen mecr voorkomt, 
er cen valse boekhouding op na te houden. De derde 
categoric is in frauduleuzc zin vaak cen grensgeval. 
Sinds kort ligt cr in Engcland cen voorstel klaar tot 
invoering van een nieuwe civiel-rechtelijke aan-
sprakelijkheid van employees die bchoorden te weten 
dat de firma insolvent was en nochtans doorgingen 
met schulden maken. Wanneer het gaat om bestrij ding 
van doze vorm van eriminaliteit, bestaat de neiging de 
potentiele socialc kosten van die bestrijding meer te 
tellen dan bij de bestrijding van de ordinaire misdaad, 
waar de nadruk moor wordt gelegd op de sociale 
baten. Er is derhalve eon zekere terughoudendheid 
het voorstel onverkort tot wet te verheffen, zodat 
doze vorin van criminalitcit vooralsnog zijn verborgen 
karakter lijkt te zullen behouden. 
Met literatuuropgave. 

14 
Skogan, W. G. Reporting crimes to the police: the 
status of world research. 
Journal of research in crime and delinquency, 21e jrg., 
nr. 2, mei 1984, blz. 113-137 (USA). 

Sinds 1960 wordt volgens de auteur in steeds nicer 
landen onderzock verricht naar de omvang van de 
criminaliteit. Bij deze onderzoeken is het volgens de 
auteur van cssenticel belang welke gegevens worden 
verzameld ter verkrijging van dit criminaliteitsbeeld. 
Eon belangrijke schakel in doze problcmatiek vormt 
de aangiftebereidheid van de bcvolking. Het zijn 
vooral de gegevens van de politiestatistieken die 
volgens de auteur bij vergelijking met de slachtoffcr-
onderzocken aangeven hoe groot deze aangiftebercid-
heid is. In het artikel gaat de auteur nader in op de 
factoren die bij doze aangiftebereidheid cen rol spelen. 
Doordat steeds mecr gegevens uit steeds moor landen 
bekend worden is het volgcns hem mogclijk de 
betekenis van demografische factoren in dit verband 
vast to stellen. Aan de hand van eon groot aantal 
onderzoekresultaten uit verschillende landen gceft 
de autcur aan het slot van zijn artikel aan welke 
facto ren bij het aangiftegedrag in alle landen eon rol 
spelen en bij welke factoren dit niet het geval is. 
Met literatuuropgave. 

15 
Stack, S. Income inequality and property crime: a 
cross-national analysis of relative deprivation theory. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
nr. 2, mei 1984, blz. 229-259- (USA). 

De cijfers met betrekking tot de vermogenscriminali- 
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teit in 62 landen heeft de autcur gcanalyseerd om vast 
to kunnen stollen wat prccies de samenhang is tussen 
do maatschappclijke ongelijkheid tussen burgers en 
de vermogenscriminaliteit. De achterliggende gedachte 
is dat men wel aanneemt dat de ongelijkheid tussen 
burgers de kans op vermogcnscriminaliteit vergroot. 
De autcur tckent hicrbij in dc °erste plaats aan dat 
eon onderscheid moot worden gcniaakt tussen de 
feitclijke ongelijkheid on de gepercipieerde ongelijk-
heid. Dit laatste bepaalt volgens de: auteur vooral de 
afgunst die mogelijk ten grondslag kan liggen aan 
vermogenscriminaliteit. Zijn conclusie aan de hand van 
de resultaten van het onderzoek is dat noch doze on-
gelijk heid, noeh de mate waarin de pereeptie van die 
ongelijklield wordt beinvloed door het gclijkheids-
ideaal dat in eon bcpaalde cultuur geldend is, direct 
in verband staat met de omvang van de vermogens-
criminaliteit. 
Met litera tuuropgave. 

16 
Steadman, H. J. and R. B. Pelson. Self-reports of 
violence; ex-mental patients, ex-offenders, and the 
general population. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 22e jrg., 
nr. 3, augustus 1984, blz. 321-342 (USA). 

Het doe van dit self-report onderzoek, uitgevoerd in 
Albany County, New York, was oin drie groepen voor 
wat betreft agressic on geweld met elkaar to vergelij-
ken: ex-psychiatrische patienten, ex-delinquenten on 
cen representatieve steck proof uit de bevolking in het 
algemcen. Eon °erste send vragcn, die aan elk van de 
543 respondenten word voorgelegd, betrof hoe vaak 
on op welke manier zij zich het afgelopen jaar agressief 
hadden gcdragcn tegenover hun kind(eren), partner, 
andere familieleden, bekenden, vreemden, door 
verbale agressie, duwen on slaan. Voorts word hen 
gevraagd hoe vaak zij het afgelopen jaar iemand 
hadden verwond of gedrcigd to verwonden met con 
meg of vuurwapen. Gebruik makend van de Duncan 
Multiple Range Test, waarmec to bcpalen is of de 
gemiddelden van frequentic-scores significant van 
elkaar verschillen, on van de regressie-analyse, werden 
de volgende rcsultaten gcvonden. De groep van ex-
delinquenten toonden moor agressief gedrag dan de 
andere twee groepen. Doze groep konmerkte rich ook 
door eon grotere gewelddadigheid dan de gewezen 
psychiatrische patienten. De steekproef uit de alp-
mono bevolking toonde zich het minst gewelddadig. 
Hoe jongcr de respondent, des to vaker zal hij of zij 
agressicf of gewelddadig zijn. 
Met literatuuropgave. 

17 
Stenross, B. Police response to residential burglaries; 
dusting for prints as a negative rite. 
Criminology: an interdisciplinary journal, 22c jrg.. 
nr. 3, augustus 1984, biz. 389-402. 

De woning is Yeel mccr dan slechts eon dak boven het 



hoofd: het is een symbool van de bewoner en van zijn 
of haar verleden, heden en toekomst. Een inbraak, 
vooral als deze gepaard gaat met vernieling, zal dan 
ook door de bewoners gevoeld worden als een inbreuk 
op de onschendbaarheid van deze symbolisering van 
'het zelf. Het nemen van vingerafdrukken leidt 
meestal niet tot een arrestatie. Dat de politie toch 
zoekt naar vingerafdrukken wordt hoofdzakelijk 
gedaan bij wijze van negatieve rite (Durkheim), dus 
als een genezend ritucel. Door deze activiteit van de 
politie als een symbolische op te vatten, komt de 
auteur tot de volgende twee te toetsen hypothesen: 
de politie zal eerder vingerafdrukken nemen wanneer 
de inbrekers zich met geweld toegang hebben verschaft 
tot de woning, en als het gestolene voor de bewoners 
symbolische betekenis heeft, zoals juwelen. Het 
onderzoek betrof 259 inbraken in een kleine stad in 
het zuiden van Amerika. M.b.v. regressie-analyse kon 
de auteur de hypothesen bevestigen. 
Met literatuuropgave. 

18 
Studentencriminaliteit: een orienterend inter-
disc iplinair onderzoek; door W. Buikhuisen, 
E. H. M. Bontekoe, C V. D. Plas-Korenhof et al. 
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	Delikt en delinkwent, 14e jrg., nr. 7, september 1984, 
blz. 615-629 (N). 

In hun onderzoek willen de auteurs ingaan op de 
vraag in hoeverre studenten die verhoudingsgewijs 
veel delikten hebben gepleegd verschillen van studen-
ten die wcinig strafbare feiten op hun naam hebben 
staan. Via een advertentie in een universiteitsblad 
werden 82 proefpersonen onderzocht. Hun criminele 
verleden werd vastgesteld met de self-report methode. 
De hun voorgelegde vragen hadden betrekking op: 
het gedrag als kind, het ouderlijk huis, psychologische 
kenmerken, psychofysiologische variabelen en 
medische gegevens. D.m.v. `Homals', een computer-
programma voor meerdimensionale analyse van 
categorische gegevens, werden de proefpersonen 
ingedeeld naar soort en hoeveelheid criminaliteit. 
Gebruik malcend van de discriminant functie analyse 
en de factor analyse werd gevonden dat (1) ook 
studenten zich in niet geringe mate schuldig kunnen 
maken aan criminaliteit; (2) dat verschilpunten tussen 
studentendelinquenten en studenten met weinig 
strafbare feitcn liggen op het gebied van het ouderlijk 
huis, de persoonlijkheid en de activiteit van het auto-
nome zenuwstelsel; (3) dat studentendelinquenten 
minder verschillen van geregistreerde jeugddelinquen-
ten uit de lagere sociale klasse dan men zou ver-
wachten. Volgens de auteurs is daarom relativering 
van de zgn. deprivatietheorieen gewenst. 
Met literatuuropgave. 

19 
Walsh, A. Gender based differences; a study of 
probation officers' attitudes about, and recommanda-
tions for, felony sexual assault cases. 
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Criminology: an interdisciplinary journal; 22e jrg., 
nr. 3, augustus 1984, blz. 371-387 (USA). 

Diverse onderzoeken in Engeland, Canada en Amerika 
hebben aangetoond dat reclasseringsambtenaren 
(r.a.) een grote invloed uitoefenen op de vonnis-
wijzing. In zijn onderzoek wierp de auteur de vraag op 
of mannclijke en vrouwelijke r.a. verschilden in bun 
attitudes en aanbevelingen aan de rechter t.a.v. 
scxuele geweldsmisdrijven. De gegevcns van zijn 
cindcrzoek betroffen 208 vonnissen uitgesproken in 
de jarcn '78—'81 in een stad in Ohio. Bij 143 rechts-
zaken waren 21 mannclijke en bij 65 zaken waren 10 
vrouwelijke r.a. botrokken. M.b.v. kwalitatieve en 
kwantitatieve analysctechnicken vond de auteur dat 
vrouwelijke r.a. (nicer dan hun mannclijkc collega's) 
het doorsnce geval van verkrachting definiiiren als: 
`situaties waarin het slachtoffer feitelijk instcmt — of 
wordt gedaeht in to stemmen — met een sexuelc 
relatie, maar als het cr op aankomt terugkrabbelt of 
nict voldoende tegcnstreeft als de dader de suggcstie 
doer. Vrouwelijkc r.a. vatten verkrachting dus over 
het algcmcen minder ernstig op dan bun mannelijke 
collega's. De vrouwelijke r.a. adviscerden de reciter 
mildere straffen dan de mannelijke r.a. Aileen wanneer 
de dader geweld had gcbruikt, of wannecr het slacht-
offer zich had verzct, waren de vrouwelijke r.a. 
gencied on' hardere straffen te cisen dan hun manne-
lijke collega's. 
Met literatuuropgave. 

20 
Wilkins, L. T. U.K./U.S.A.-contrasts in criminology: 
a personal view. 
Howard journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 1, 
februari 1984, blz. 11-23 (GB). 

De auteur, Engelsman van origine maar sinds 1966 in 
de VS werkzaam, vergelijkt deze twee landen op het 
gebied van de criminologic. Zonder blind te zijn voor 
de fouten van het Amerikaansc systeem, wijst hij op 
de sterke kanten ervan toy. lingeland: Onderzoek in 
de socialc wetensehappcn, dus ook in de criminologic, 
wordt in Engeland onvoldoende gewaardeerd. De 
resultaten warden minder snel openbaar gemaakt 
(de overheid als 'soft censor'?) en hebben ook minder 
invlocd op het te voeren belcid. In Engcland zijn de 
vvegen van dc rechtspraak veel minder tocgankelijk 
en heeft ook de uitkomst van onderzoek veel minder 
invlocd. De auteur stelt dat dc criminologic in linge-
land lijdt aan een tikse verkoudheid: niet fataal, ma& 
wel zeer ongemakkclijk: Ilij doet enkele suggesties on' 
daarin verbetering te brengen. 

Gevangeniswezen 

21 
Berg, W. van den. De Anisterdamse Commissies van 
Toezicht: vatbaar vow verbetering. 
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Proces, 63e jrg., nr. 10, oktober 1984, blz. 289-297 
(N). 

De auteur heeft van mei tot september 1983 een 
onderzoek verricht naar de werkwijze van de zes 
Commissies van Toezicht (CvT) in de penitentiaire 
inrichting Overamstel te Amsterdam. In de Gevange-
nismaatregel staan de drie wettelijke taken (toezicht 
houden, adviseren en rechtspreken) omschreven. In 
dit artikel wordt op iedere commissietaak afzonderlijk 
ingegaan. Wat betreft het toezichthouden op de 
bejegening meent de auteur dat de commissieleden 
meer initiatief zouden kunnen tonen door meer met 
de gedetineerden te praten en zich meer te verdiepen 
in de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zouden zij 
zich ook kritischer ten opzichte van de directie 
kunnen opstellen. Wat betreft de adyiserende taak is 
de auteur van mening dat er informed l wel enige 
adviezen worden gegeven, zowel aan de directie als 
aan het departement. Hoewel de invloed van deze 
adviezen moeilijk is te meten, meent de autcur te 
kunnen concluderen dat de Commissies zich tnatig 

. van hun adviserende taak (kunnen) kwijten. Ten aan-
zien van de rechtsprekende taak merkt de auteur op 
dat de Beklagcommissies geen zitting dienen te 
houden in de directiekamers, beter de termijn van 
drie weken in acht dienen te nemen en vaker inzage 
dienen te vragen in de bewaardersrapporten. Conclu-
derend stelt zij dat de commissieleden nicer tijd aan 
het commissiewerk zouden mocten besteden, maar 
vooral meer kritische aandacht moeten hebben voor 
het woon-, werk- en leefklimaat binnen de inrichting. 

22 
Breed, J. Gedetineerdencommissies en het recht van 
vereniging en vergadering. 
Proces, 63e jrg., nr. 10, oktober 1984, blz. 269-278 
(N). 

Door de directie van de gevangenis 'de Boschpoort' 
te Breda is een gedetineerdencommissie in het leven 
geroepen en onlangs voorzien van een reglement. 
Voordat de auteur ingaat op dit reglement, bespreekt 
hij in dit artikel eerst de uitgangspunten van de 
rechtspositie van de gedetineerden en de verhouding 
tussen deze rechtspositie en de grondrechten, 
verankerd in de Grondwet. Na het reglement globaal 
weergegeven te hebben, komt de autcur toe aan een 
beoordeling hiervan. Algemene kritiekpunten zijn 
dat het reglement zonder overleg met de gedetineerden 
tot stand is gekomen en voorts dat in feite sprake is 
van ecn soort privaatrechtelijke contractsbepaling 
binnen een publiekrechtelijk reglement. Namelijk in 
het reglement wordt ervan uitgegaan dat de mogelijk-
heid van overleg afhankelijk wordt gesteld van de in-
stemming van de gedetinecrden met dit regiment. 
Vervolgens gaat de auteur in op de uitsluitingen met 
betrekking tot de doelstelling en het lidmaatschap 
van de gedetineerdencommissie. Concluderend stelt 
de auteur dat dit reglement een duidelijk voorbeeld 
is van het mislukken van de bemiddeling tussen grond- 
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rechtuitoefening en vrijheidsontneming. Het geeft aan 
hoc problematisch het in de praktijk gesteld kan zijn 
met hot toestaan van de uitbefening van giondrechten 
aan gedetincerden. 
Met literatuuropgave. 

23 
Penes, Th. 1st der Strafrollzug am Ende? 
Zcitschrift ftir Strafvollzug und Straffaltigenhilfe, 
33e jrg., nr. 4, augustus 1984, blz. 195-201 (BRD). 

Aan de hand van vier thesen schetst de auteur de 
samenhang tusscn enerzijds de overbezetting van de 
strafinrichtingen on anderzijds de stijging van de 
gercgistreerde eriminaliteit, het groeiend aantal 
instanties met sociale controle en de tendens naar 
stronger straffen. Ook zou die overbezetting samen-
hangen met een toename van therapie en pedagogiek 
in de strafrechtstoepassing. De in het kader van de 
strafrechtstoepassing steeds weer als nicuw aan-
geboden oplossingen zijn volgens de auteur slechts 
variaties op eenzelfdc thema dat steevast leidt tot 
eon capaciteitsprobleem. De kern ligt volgens hem 
bij de structurele problemen in cen op bestraffen 
gcrichte maatschappij. Hij doct de volgende aan-
bevelingen: 1) De maatschappij moot nict gedurig 
trachten elke vorm van deviantie uit to bannen. Men 
moet aid leren schikken in de onvermijdelijkheid 
van het bestaan van criminaliteit on afwijkend gcdrag. 
De gemeenschap moot mecr bctrokken worden in 
het bestraffen on resocialiseren (bewust in plaats van 
anoniem straffen). De vrijheidsstraf dient als regel 
in open inrichtingen to worden ondergaan. Nieuw- 
bouw dient uitsluitend plaats to vinden wannecr cen 
oude inrichting gesloten wordt on dan in beginsel 
alleen open inrichtingen. 2) Bij resocialisatie van 
gedetineerden moot vaststaan dat wanneer de gedeti-
neerde or gem gebruik van maakt, dit hem nict 
schaadt. Het moot goon uitbreiding van het pakket 
van sancties betekenen. 3) Er dient gestreefd naar 
terugdringing van de vrijheidstraf, eon ruimcre toe-
passing van daarvoor in de plaats tredendc sancties 
on beperking van de preventieve hechtenis en de duur 
daarvan. De auteur verwijst naar de Nederlandse 
situatie waar verhoudingsgewijs het aantal gedetineer-
den slechts een vicrde bedraagt van het aantal dat 
in West Duitsland is gedetineerd. 

24 
De POI's. Themanummer. 
Balans, 15e jrg., ni. 6, 1984 (N). 

Na zeven jaar maakt Balans opnicuw een reportage 
over de penitentiaire inrichtingen in ons land. In 
1974 werden vier inrichtingen bezocht, nu zijn het or 
negen: an open afdeling voor jeugdigen, vier zelf-
standige penitentiairc open inrichtingen (POI's) en 
vier POI's die zijn ondergebracht in andersoortige 
bestaande inriehtingon. Eon belangrijke verandering 
voor de POI's is de uitbreiding van het weekendverlof 
sinds 1978 tot eon wckelijks verlof van 51 uur. Flier- 
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door is het aantal weglopers veel lager geworden. In 
het eerste artikel geeft E. J. Besier een algemene 
inleiding waarin hij de algemene kenmerken van het 
regiem en de selectie bespreekt. Hij plaatst enkele 
kanttekeningen bij het instituut van de POI betreffen-
de de personeelsbezetting, de brugfunctie van de POI 
naar de vrije maatschappij en de duur van de plaatsing. 
(Het vijf maanden lang steeds weer terugkeren van het 
verlofadres naar de inrichting en het niet misbruiken 
van de gegeven vrijheid vraagt veel van de gestrafte en 
zijn relaties). Daarna wordt voor elke inrichting af-
zonderlijk in detail ingegaan op de aspecten accomo-
datie, personeel, selectie/introductie van de nieuwe 
bewoners, reclassering, werk, regiem, activiteiten, 
verlof, en specifieke wensen van de inrichtingsleiding. 

25 
Veen, Th. W. van. De prijs van het gevangeniswezen. 
Trema, 7e jrg., nr. 8, oktober 1984, blz. 242-248 
(N). 

Onlangs is door een werkgroep van het ministerie van 
Justitie een onderzoek verricht naar de kosten van 
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. Hiervoor zijn 
eveneens gegevens verzameld uit een aantal vergelijk-
bare, vooral West- en Noord-Europese, landen. In dit 
artikel wordt door de auteur ingegaan op de meest 
interessante uitkomsten van dit onderzoek. Het blijkt 
dat Nederland nog altijd het kleinste aantal gevange-
nen heeft in verhouding tot de omvang van de bevol-
king. Daarmee hangt samen dat Nederland ver-
houdingsgewijs weinig uitgeeft aan zijn gevangenis-
wezen. Naar de mening van de auteur is het onjuist 
te veronderstellen dat het lage aantal gedetineerden 
op zich een gunstig teken is, aangezien op 
verschillende terreinen de intensiteit-van opsporirm en 
vervolging onvoldoende is. Bovendien zijn er enorme 
wachtlijsten, voornamelijk door het gebrek aan 
plaatsen in de gevangenissen. Vervolgens gaat de 
auteur in op factoren die de vraag naar ruimte in de 
gevangenissen bepalen, op het straftoemetingsbeleid 
(het aantal lange gevangenisstraffen is bijvoorbeeld 
toegenomen, evenals het aantal korte vrijheidstraffen) 
en het wegzendbeleid. Bij het bouwen van nieuwe 
gevangenissen zal Met alleen gelet moeten worden op 
de capaciteit van de inrichting (kleine inrichtingen 
zijn relatief duur), maar er zal ook dienen te worden 
gestreefd naar een opzet, die efficient beheer in de 
hand werkt. Bovendien hangt veel in de gevangenis 
af van de sfeer, die mede wordt bepaald door het 
personeel. Tot slot merkt de auteur op dat de over-
tuiging dat we niet ineer dan Cen gevangene kunnen 
Iaten wonen in een voor 6.6ri persoon bedoelde cel, 
mede de prijs van het gevangeniswezen bepaalt. 

26 
Westenberg, F. Vrouwe Just itia als hoeder van de 
gevangene? Recht in de marge van onvrijheid. 
Delikt en delinkwent, 14e jrg., nr. 7, september 1984, 
blz. 607-614 (N). 
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De gedetineerde heeft con rechtspositic die hij door 
middel van beklag en berocp kan effectueren. De 
auteur toont aan dat in sommige situaties de 
gedetineerde echter niets aan de hem toegekende 
rechten heeft, nl. in geval van verplaatsing ter her-
selectie naar een Iluis van Bewaring. Dan is geen 
beroep mogelijk. De auteur spreekt tegen doze achter-
grond van eon patstelling: de gedetineerde stond op 
winst maar de tegenpartij heeft dc zaak zo geregeld 
dat er volgens de regels van het spel gem zet meer 
gedaan kan worden. Tot slot van het artilcel geeft 
de auteur aan hoe de rechtspositie van de gedetineer-
de nog verder zou kunnen worden verbeterd: 
1) door uitbrciding van de beroepsprocedure ingevolge 
art. 123 Gcv.M. tot verplaatsing ter hersclectic naar 
con Huis van Bewaring; en 
2) door het openen van de mogelijkbeid om ook na 
de detentie-periode in beklag to gaan tegen beper-
kingen on schcndingen van de rechten van de 
gedetineerde. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

27 
Bottomley, A. K.Ditemtnas of parole in a penal 
crisis. 
Howard journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 1, 
februari 1984, blz. 24-40 (GB). 

De invocring in 1968 en dc ontwikkeling in de daarop 
volgende jaren van de voorwaardelijke-in-vrijheids-
stelling (V.I.) in Engeland zijn voornamelijk gebascerd 
geweest op praktische gronden, met name ter ont-
lasting van de overbevolkte gevangenissen. De auteur 
toont aan dat eon deugdelijke thcoretische onder-
grond ontbreekt, evenals duidelijke richtlijnen voor 
de uitvocring van V.I. Wel heeft or geleidelijk con 
versehuiving plaats gevonden van therapeutische 
maatregef naar `herhalingsrisico' als uitgangspunt. 
De atiteur plcit voor herzicning van het system, 
waarbij het herhalingsrisico het enige uitgangspunt 
wordt (en bijv. afschrikking naar de rechtspraak wordt 
teruggewezen). Daarbij moot crop grond van gedegcn 
onderzoek con duidelijk stramien komen van de 
criteria, die dit herhalingsrisico bepalen, waarop all° 
instanties zich kunnen berocpcn. De auteur pleit or 
verder voor dat file gedetincerden na 1/3 van hun 
straftijd in aanmerking kunnen komen voor V.I. De 
instelling van regional° radon moot leiden tot eon 
meer uniform belcid. Korte en middellange straffen 
zouden op regionaal niveau bezien kunnen vvorden 
terwijI de landelijke raad beslissingsrecht houdt over 
de langdurige straffen. Tenslotte moot de supervisie-
rot over V.1.-gest:Aden moor gedifferentieerd worden. 
Ook dit ton con functic van de regionale radon kunnen 
svoiden. 
Met literatuuropgave. 



85 

28 
Hunter, I. R. and K. D. Purcell. Program caracteristics 
and success in a resocialization program for 
adjudicated delinquents. 
Corrective and social psychiatry, 30c jrg., nr. 2, 1984, 
blz. 25-34 (USA). 

Sinds hun introductie in 1964 zijn cr honderdcn pro-
gramina's ontwikkeld, die uitgaan van de fysieke uit-
daging als behandeling voor jeugddelinquentie. De 
rationele achtcr deze programma's wordt op verschil-
lende wijze onder woorden gcbracht, onder andere 
door ecn rclatie te leggen m.b.v. het zoeken naar op-
winding en spanning. Meer of minder impliciet wordt 
de veronderstelling gehanteerd dat het leren, de groei 
en de ontwikkeling in bijvoorbeeld een wildernispro-
gramma, gegeneralisecrd kan worden naar de maat-
schappelijke omgeving. De auteurs bespreken diverse 
evaluatiestudies over deze programma's en komen tot 
de ontdekking dat in studies voor 1976 positievc 
veranderingcn gevonden worden, in studies van na 
die tijd (op een na) geen of negatieve verandering. 
Opgemerkt wordt ook dat de vroegere onderzoeken 
alle cen residentiele opzct hebben. De schrijvers 
vergelijken in een eigen onderzoek een programma dat 
een residentiele en cen thuiswonende variant kent. 
Het residentiele program ma bleck veel effectiever. De 
auteurs tekenen aan dat het om ecn zeer kleine onder-
zoeksgrocp ging en dat het residentiele program ma 
ook in een veel korterc tijdsspanne werd uitgevoerd. 
Met literatuuropgave. 

29 
Mans, A. Materiele hulpverlening en beroepsbeeld van 
reclasseringsmedewerkers. 
Proccs, 63e jrg., nr. 10, oktober 1984, blz. 280-288 
(N). 

Aan de hand van recent onderzocksmateriaal 
reconstrueert de auteur twee ideaal-typen reclasse-
ringswerkers, te weten de zgn. psyco-sociale- en de 
materiele hulpverlener. Zijns inziens zijn beide typen 
hoofdzakelijk ontworpen voor de onderlinge discussies 
onder beroepsgenoten. Het blijkt zelfs dat reclasse-
ringswerkers in discussies standpun ten kunnen gaan 
innemen, die haaks staan op hun dagelijks handelen. 
Naar de mening van de auteur blijken in de alledaagsc 
contacten met clienten de activiteitcn van beide 
soorten reclasseringswerkers veel dichter bij elkaar te 
liggen. Met behulp van drie polariserende stellingen, 
die uitgaan van een overwegend kwetsbare maatschap-
pelijke positie van clienten en de daarmee samen-
hangende hulpvraag, pleit de auteur voor: a) een niet 
langer ondergeschikt makcn van de materiele aan de 
immateriele hulpverlening; b) een verlaging van de aan 
de gedragsveranderende streefdoelen ontleende — 
hoge — verwachtingen en de daarmee samenhangende 
frustraties en onmachtsgevoelens; c) een uitwisseling 
en systematisering van de door reclasseringswerkers 
per soonlijk opgedane ervaringen. Zodoende wordt 
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eon inethodiek ontwikketd die meet afgesteind zal 
zijn op de maatschappelijke positie van clienten. 
Met literatuuropgave. 

30 
Smith, R. R. Reported ex-offender employment in 
American adult corrections. 
Journal of offender counseling, services and rehabili-
tation, 8c jrg., nr. 4, zomer 1984, blz. 5-12 (USA). 

Het is voor de rehabilitatic van ex-gedetincerden van 
groot belang dat zij weer kunnen deelnemen aan het 
arbeidsproces. Dit blijkt in de praktijk vaak een 
problem to zijn. Evenals in 1971 en 1977 word in 
1979 con sehriftelnke enquete gchouden onder de 
directoraten voor stratinriehtingen in 50 staten van de 
VS, het district Columbia en het federate bureau voor 
het gevangeniswezen, over de werkverschaffing aan 
ex-gedetineerden. Van de 52 ondervraagden waren or 
7 die het in dienst nemen van ex-gedetineerden 
principiecl afwezen. Dit komt ongeveer overcen met 
de cijfers uit '71 en '77. In totaal waren or in 1979 
522 ex-gedetineerden werkzaatn bij de strafinrich-
tingen. Dit is een stijging van 86% ten opzichte van 
1971 on van 73% ten opzichte van 1977. 
Oat is nog goon 0,5% van alle werknemers bij de 
betreffende inrichtingen. De vragen naar positieve en 
negatieve eigenschappen van ex-gedetineerde work-
nemers werden in het algemeen gunstig beantwoord: 
de positieve cigenschappen komen het sterkst naar 
voren. De auteur concludeert dan ook dat or actief 
gestreefd moot worden naar de tewerkstelling van 
mcCer ex-gedetineerden. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

31 
Awad, A., E. Sanders, and I. Levers, A clinical study 
of male sexual offenders. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 28e jrg., nr. 2, september 
1984, blz. 105-115 (USA). 

In dcze exploratieve studio worden 24 jeugdigc sexuele 
delinquenten, in 1980/81 toegewezen aan de Family 
Court Clinic, Toronto, Canada, vergeleken met 24 
andere qua leeftijd, sexe on sociaal-economische 
klassc vergelnkbare delinquenten. De gemiddelde leef-
tijd is 14 jaar, varierend van 11 tot 16 jaar. Van elk 
subject word door eon elinicus eon vragenlijst met 
demografische on clinische gegevens ingevuld. De twee 
groepen wcrden op elke variabele afzonderlijk verge-
leken d.m y. de chi-kwadraat on de t-test statistiek. 
De groepen blijken niet van elkaar to verschillen 
m.b.t. het veelvuldig voorkomen van psychische af-
wijkingen, geweld door en sexuele deviantie van de 
ouders, storingen in de ouder-kind relatic, ontoe-
reikend ouderschap, chronische problemen op school, 
eerdere delinquentie on con psychiatrisch 'verleden' 
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van de jeugdige delinquent. Dezelfde factoren, die bij-
dragen tot delinquentie op jonge leeftijd, werden in 
eerdere studies gevonden. In de groep sexuele 
delinquenten komt echter, anders dan gewoonlijk, een 
middle-class achtergrond relatief vaker voor evenals 
een IQ lager dan 80 (24% vs 8%). Voorts is er minder 
sprake van spijbelen, alcoholmisbruik en driftbuien, 
hetgeen volgens de auteurs op toeval zou kunnen 
berusten. Gespeculeerd wordt op het bestaan van een 
subgroep van sexuele delinquenten, een subgroep van 
aardige, aangepaste jongens die normaal lijken tot het 
moment van hun daad. Een dergelijke subgroep is 
nooit gevonden onder jeugdigen die zich schuldig 
maakten aan niet-sexuele vergrijpen. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

32 
Bracey, D. H. The juvenile prostitute: victim and 
offender. 
Victimology, an international journal, 8e jrg., nr. 3-4, 
1983, blz. 151-160. 

De auteur toont in dit artikel aan dat de Amerikaanse 
jeugdrechtspraak jonge prostituees behandelt als over-
treder, niet als slachtoffer. Jonge prostituees ontmoeten 
in de Amerikaanse maatschappij op twee terreinen 
ambivalentie, namelijk ten aanzien van afwijkend 
gedrag en ten aanzien van prostitutie. De auteur 
bespreekt de geschiedenis van het `slachtoffer worden': 
uit veel onderzoek blijkt dat prostituees reeds op jonge 
leeftijd sexueel misbruikt zijn. Kort wordt ingegaan op 
de theorie van de `aangeleerde hulpeloosheid' en op het 
gebrek aan aandacht en steun dat deze kinderen 
ondervonden. Voorts stelt de auteur de relatie met de 
pooier aan de orde en stelt dat de meeste pooiers hun 
meisjes controleren door niet echtgemeende attenties, 
bijval en steun. Door hun geschiedenis kunnen deze 
meisjes onoprechtheid niet als zodanig doorzien. Ook 
speelt mogelijk een (psycho-analytische) verklaring 
een rot, volgens welke de prostituees cen splitsing 
maken tussen object-relaties, die volstrekt goed en 
asexueel zijn en andere, die volstrekt slecht en sexueel 
zijn. Volgens de auteur heeft ook het Amerikaanse 
jeugdrechtsysteem een negatieve invloed door zijn 
gepreoccupeerdheid met sexualiteit. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

33 
Brown, M. F. Use of deadly force by patrol officers.. 
training implications. 
Journal of police science and administration, 12e jrg., 
nr. 2, juni 1984, blz. 133-140. 

De auteur deed een onderzoek naar de attitude van 
politicagenten t.a.v. het gebruik van vuurwapens door 
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de politic. Hiervoor word eon schriftelijke . enquele 
gehouden ondcr de beambten van twee politic-
districten in het zuid-vvesten van de VS. Er werd con 
beoordeling gevraagd van twaalf situatics waarin vuur-
wapens gebruikt vverden (drie zelf-verdedigingssituaties, 
drie gevallen van ontvluchten van eon misdadiger, drie 
situaties met eon twijfelachtige en drie met eon 
oneigenlijke indicatie tot schieten). Tevens werd 
onderzocht of het ras van de verdachte van invloed 
was. Belangrijkste conclusies: rat lijkt goon invloed te 
hebben on or bestaat eon grote mate van consensus of 
schieten in eon bepaalde situatie wel of niet gcoorloofd 
is. De auteur sten dal de bcslissing om to schieten 
bepaald wordt door: 1) de actuele situatie; 2) het 
individuele gevocl van dreiging: 3) de wetgeving; 4) het 
lokale beleid t.a.v. hot gebruik van vuurwapenS; 
5) persoonlijke overtuiging en 6) de ernst van het 
delict. Uit de resultaten van zijn onderzoek concludeert 
de amour dat de situatie van zeer grote invloed is. Op 
grond hiervan pelt hij suggestics voor trainings-

programma's. Doze moeten de realiteit zo vcel mogelijk 
benaderen om eon goede voorbereiding to geven. 
Met literatuuropgave. 

34 
Gersons, B. P. R. Ingrijpende gevolgen van sehiet-
incidenten. 
Algemcen politieblad, 1330 jrg., nr. 18,1 september 
1984, bIz. 379-385. 

De auteur gaat in op de psychische gevolgen voor eon 
politiefunctionaris die betrokken raakt bij eon schiet-
incident. In Amsterdam hebben eon aantal politic-
mensen, die zelf eon schictincident hebben meegemaakt, 
zich aaneengesloten in eon zogenaamd zelfhulp-team. 
Dit omdat blijkt dat een schietincident'veelal de start 
vomit van eon aancensehakeling van overrompelende 
gebeurtenissen, waarbij weinig systematische opvang 
plaats vindt. Uit crvaringen van betrokkenen bij eon 
schietincident blijkt dat eon aantal versohijnselen zich 
veelvuldig voordoen. (14erbeleving van het trauma, 
verminderde reactivitcit op, of afgenomen betrokken-
heid bij de omgcving, enige tijd na het trauma beginnend 
on daarnaast: s1aapstoornissen, overmatige waakzaam-
held, geheugenstoornissen c.d.). De auteur werkt doze 
kenmerken van het post-traumatisch stress-syndroom 
nader uit. De hulpverliming van het zelfhulpteam 
blijkt effectief (vooral het gevreesde isolement trad 
flies op) en veelal voIdoende. In eon onkel geval is 
psycho-therapeutisehe hulp noodzakelijk. 

'35 

flond, B. den. De digitate diender. 
Intertnediair, 20e jrg., nr. 39, septernber 1984, 
blz. 17-19 (N). 

In dit artikel wordt eon overzicht gegeven van de 
toepassingsmogelijkhoden van de computer bij de 
politic. Zo'n tien jaar gelcden deed de computer zijn 

intrede bij de politiele informatievoorziening. In 
Amsterdam on Rotterdam kwam eon computer die de 
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`Automatische Gegevensverwerking Surveillance' voor 
zijn rekening nam. Dit systeem gaf op basis van 
ervaringen in het verleden aan, hoeveel surveillance-
auto's in een district moeten rondrijden. Dit systeem 
wordt nu nergens meer toegepast, omdat het nut 
twijfelachtig was. In de begin jaren tachtig kwam er 
het Bekeuring Afbandelingssysteem (BAS). Met dit 
systeem is de informatievoorziening aan de basis goed 
geregeld. Mede door het Landelijk Automatiserings-
bureau Politic worden vele gcspecialiseerde systemen 
bij de politic gernstalleerd. Bij de Rijkspolitie is de 
automatisering landelijk verlopen en ligt de nadruk op 
allerlei beheerssystemen voor financien en personeel. 
In de toekomst zullen de gegevensbestan den van de 
herkenningsdiensten van alle korpsen via een op te 
richten Recherche Informatie Systeem toegankelijk 
zijn. Tot slot gaat de auteur in op een dergelijk 
systeem dat werd geiinproviseerd voor de oplossing 
van de zaak 'Heineken', najaar 1983. In dit systeem 
werden tips, vermoedens, 'brainwaves' en ander 
materiaal opgeslagen. Via een kaartenbakprogramma 
zorgde de computer voor het terugzoeken van de 
informatie. Dit soort bestanden is privacy gevoelig en 
kan alleen opgebouwd worden als er een privacy-
reglement is. 

36 
lgbinovia, P. E. Interpol: a survey of research findings. 
Police studies, 7e jrg., nr. 2, zomer 1984, blz. 
112-122. 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de 
literatuur met betrekking tot Interpol. Interpol is ecn 
internationale organisatie die in 1923 werd opgericht 
en tot doe heeft de internationale politiecontacten en 
-samenwerking te bevorderen. Het literatuuroverzicht 
behelst grotendeels informatie uit de historic, 
organisatie en groei van Interpol en beschrijvingen van 
het werk en de operationele activiteiten van deze 
organisatie. Volgens de auteur komen uit de besproken 
publicaties vier kernpunten naar voren, te weten: 
(1) Hoewel de meerderheid van de statcn die lid zijn 
van Interpol uit Afrikaanse landen bestaat, is er 
nauwelijks jets bekend over hun deelname en rot. 
(2) Het gebrek aan objectieve informatie; de infor-
matiebron voor de boeken en artikelen over Interpol 
is Interpol zelf. (3) In de meeste publikaties wordt 
Interpol in gunstige zin beschreven met de nadruk op 
het nut en de onschadelijkhcid van de organisatie. In 
enkele gevallen vindt een kritische benadering plaats 
en komen zaken als gevaar voor inbreuk op persoonlijke 
privacy en op de souvereiniteit van de lid-staten aan de 
orde. (4) De pers lijkt bij de berichtgeving aangaande 
Interpol-activiteiten bevooroordeeld en primair tc zijn 
gericht op het rapporteren van sensationele en 
controversiele zaken. 
Met literatuuropgave. 

37 
Kennedy, D. B. A theory of suicide while in police 
custody. 
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Journal of police science and administration, 12e jrg., 
nr. 2, juni 1984, Na. 191-200. 

Het aantal suicides onder gedetineerden ligt veel hoger 
dan het gemiddelde onder de bevolking, met name in 
de eerste dagen na arrestatie. Uit de literatuur blijkt 
gcen overeenstemming to bestaan over predietie op 
grond van dcmografische factoren. Een onderzoekje 
in Michigan ('80, '81) bevestigt dit. De auteur stelt het 
fenomenologische model voor als vruchtbaarder 
benadering. Hij inaakt daarbij gebruik van eon variatic 
op Wheelers U-curve. Arrestatie betekent de overgang 
van maatschappij naar gevangcnismilieu. Dit stelt hoge 
eisen aan de adaptatievermogens van het individu; or 
is sprake van een crisissituatie. De auteur Mont aan hoe 
hierdoor angst en depressie kunnen ontstaan. Deze 
eombinatie levert gevaar voor suicide. De overgang van 
gcvangenis naar maatschappij betckent evencens cen 
aisissituatie, maar hierbij ontbreekt de depressie 
veelal. Men ziet in die fase vaak gedragsstoornissen. 
Meer inzicht in de crisissituatie die het gevolg is van de 
overgang tusscn twee milieus zou mocten laden tot cen 
Inca adequate opvang van nieuw-gedetineerden. 
Met literatuuropgave. 

38 
Linckens, P. J. en E. G. M. Nuijten-Edelbroek. 
Ontwikkelingen op het gebied van de politiale 
criminaliteitsbeheersing: een globale terreinverkenning. 
Tudsehrift voor de politic, 46c jrg., nr. 9, septcmber 
1984, blz. 353-362 (N). 

Jaarverslagen en beleidsplannen van vooral de (middel)- 
grote gemeentelijke politiekorpsen vorinden de 
bclangrijkste hronnen voor dit artikel. De auteurs 
stellen vast dat in veel korpsen wordt gewerkt aan 
veranderingsprojecten die gekenmerkt worden door 

. het strcven naar den wijkgebonden uitvoering van de 
basispolitietaak. Aan de gainiformecrde dienst wordt 
eon groterc rol toegekcnd bij de criminaliteitsbeheer-
sing. Niet alleen preventiesurveillances worden 
genocind, maar ook projecten waarbij surveillanten 
tijdelijk worden vrijgesteld van hun normale werkzaam-
'laden om zich volledig to kunnen concentiercn op eon 
bepaald criminaliteitsterrein. Vooral vandalism° en 
drugshandel krugen•veel aandacht. Door de just itiele 
diensten wordt getracht mcer hid voor opsporings-
activiteiten vrij to maken door etTiciencyverhoging 
en taakafstoting naar de genniformeerde dienst en de 
beheersdienst. De auteurs bestuiten bet art ikel met eel] 
aantal kanttekeningen. llocwel ze zeker niet negatief 
staan tegenover de ontwikkelingen in het politieveld, 
noemen de schrijvcrs het nict onwaarschijnlijk dat de 
rcsultaten in de zin van afremmen van de stijging van 
bet aantal ter kennis gekomen misdrijven en ver-
hoging van hot aantal opgeloste zaken wel cens goring 
zullen zijn. Daaroin ook zoo de wijkgerichte aanpak 
en het werken in projectverband moctcn worden 
verbrecd tot buiten de politie-organisatie. Mogelijke 
oplossingen voor met name de kleine criminaliteit 
liggen veel moor in verandcring van algemeen inaat- 
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schappelijke omstandigheden dan in politie-optreden. 

39 
Malloy, T. E. and G. Larry Mays. The police stress 
hypothesis: a critical evaluation. 
Criminal justice and behavior, 1 le jrg., nr. 2, juni 
1984, blz. 197-224 (USA). 

Algemeen wordt aangenomen dat de uitoefening van 
het politieberoep met bijzondere stress gepaard gaat. 
In dit artikel tonen de auteurs d.m.v. een kritische 
beschouwing van de bestaande literatuur aan, dat er 
onvoldoende gronden zijn om deze hypothese onver-
kort te handhaven. Zij komen tot de conclusie dat er 
tot nu toe geen stressors zijn aangetoond die specifiek 
zijn voor het politievak. Binnen deze groep lijkt de 
ondervonden stress afhankelijk te zijn van de aard van 
de werkzaamheden. Bureaucratische structuren en een 
gevoel van hulpeloosheid lij ken belangrijke stressors 
te zijn. Of de dreiging van fysiek geweld van belane 
is, is nog de vraag. De auteurs stellen voor dit nader te 
onderzoeken aan de hand van de theorie over interne 
en externe beheersing. Anderzijds kunnen allerlei 
individuele factoren een rol spelen bij de invloed van 
ondervonden stress op het functioneren in de werk-
situatie en op het lichamelijk en geestelijk wel-
bevinden (de stress-diathese-theorie). In die richtine 
zou verder onderzoek moeten worden gedaan. Ten-
slotte is onderzoek gewenst naar het effect van stress-
rcducerende technieken. 
Met literatuuropgave. 

40 
Stein, W. Polizeiliche Priivention — em n Mittel zur 
Bekiimpfung der Jugendkriminalitat? 
Kriminalistik, 38e jrg., nr. 5, mei 1984, blz. 234-237 
(BRD). 

Met de toenemende jeugdcriminaliteit als achtergrond, 
bespreekt de auteur een aantal mogelijkheden voor 
preventief optreden van de politic. Fen eerste moge-
lijkheid is het aanbrengen van veranderingen in de 
fysieke oingevine door 1) advies aan de burger in het 
algemeen over de technische beveiliging van potentiele 
plaatsen van misdrijf; 2) door advies aan potentiele 
slachtoffers in het bijzonder; 3) door de zichtbare 
aanwezigheid van de politic te vergroten. 
Inzieht in de criminaliteitbevorderende clementen van 
de sociale omeeving van de jeugdige overtreder acht 
de auteur eveneens van groot belang. Daardoor kan de 
politieman beter beslissen, wanneer verwijzing naar 
therapeutisch georienteerde instanties 'neer op zijn 
plaats is en in eerste instantie van repressief optreden 
kan worden afgezien. Belangrijk is volgens de auteur 
dat dit in zo'n vroeg mogelijk stadium gebeurt. Voor-
oordelen van de burger tegenover de politic kunnen 
voor een groot deel worden weggenomen door een 
meer vertrouwen wekkende wijze van optreden van de 
individucle politic-agent. De aanwezigheid van de 
politic moet niet als een bedreieing worden gevoeld. 
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41 
WiBerme, H. M. on K. G. Tjoen Tak Sen. Vooroor-
delen over vooroordelen. 
Tijdsehrift voor de politic, 46e jrg., nr. 9, september 
1984, Na. 373-379 (N). 

De vraag die beide auteurs, wetenschappelijk mede-
workers KU. Leiden, afdeling Critninologie en Rechts-
sociologic, bezig Weld was of de Nederlandse politic 
discrimineert. Bij hun onderzock kozen zij huidsklcur, 
netheid en geslacht als onafhankelijke variabclen. Het 
ging slcchts om een delict, nl. autodiefstal. 'Autodief-
stal' word geonseeneerd door eon auto to parkeren net 
daarnaast eon wachtende persoon. Vervolgens word 
door een van de wachtende observatoren de politic 
gebeld met dc mededeling dat iemand zich op ver-
dachte wijze ophield bij eon auto. De `verdachten' 
(studenten) waren tevoren garistrueerd standaard-
gedrag to vertonen d.w.z. eon neutrale houding aan- 
nemen, maar wel bezwaar maken tegen do onder-
vraging on tegcn bepaaldc handelingen van de agentcn. 
In totaal word in 86 gemeenten con waarneming 
verricht. In 22 gevallen verscheen de politic nict. De 
reacties van de agenten bleken con complex beeld op 
to leveren. De auteurs stellen dat het antwoord op de 
onderzoeksvraag goon onvoorwaardelijk ja of neon 
kan zijn. Ook block dat zowel asserticf als recalcitrant 
gedrag van de verdachtc leidt tot moor bevocgdheids- 
overtredingen on tot minder correct politiegcdrag. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

42 
Bovens, R. H. L. M. Voorlichting can rtiders onder 
invloed: een succesformtde? 
Verkeersrecht, 32c jrg., nr. 2, februari 1984, blz. 
25-29 (N). 

Onlangs is eon beleidsrapport van het WODC ver-
schenen waarin de resultaten zijn vermeld van een 
onderzoek naar de working van con voorlichtings-
programma voor rijders onder invloed, het alcohol 
verkeer project, in degevangenis te Grave. De schrijver 
van het rapport gaat in dit artikel achtereenvolgens 
in op de ideeen die de aanzet vormden voor het 
genoemdc programma on de vorm on de inhoud van 
dit programma. Daarna worden de onderzocks-
resultaten weergegeven. Doze geven zovvel op korte 
als op langcre termijn eon positief beeld to zien. 
Verder wordt aandacht besteed aan cnkcle mogelijke 
consequenties van doze resultaten voor het beleid, to 
weten: de juridische on maatschappelijke haalbaar-
heid van het voorlichtingsprogramma als alternaticf 
voor de korte vrijhcidsstraf on de positie van de 
recidivist voor art. 26 W.V.W. Tot slot duct de 
schrijver enkele suggestics m.b.t. het to voeren beleid 
ten aanzien van rijders onder invloed on de plaats van 
de voorlichting daarin. 
Met literatuuropgavc. 
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43 
Kunkel, E. Der Frankfurter Versuch; Gruppenarbeit 
mit wiederholt alkoholauffalligen Verkehrsstraftatern 
im Rahmen der Bewarungshilfe. Teil II: Psycholo-
gische Aspekte; eine neue Sanktion far den Verkehrs-
richter? 
Blutalkohol, 21e jrg., nr. 4, juli 1984, blz. 332-337 
(BRD). 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het Frank-
furter experiment (zie voor Teil I, Schadler onder 
nr. 45) waarbij de nadruk wordt gelegd op de 
psychologische aspecten van dit proefonderzoek. 
De auteur gaat daartoe in op de karakteristieken van 
de deelnemers aan het experiment, de zogenaamde 
doelgroep, die in principe bestaat uit degencn die 
reeds driemaal veroordeeld zijn wegens dronken 
rijden en derhalve een vrijheidsstraf te verwachten 
hebben. Vervolgens worden de randvoorwaarden van 
het experiment beschreven, waarbij de selectie van de 
doelgroep en de motivatie tot gedragsverandering van 
de deelnemers aan de orde komen. De auteur besluit 
zijn artikel met een weergave van de inhoud en doel 
van het trainings- en voorlichtingsprogramma. De 
nagestreefde gedragsverandering zal in vier fasen 
mocten plaatsvinden middels groepstraining geleid 
door cen aantal maatschappelijk werkers. 
Met literatuuropgave. 

44 
Page, R. C. The effect of 16 hour long marathon 
groups on the way that female drug users perceive 
wornen. 
Journal of offender counseling, services and 
rehabilitation, 8e jrg., nr. 4, zomer 1984, blz. 13-26 
(USA). 

Vrouwelijke drug-verslaafden hebben toy. hun 
mannelijke lotgenoten nog een extra handicap: het 
negatieve vrouw-beeld, dat een belemmering vormt 
bij resocialisatie. Een therapeutische maatregel is in 
dit kader het opzctten van marathon-zittingen, waarin 
een groep gedetineerde vrouwelijke ex-drugverslaafden 
met behulp van de andere groepsleden en begeleiders 
leren om op een assertieve manier hun gevoelens te 
uiten en zo hun negatieve zelfbeeld te verlaten. 
De auteur onderzocht het effect van zo'n marathon-
zitting bij 78 vrouwelijke gedetineerden in een 
gevangenis in het zuid-oosten van de VS. De helft 
van hen nam deel aan een marathon-zitting, de anderc 
helft diende als controlegroep. Aan de vrouwen werd 
na afloop hun oordeel gcvraagd over het onderwerp 
`vrouw' aan de hand van zeven bipolaire items. Het 
blijkt dat in de marathongroep het vrouw-zijn succes-
voller en plezieriger wordt geacht dan in de controle-
groep. De marathon-methode lijkt dus effectief. Het 
zou interessant zijn te onderzocken 'at het resultaat 
is bij gemengde groepen. 
Met literatuuropgave. 
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45 
Schadler, W. Der Frankfurter Versuch; Grzippenarbeit 
mit wiederholt alkoholauffalligen Verkehrsstraftdtern 
im Rahtnen der Bewahrungshilfe. Tell I: Verfahren 
and rechtliche Bedingungen des Vcrsuchs; eine neue 
Sanktion filr den Verkehrsrichter? 
Blutalkohol, 21e jrg., nr. 4, juli 1984, blz. 319-331 
(BRD). 

De auteur beschrijft eon experiment (zie voor Toil II, 
Kunkel ondcr nr. 43) dat in november 1983 in Frank-
furt is gestart in het kader van nuanccring en uit- 
breiding van verkeersrechtelnke maarrcgclen tegen 
meermalen veroordeelden wegens rijden onder 
invloed. De positieve resultaten van eon corder onder 
plegers van verkeersdelicten gehouden experiment in 
Berlijn vormden de aanleiding hiervoor. Het doe van 
het experiment, dat twee jaar zal duren, is bet uit-
breiden van de huidigc strafrechtelijke mogelijkheden 
ten aanzien van genocmde recidivisten. De rechter 
krijgt de mogelijkheid eon onvoorwaardelijke vrij- 
heidsstraf om to zetten in eon voorwaardelijke met 
als voorwaarde dat de veroordeelde deelneemt aan eon 
trainings- en voorlichtingsprogramma dat op gedrags-
en mentaliteitsverandering is gericht. Het verloop van 
de procedure on de juridische aspecten worden in 
dit artikel uitgebreid beschreven. Ook wordt nagegaan 
of de huidige strafwetgeving in Duitsland voldoende 
rechtsgrond biedt voor de nieuwe mogelijkheden. 
Met literatuuropgave. 

46 
Segal, B., S. S. Hobfoll and F. Cromer. Alcohol use 
by juvenile offenders. 
International journal of the addictions, 19e jrg., 
or. 5, 1984, blz. 541-549 (USA). 

In dit artikel warden de resultaten weergcgeven van 
eon onderzoek, gehouden onder 92 mannelijke 
gedetineerden van 12 tot 18 jaar, verblijvend in con 
pcnitentiairc inrichting voor jeugdige delinquenten in 
Alaska. Om patronen van alcoholgebruik vast to 
kunnen stollen word hen eon aantal gestandaardiseerde 
vragenlijsten ter beantwoording voorgelegd. Het 
merendeel van de participanten was blank, ruim de 
helft kw= uit de stad, terwijI de misdrijven varieer-
den van eenvoudige diefstal, inbraak (het meest voor-
komend) tot moord. Factoranalyse rcsulteerde in eon 
zevental rcdenen voor alcoholgebruik: om persoon-
lijke problemen op to lossen; de stemming to 
vcranderen; persoonlijke stress tegen to gaan; als 
recreatic; als sociaal gcbeuren; bij specialc gelegen-
heden; zondcr speciale reden. Het is volgens de 
auteurs duidclijk dat op jeugdige leeftijd alcohol wordt 
gezien als eon rniddel om zich van conflicten en 
problemen to bevrijden. Ilet drinken lijkt 'neer to 
maken to hebben met persoonlijke noden on stress, 
dan met beihvloeding door leeftijdsgcnoten• Bij 
preventie on bchandeling van alcoholmisbruik is het 
van belang oin de opvattingen ondcr jongeren over 
alcohol als probleemoplossend middel to doorbreken, 
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hen vaardigheden bij te brengen om zelf hun proble-
men aan te kunnen en te trachten hun stress te 
verminderen. 
Met literatuuropgave. 

47 
Young, T. I. and G. W. Lawson. A.A. referrals for 
alcohol related crimes: the advantages and limitations. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 28e jrg., nr. 2, september 
1984, blz. 131-140 (USA). 

Bij veel sociale problemen, misdaad in het bijzonder, 
spcelt alcohol een rot. Alcohol is sterk verbonden met 
gewelddadig gedrag als doodslag, ernstige mishande-
ling, aanranding, enz. In veel gevallen volgt een veroor-
deling met als resultaat een vicieuzc cirkel, waarin het 
afwijkend gedrag versterkt wordt. In andere gevallen 
verwijst de rechter naar een A.A.-groep (Alcoholics 
Anonymus). Het doe van een dcrgelijke groep is te 
komen tot een volledig afzweren van alcohol, door 
openlijk over de eigen problemen te praten met de 
andere groepsleden. Niet alleen te staan versterkt het 
gevoel van cigenwaarde en legt de basis voor een mecr 
constructieve benadering van problemen als stress, 
vervreemding, enz. Met erkenning van de positieve 
effecten die de A.A.-groep op sommigen kan hebben, 
betogen de auteurs dat de rechter vaak te lichtvaardig 
besluit tot het laten deelnemen aan een A.A.-grocp. 
In vele gevallen heeft de overtreder professionele 
hulp nodig en geen A.A.-groep. Dit voorbeeld en vele 
andere kunnen de resultatcn verklaren van Ludwig et 
al., waaruit blijkt dat de effectiviteit van de A.A.-groep 
zeer gering is. De auteurs stellcn dat het door de 
reciter verwijzen naar een A.A.-groep in feite een 
therapeutische beslissing is, die gebaseerd moet zijn 
op een deskundige evaluatie van de biologische, 
psychologischc en sociale kenmerken van het individu. 
Met literatuuropgave. 
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