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Voorwoord 

Van de burgerwachten die november 1984 in 
enkele steden de kop opstaken, zijn er inmid-
dels weinig of geen meer overgebleven. Wel 
heeft het korte bestaan van deze in de 
meeste gevallen onwettige burgerinitiatieven 
het denken over andere — legale — vormen van 
inschakeling van de bevolking bij de misdaad-
preventie binnen zeer korte tijd beinvloed. 
Reden voor de redactie van Justitiele Verken-
ningen om een them anummer te wijden aan 
het onderwerp buurtpreventie. 
In het inleidende artikel van mr. Thea van der 
Minne-F rank wordt de ontwikkeling in ons 
land van burgerwacht naar buurtwacht — of 

3 eigenlijk liever buurtpreventie* — beschreven. 
Daarbij worden o.a. voorbeelden besproken van 
Amerikaanse neighbourhoodwatch-projecten 
evenals uitkomsten van onderzoek.waar wij in 
Nederland bij het opzetten van dergelijke pro-
jecten mogelijk rekening mee kunnen houden. 
Afgesloten wordt met de vraag of het mogelijk 
is om de (informele) sociale controle en daar-
mee het tuurtbewustzijn' in de samenleving 
zodanig te bevorderen dat dit geen aantasting 
van de privacy hoeft te betekenen. 
Het tweede speciaal voor dit nummer geschre-
ven artikel, getiteld `Attentie buurtpreventie' 
is van R. F. Toonen, Landelijk Coordinator 
Voorkoming Misdrijven. De auteur laat zien 
hoe in Nederland buurtpreventieprojecten zou-
den kunnen worden opgezet en welke rol 
buurtbewoners, politie en lokale overheid daarin 
zouden kunnen vervullen. Ook wordt ingegaan 
op de voorwaarden, waaraan de politie moet 
voldoen om dergelijke projecten van de grond 

* De termen buurtpreventie, buurtwacht en neigh-
bourhoodwatch worden in het hiernavolgende door 
elkaar gebruikt. 
Buurtwacht is afgeleid van het Engelstalige begrip 
neighbourhoodwatch. Toch verdient de term buurt-
preventie, waarmee ook dit themanummer wordt 
aangeduid, op den duur de voorkeur. 



te krijgen. De auteur bepleit een gefaseerde niet 
te pretentieuze aanpak. 
Voor de derde bijdrage aan deze special heeft 
de redactie van J.V. NRC Handelsblad-corres-
pondent te Londen, mr. Marc Chavannes be-
reid gevonden zijn Engelse bevindingen inzake 
neighbourhoodwatch te noteren. 
De auteur die — ook blijkens zijn publikaties 
in de pers — zelf neighbourhoodwatch-bijeen-
komsten in Londen bijwoonde, beschrijft 
niet alleen de praktijk van deze Engelse pro-
jecten maar draagt eveneens recent cijfer- 
materiaal aan. Zo tell Londen bijv. ca . 160.000 
deelnemers aan neighbourhoodwatch-projecten. 
Volgens Chavannes ziet het prototype van een 
Engelse Meighbourhoodwatcher', die hij typeert 
als familieman, er als volgt nit: Een man, geen 
handarbeider, met een gemiddeld of hoger 
inkomen, wonend met vrouw en kinderen, 
en eigenaar-bewoner van een modern huis. 
Overigens sluiten de meeste van deze Engelse 

4 bevindingen in redelijke mate aan bij datgene 
wat uit Amerikaans onderzoek (zie het inlei-
dende artikel) inmiddels gebleken is. 
Het slotverhaal is van tile van Brenk-Wietsma, 
oud-politie-ambtenaar en momenteel werkzaam 
bij de gemeente Amsterdam. Haar bijdrage aan 
dit nummer, die meer impressionistisch van 
aard is, geeft een indruk van de achtergrond 
waartegen het ontstaan van de burgerwacht in 
Amsterdam (destijds) geplaatst kan worden. 



Van burgerwacht naar 
buurtwacht* 
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door mr. Thea van der Minne-Frank** 

I. Inleiding 
Begin november van het afgelopen jaar ver-
schijnen er berichten in de Nederlandse pers 
over de oprichting van burgerwachten die zich 
vooral manifesteren in de Amsterdamse binnen-
stad. 
In de commentaren van de diverse kranten 
wordt gewezen op de gevaren die dergelijke — 
spontane — burgerinitiatieven gericht op het 
'pal en perk stellen aan de kleine criminaliteit 
buiten eigen woonbuurt' met zich meebrengen. 
Met name het gebrek aan (informele) sociale 
controle in de samenleving wordt als den van de 
oorzaken van het opdoemen van deze `nieuwe 
loot aan de particuliere bewakingsboom' ge-
noemd (Binnenha, 1-11-1984). 
Zowel uit de pers alsook uit de vakliteratuur 
valt een roep om meer sociale controle af te 
leiden. 
Dat burgerwacht hier niet het antwoord op kan 
en mag zijn zal hieronder beschreven worden. 
Toch heeft de discussie hierover haar vruchten 
afgeworpen en lijkt zich in ons land een alter-
natief aan te dienen, geheten buurtwacht of 
neighbourhoodwatch. 
Dit is een vorm van buurtpreventie die sinds het 
midden van de jaren '70 met wisselend succes 
in de Verenigde Staten en Canada alsook sinds 
1980 in Engeland wordt toegepast. 
In het tweede gedeelte van dit artikel zal geke-
ken worden naar enkele vormen van deze zoge-
heten community crime prevention in hoofd- 

* In dit artikel is tevens literatuur verwerkt ontleend 
aan een interne beleidsnotitie van dr. A. Wien (welke 
zo bleek bij het ter perse gaan van dit nummer, zal 
verschijnen in het Algemeen Politieblad no. 16, 1985). 
Wij zijn hem erkentelijk voor het beschikbaar stellen 
van deze informatie. 
** De auteur is als redacteur verbonden aan Justitiele 
Verkenningen. 



zakelijk de Verenigde Staten.* Daarbij zal 
gerefeerd worden aan enige resultaten van 
Amerikaans onderzoek die mogelijk van belang 
kunnen zijn bij de invoering van buurtpreven-
tieprojecten in Nederland. 

II. Ontwikkelingen in Nederland 
Vrijwel het enige materiaal dat inzicht kan 
geven in het (plotselinge) ontstaan van en den-
ken over burgerwacht in Nederland zijn kran-
teartikelen en informatie ontleend aan tv 
actualiteitenrubrieken. 
Dit materiaal is bruikbaar omdat daarmee het 
onderhavige fenomeen in de tijd geplaatst kan 
worden. 

a. Ontstaan van burgervvacht 
Begin november 1984 maken diverse kranten 
melding van de oprichting van burgerwachten 
in Amsterdam. Zo meldt de Volkskrant 
(2-11-1984) dater in deze stad zeven burger- 

6 wachten tegen geweld en kleine criminaliteit 
zijn opgericht. Honderden Amsterdammers die 
het gevoel hebben dat de politic onvoldoende 
bescherming biedt, zouden patrouilleren in de 
straten. 
Blijkens Trouw (30-10-1984) zou een Amster-
damse hoteleigenaar deze burgerwachten ge-
formeerd hebben nadat hij hiertoe per adver-
tentie een oproep geplaatst had. In NRC-
Handelsblad (van 5-11-1984) wordt beschreven 
hoe de burgerwacht te werk gaat en na be-
trapping op heterdaad twee autokrakers heeft 
overgedragen aan de politic. 
Er blijken meerdere steden te zijn waar de bur-
gerwachten zich ophouden. Genoemd worden 
o.a.: Haarlem, Soest en Lelystad. 

b. Negatieve gevolgen 
De kranten, evenals de overige nieuwsmedia 
laten niet na te wijzen op de gevaren en neven-
effecten die het optreden van dergelijke groe-
pen spontaan patrouillerende burgers met zich 
meebrengen. 
De Volkskrant (2-11-1984) is van mening dat 

* Over 'vigilantism' — een Amerikaansc term clic 
enigszins verwant is aan bet,woord burgerwacht — 
handelt een bewerking van cen artikel in 1V-3/'82, 
getiteld: 'Community police patrols and vigilantism' 
door G. T. Marx and D. Archer. 



de tekorten bij de politie niet gecompenseerd 
kunnen worden door — wat zij noemt — 'wan-
delend amateurisme'. De kans dat van deze 
patrouilles substantiele preventieve werking uit-
gaat is minimaal. Ze waarschuwt voor het ge-
vaar van overijver, geweld en eigenrichting. 
Juist het amateurisme van deze burgerwachten 
leidt ertoe dat heethoofden moeilijk onder 
controle te houden zijn. Voorts blijkt uit in 
diverse media gepubliceerde uitspraken dat de 
Minister van Justitie de burgerwacht zal ver-
bieden als het gaat om een `echte organisatie'. 
De bewindsman wijst er daarbij op dat het ver-
boden is dat burgers het recht in eigen hand 
nemen; een burgerwacht kan nooit de taak van 
de politie overnemen. Georganiseerde burger-
wachten vallen — aldus de Minister — onder 
het verbod van de Wet op de Weerkorpsen 
(NRC 2-11-1984, Volkskrant 7-11-1984 en 
Capitool 18-11-1984). 

7 	̀Burgerwachten zullen snel verdwijnen', zegt 
Van Dijk in een interview met NRC-Handels-
blad. Een van de kenmerken van burgerwacht 
is dat men patrouilleert in een vreemde wijk, 
hetgeen gauw tot verveling zal leiden en de kans 
dat men een dief op heterdaad betrapt is zeer 
gering. Volgens Van Dijk zijn er dan twee moge-
lijkheden: de burgerwachten gaan zelf uit ver-
veling incidenten veroorzaken of ze houden er 
eenvoudigweg mee op. (Want niets ter wereld 
is zo saai als oppassen nacht na nacht, om met 
de Swaan te spreken (NRC, 16-11-1984).) 

c. Juridische implicaties 
Bovenstaande bloemlezing ontleend aan de 
media behoeft enige nadere juridische toelich-
ting. Genoemd werd reeds het verboden karak-
ter van de burgerwachten krachtens de uit 
1936 daterende Wet op de Weerkorpsen. 
Artikel 1 van deze wet luidt als volgt: 'Het is 
verboden weerkorpsen tot stand te brengen 
daarvan deel uit te maken of deze te steunen. 
Weerkorps is iedere organisatie van particulie-
ren, welke gericht is op of voorbereid tot het 
in onderling verband verrichten van of deel-
nemen aan hetgeen tot de taak behoort van 
weermacht of politie in de handhaving van de 
uit- en inwendige veiligheid en van de openbare 



orde en rust. Het verbod van het eerste lid 
geldt niet voor organisaties, toegelaten bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur. Aan 
een toelating kunnen voorwaarden worden 
verbonden'. 

Dat dit artikel zeer ruim geihterpreteerd dient 
te worden blijkt uit de Memorie van Antwoord 
bij deze wet die onder het begrip `organisatie' 
iedere samenwerking van tijdelijke en/of blij-
vende aard verstaat. 
131ijkens een binnen de directie politie van het 
Ministerie van Justine gehanteerde notitie is er 
sprake van toepassing van de Wet op de Weer-
korpsen en dus een verbod op de burgerwach-
ten, wanneer deze de volgende vormen aan-
nemen: 
— gebruikmaken van niet-toegestane middelen 
zoals geweld, wapens; 
— doel trachten te bereiken door intimidatie; 
— nonnen in een wijk proberen op te leggen die 
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	door de groep wel, maar niet algemeen zijn 
aanvaard; 
— gericht zijn op repressief optreden, bijv. 
met gebruikmaking van de bevoegdheid tot 
aanhouden. 

Andere kenmerkende eigenschappen van bur-
gerwachten zijn dat deze niet buurtgebonden 
optreden en dat ze op geen enkele wijze met 
de politie verbonden zijn. 
Overigens dient men zich wel te bedenken dat 
de nu bijna 50 jaar geleden ingevoerde Wet op 
de Weerkorpsen het oog had op geheel andere 
extremere groeperingen zoals de WA. (weer-
afdelingen) van de N.S.B. welke een quasi-mili-
tair karakter droegen. Tenslotte wijzen we 
crop dat een uitzondering op het verbod van de 
wet gevonnd Wordt door de bevoegdheden van 
elke burger in geval van noodweer (art. 41 WvS0 
en door de bevoegdheden die elke burger heeft 
oin in geval van ontdekking op heterdaad een 
verdachte aan te houden (art. 53 WvSv). 

d. Oorzaken 
Het is opvallend hoe in korte tijd de media 
kans zien de meningsvorming over burgerwacht 
op gang te brengen. Vrijwel iedere zichzelf 
respecterende actualiteitenrubriek alsook menig 
hoofdartikel geeft in een tijdsbestek van onge- 



veer een maand (begin november tot begin 
december 1984) de visie van vertegenwoor-
digers van uiteenlopende diciplines weer. 
Een aantal oorzaken die genoemd worden zijn: 
De criminaliteit is zo gestegen* dat de politie 
het niet meer aan kan, gevolgd door de opmer-
king: het is een signaal dat Justitie op bepaalde 
punten langdurig tekort geschoten is. 
Een andere veel naar voren gebrachte oorzaalc 
is de afnemende sociale controle in onze maat-
schappij, resulterend in suggesties als: moeten 
we niet constateren dat de criminaliteit zo is 
gestegen dat Justitie het niet meer aan kan zon-
der inschakeling van de burgerij? 
Op een aantal van deze opmerkingen zullen wij 
hieronder ingaan. Daarbij zal gerefereerd wor-
den aan het eind 1984 verschenen Interim-
rapport van de Commissie Kleine Criminali-
teit, het rapport Roethof. Ook wordt aandacht 
besteed aan een beschouwing van Couwenberg 
getiteld: `Burgerwacht: symptoom van falend 

9 	overheidsbeleid' (NRC 3-12-1984). 

Om te beginnen de kwestie van de verminder-
de informele sociale controle. Het rapport 
Roethof werkt dit thema uit wanneer zij een 
aantal oorzaken opnoemt van de steeds verder 
stijgende kleine criminaliteit in ons land. 
Zij constateert dat omstanders een minimale 
reactie vertonen wanneer zij een delict in hun 
omgeving zien plegen. Het bewijs hiervoor 
wordt geleverd door bijv. een in 1982 door het 
WODC verricht onderzoek naar fletsendiefstal 
waaruit blijkt dat slechts 3% van de voorbij-
gangers op het gebeuren reageert (Roell, Van 
Dijk en Steinmetz, 1982). Ook Amerikaans 
onderzoek uit 1984 van Shotland en Goodstein 
geeft resultaten te zien die een bewijs vormen 
voor verminderde informele sociale controle 
ter zake van kleine criminaliteit (JV-9/84). 
In het Rapport Roethof wordt een aantal ont-
wikkelingslijnen genoemd die het wegvallen van 
deze informele sociale controle mogelijk ban-
vloed kunnen hebben. 
— Allereerst de verstedelijking sinds het begin 
van deze eeuw, die geleid heeft tot een verder-
gaande scheiding tussen wonen, werken, winke- 

* Zie voor recente cijfers: Interimrapport van de 
Commissie Kleine Criminaliteit (1984). 



len en recreeren. Het gevolg is — zo zeggen 
Roethof c.s. — dat de meeste individuen zich 
grote delen van de dag temidden van vreemden 
bevinden. De hierdoor ontstane anonimiteit 
biedt de gelegenheid tot het plegen van kleine 
criminaliteit. 
— De tweede factor is de afnemende betekenis 
van traditionele verbanden, zoals gezin, familie 
en kerk (`De erosie van het maatschappelijk 
middenveld'). Het café en de disco zijn in de 
plaats gekomen van het dansfeestje thuis of op 
school waar ouders of leraren enig toezicht op 
hielden. 
— De derde ontwikkelingslijn die genoemd 
wordt is de verschuiving die door De Swaan* 
getypeerd wordt als de overgang van de bevels-
huishouding naar de onderhandelingshuishou-
ding waarbij afscheid genomen is van het pater-
nalisme van eertijds. 
Bedoeld wordt de grotere tolerantie op velerlei 
maatschappelijke terreinen en ook de mondig- 

10 	heid van burgers ten opzichte van elkaar en van 
kinderen ten opzichte van hun ouders. Zo is 
bijv. het toezicht op spijbelen door veel scholen 
nagenoeg opgeheven, om over het toezicht op 
drugs- en alcoholgebruik maar te zwijgen (aldus 
het Rapport). 

Naar aanleiding Van het boveristaande kan het 
volgende geconcludeerd worden: Het rapport 
Roethof legt bij de verklaring van de stijgende 
criminaliteitscijfers — waar de burgerwachten 
een reactie op genoemd kunnen worden — het 
accent op steeds verder afnemende sociale 
controle-mechanismen. 
Een andere benadering is die van Couwenberg, 
die vindt dat de oorzaak bij een falend over-
heidsbeleid gezocht moet worden. In zijn be-
toog in NRC Handelsblad van 3 december 1984 
stelt hij de vraag hoe het komt dat burgers hun 
toevlucht zoeken tot het paardemiddel van de 
eigenrichting (daarbij doelend op de burger-
wacht). 
Hij is van mening dat sinds de maatschappij-
kritiek van de jaren '60 de zorg voor openbare 
orde en veiligheid in diskrediet is geraalct (denk 

* A. de Swaan — De mens is de mens een zorg. 
Opstellen 1971-1981 Meulenhoff Amsterdam 1982, 
biz. 81-115. 



aan de toenmalige protestacties). Dit heeft er 
toe geleid dat de overheid haar verantwoorde-
lijkheid voor openbare orde en veiligheid en de 
bestrijding van criminaliteit niet meer zo serieus 
is gaan nemen, ja langzamerhand zodanig ver-
waarloosd heeft dat zij nu de rekening gepre-
senteerd krijgt. En wel in de vorm van spon-
tane initiatieven uit de burgerij die — zo vervolgt 
deze auteur — het gat enigszins trachten te 
vullen dat de overheid zelf heeft doen ontstaan 
op het terrein van openbare orde en veiligheid 
(zie ook Dessaur in het juninummer van D. & 
D., 1984). Ter toelichting hierop laat hij zien 
dat de overheid in een liberale democratie 
twee nauw met elkaar verbonden functies heeft. 
Dit zijn een emancipatorische functie gericht 
op vrijheid, zelfontplooiing en gelijkheid en 
een conservatieve functie die gezag, orde en 
veiligheid garandeert. 
Tussen deze beide functies is een polarisatie 
ontstaan. Sinds de jaren '60 is de aandacht een- 

11 	zijdig gericht geweest op bevordering van de 
emancipatorische waarden ten koste van ge-
noemde conservatieve waarden. Dit heeft er toe 
geleid dat de aflceuring van crimineel gedrag 
veel geringer is geworden. De conclusie is dat 
de balans tussen beide genoemde waarden her-
steld zal moeten worden. 

Welke gevolgtrekkingen kunnen we ontlenen 
aan de hierboven naar voren gebrachte visies'? 
Met andere woorden: welk antwoord dient er 
gegeven te worden op een situatie die een beeld 
te zien geeft van stijgende criminaliteitscijfers, 
resulterende in verschijnselen als de omstreden 
burgerwachten? Couwenberg, die van mening 
is dat de overheid haar verantwoordelijkheid 
voor openb are orde en veiligheid en de bestrij-
ding van criminaliteit de laatste decennia min 
of meer verwaarloosd heeft, wil toe naar een 
effectiever en efficienter systeem van crimina-
liteitsbestrijding. 
Daarbij vindt hij dat die overheid dankbaar 
gebruik dient te maken van de vrijwillige mede-
werking van de kant van de burgers. Een andere 
— en ook de meest klassieke en voor de hand 
liggende — reactie is: er moet meer politie 
komen. Het rapport Roethof laat echter zien 
dat wanneer de oplossing gezocht wordt bij 
alleen meer politie dit slechts symptoombestrij- 



ding is. Aan de andere kant moeten we waken 
voor eigenrichting en mogen burgerwachten 
niet het antwoord zijn op de uit de hand gelo-
pen criminaliteit. 
Dat er echter wel degelijk manieren bestaan om 
— binnen de grenzen van de wet — de burgers 
te betrekken bij de bestrijding en voorkoming 
van kleine criminaliteit, zal hieronder uiteen-
gezet worden. 

,e. Het alternatiet neighbourhoodwatch 
De discussie over burgerwacht leidt in korte 
tijd tot het denken over meer geoorloofde vor-
men van inschakelen van de burgerij in de strijd 
tegen de kleine misdaad. Zo ontstaat het besef 
dat er een onderscheid gemaakt dient te worden 
tussen aan de ene kant de burgerwacht die zich 
kenmerkt door losse spontane organisaties uit 
de maaschappij, zich ophoudend in vreemde 
buurten en aan de andere kant de in de VS en 
Canada reeds tien jaar bestaande buurtwacht 

12 	of neighbourhoodwatch. In deze vorm van 
buurtpreventie richt de bevolking zich op haar 
eigen wijk en is sterk verbonden met en wordt 
gecontroleerd door de politie. In het algemeen 
acht men dit een acceptabele vonn die moge-
lijk overweging verdient om toegepast te wor-
den in eigen land (Tijdverschijnselen 11-11-1984 
en Capitool 18-11-1984). Ook de Minister van 
Justitie laat zich positief uit over buurtwacht 
in die zin dat hij er voor pleit dat burgers hun 
omgeving meer in de gaten houden in nauwe 
samenwerking met de politic, zij het dat aan 
cen aantal voorwaarden moet worden voldaan. 
De ideeen omtrent neighbourhoodwatch blijken 
vooral aan te slaan bij de Amsterdamse burge-
meester Van Thijn die (NRC 13-11-1984) op-
dracht geeft deze nieuwe vorm van criminali-
teitspreventie voor de hoofdstad te onder-
zoeken. Nagegaan zal worden of een dergelijk 
systeem `getransplanteerd' kan worden naar 
de Amsterdamse situatic. 
Overduidelijk is dat filer sprake is van een alter-
natief voor de minder sympathieke burger-
wachten mede ook gezien de uitlating dat de 
burger geen verlengstuk van de politic moet 
worden. Buurtwachten zijn slechts een hulp-
middel waarbij de bevolking de politic werk 
uit handen neemt. De bedoeling (die hierna 
meer uitgebreid aan de orde zal komen) is o.a. 



dat bewoners zich niet alleen meer gaan bekom-
meren om hun eigen bezittingen maar ook om 
die van hun buren. Volgens Van Dijk (NRC 
19-11-1984) zijn deze buurtwachten geschikt 
voor invoering in veel meer steden dan alleen 
Amsterdam. Hij wijst er op dat internationaal 
de buurtwachten een groot succes zijn en geeft 
voorbeelden waaruit blijkt dat deze projecten 
in het buitenland reeds tot dalende criminali-
teitscijfers hebben geleid (zie verderop onder 
d). 
Het hoeft geen verbazing te wekken dat derge-
lijke projecten geheel in de lijn liggen van de 
sociaal-preventieve benadering van de Commis-
sie Roethof. De meeste aanbevelingen die in 
dit rapport gedaan worden ter bestrijding van 
de kleine criminaliteit houden op de een of 
andere manier verband met het streven om de 
sociale controle in ons stedelijk milieu te ver-
sterken. In het rapport wordt dan ook naar 
voren gebracht dat in Nederland de randvoor- 

13 	waarden voor een succesvolle invoering van 
bepaalde samenwerkingsprojecten tussen poli-
tie en wijkbewoners, in principe aanwezig zijn. 
Daarbij wordt opgemerkt dat de regie duidelijk 
bij de politie dient te liggen (terwijl vanzelf-
sprekend tegen elke vorm van wildgroei dient 
te worden gewaakt). 
In de volgende paragrafen zal uitgebreid inge-
gaan worden op ervaringen op het gebied van 
buurtpreventie — waar de buurtwacht deel 
vanuit maakt — in voornamelijk de Verenigde 
Staten. 

III. Ontwikkelingen in de V.S. 

a. Achtergrond 
In tegenstelling tot in ons eigen land, waar de 
discussie over mogelijkheden.om  de bevolking 
in te schakelen nog maar net op gang is geko-
men, bestaat in de V.S. al weer enige tijd het 
inzicht dat de overheid het probleem van de 
kleine criminaliteit niet alleen kan oplossen. 
Behalve met stijgende criminaliteitscijfers wordt 
de Amerikaanse politie geconfronteerd met 
kortingen op haar budget (zie bijv. Knowles 
e.a., 1983). 
Hoewel criminaliteitspreventie en -bestrijding 
zijn voorbehouden aan het strafrechtelijk sys-
teem, moet geconstateerd worden — aldus 



Stewart (1983 en 1984), hoofd van het Ameri-
kaanse National Institute of Justice — dat dit 
systeem aan de grenzen van haar mogelijkheden 
is gekomen. De Amerikaanse overheid ziet dan 
ook het belang van de betrokkenheid van de 
bevolking bij de strijd tegen de kleine 

Ook de politie staat niet afkerig tegen-
. over het mobiliseren van de . `ogen en oren van 
de burgerij' om hen te helpen effectiever te 
reageren op criminaliteitsproblemen in de ge-
meenschap. 
Volgens een verklaring van de National Advi-
sory Committee on Criminal Justice Standards 
and Goals in 1973 is effectieve criminaliteits- 

. 	preventie alleen mogelijk door 'broad based 
community awareness and involvement' 
(Perry, 1984). 
Dat de Amerikaanse overheid de community 
crime prevention-gedachte niet afwijst, blijkt 
eveneens uit het feit dat de LEAA (Law 
Enforcement Assistance Administration) reeds 

14 	in 1977 bij de toekenning van subsidies ten 
behoeve van anti-misdaad-programma's, prio-
riteit gaf aan projecten gericht op bevordering 
van sociale en collectieve reacties op crimina-
liteit op buurtniveau (Lavrakas en Herz, 1982). 
Volgens Olson (1983) representeren particu-
here groepen van burgers een onbenutte bron 
van hulp terzake van criminaliteitspreventie. 
Hoewel ze in potentie in staat zijn de politie 
te helpen, ontbreekt het hen evenwel aan lei-
ding en ervaring. Doch onder goede supervisie 
en begeleiding van de politie kunnen zij — zo 
meent Olson — aan een dating van de crimina-
liteit bijdragen. Hi] acht het noodzakelijk dat 
de politie erkent dat haar criminaliteitspreven-
tieve inspanningen beperkt zijn en in belang-
rijke mate athangen van de samenwerking met 
en berichtgeving door de bevolking. Met name 
inbraak in woningen dient het speciale doel 
van een community crime prevention-program- • 
ma te zijn. Volgens Olson leent dit delict zich • 
er goed voor om er maatregelen door burgers 
tegen te laten nemen. Aldus zijn het de poten-
tide slachtoffers zelf die in de beste positie 
zijn om de gelegenheid tot criminaliteit te ver- 
minderen en hun eigen kwetsbaarheid te 
minimaliseren. 
Hieronder zal bekeken worden welke rol 'de 
ogen en oren van de burgerij' kunnen spelen 



bij de voorkoming van met name de kleine 
criminaliteit. Voorzover mogelijk zal daarbij 
(zie onder d) gebruik gemaakt worden van 
enige Amerikaanse onderzoeksgegevens. 

b. Vormen van Community Crime Prevention 
Onder invloed van eerdergenoemde ontwikke-
lingen komen medio jaren '70 in diverse 
Amerikaanse staten de eerste zogeheten 
community* crime prevention-projecten van 
de grond. De neighbourhoodwatch-projecten 
malcen veelal deel uit van deze nieuwe vorm 
van georganiseerde gemeenschapsactie. 
Binnen de veelomvattende community crime 
prevention-aanpak, wordt een aantal meer 
specifieke strategieen onderscheiden. Hier zal 
stilgestaan worden bij het onderscheid dat ge-
maakt wordt door Boostrom en Henderson 
(1983 en 1984). Voor andere benaderingen, 
die soms op hetzelfde neerkomen, kan verwe-
zen worden naar bijv. Lavrakas** (1983) en 

15 	ook Gross (1982). 
Boostrom en Henderson bespreken drie model-
len van gemeenschapsactie, drie vormen van 
betrokkenheid van de gemeenschap bij crimi-
naliteitspreventie. 

1. Mobiliseren van de gemeenschap om de 
maatschappekke dienstverlening te verbeteren 
(social service-model) 
Dit model berust op de vooronderstelling dat 
het doel van de criminaliteitspreventie bereikt 
kan worden door middel van het verbeteren 
van de 'quality of life' van het individu in de 
samenleving. 
Criminaliteitspreventie betekent dat er priori-
teit gegeven dient te worden aan 'building the 
community' waarbij speciaal aandacht besteed 
wordt aan arme stadswijken die als bron van 

* Soms zullen wij deze term vertalen met gemeen-
schap of buurt, dan wel met maatschappelijk, soms 
zal deze aanduiding in het Engels gehandhaafd 
blijven. 
** Deze auteur onderscheidt: a) Activiteiten van de 
bevolking gericht op het aanpakken van de grond-
oorzaken van de criminaliteit door middel van 
recreatie, opvoeding en het scheppen van werkgele-
genheid en b) Activiteiten van de bevolking gericht 
op het verminderen van de gelegenheid tot criminali-
teit door targethardening' burgerpatrouilles enz. 



jeugdcriminaliteit worden beschouwd. De 
dienstverlening richt zich ondermeer op: hulp-
verlening, scheppen van arbeidsplaatsen, op-
voeding, recreatie, behandeling van drugsver-
slaafden. 

2. Net  mobiliseren van de gemeenschap ten-
einde de effectiviteit van de individuele veilig-
heid te verhogen 
Deze benadering gaat ervan uit dat potentiele 
criminelen zich zullen laten afschrikken door 
beter beveiligde woonhuizen, winkels, flat-
gebouwen e.d. Het model vereisi een goede 
samenwerking tussen politie en burgerij waar-
bij de gemeenschap wordt beschouwd als een 
informatie-netwerk ten behoeve van het ver-
spreiden van kennis over beveiligingsmaatrege-
len. Volgens dit perspectief verschaft een om-
geving waarin burgers zich defensief en bevei-
ligingsbewust opstellen en een goede relatie 
onderhouden met de politie, de beste preven- 

16 	tiesetting. Voorts is het de politie die de aard 
van het probleem definieert, de benodigde in-
formatie verzamelt en de leiding heeft over 
de criminaliteitspreventieve inspanningen 
binnen de gemeenschap. 
In deze visie passen de volgende activiteiten: 
— Neighbourhoodwatchprojecten 
— Beveiligingscontroles 
— Merken van eigendommen . 
— Block-clubs (het ondernemen van buurt-
preventie-actiViteiten per woningblok) 
— Burgerpatrouilles (het patrouilleren door 
burgers in de buurt is eerder uitzondering dan 
regel, zie Titus, 1984) 
— Whistle-stop programma's (burgers in een 
buurt waarschuwen elkaar bij het opmerken 
van verdachte gebeurtenissen door te fluiten). 

3. Preventie van criminaliteit door environ-
mental design 
Volgens dit model is de fysieke omgeving 
waarin het crimineel gedrag zich voordoet, de 
sleutelfactor bij het verklaren van de aard en 
de mate van criminaliteit in een bepaalde 
buurt. Architecten kunnen bijv. leefgebieden 
creeren die een natuurlijk toezicht door de 
bewoners mogelijk maken. De ideeen omtrent 
het scheppen van 'defensible space' (verdedig-
bare ruimte) werden voor het eerst in 1972 



ontwikkeld door Oscar Newman. 
Onder de titel: 'Het gevaar van te grillig groen' 
wordt in de Haagse Post (24-11-1984) verteld 
hoe ook in Nederland — en wel in de Bijlmer- 

. meer — de ideeen van Newman na de nodige 
strijd uiteindelijk in uitvoering zijn genomen. 
Newman's theorie gaat ervan uit dat waar veel 
criminaliteit is, dit verband houdt met het 
onvermogen van de bewoners om persoonlijke 
controle over hun leefomgeving uit te oefenen. 
Woonbuurten dienen zo ontworpen te worden 
dat het voor potentiele slachtoffers mogelijk is 
van te voren potentiele criminelen te herken- 
nen. In de praktijk betekent dit bijv. dat stads- . 
parken klein worden gehouden, dat groen-
stroken gekortwiekt worden en dat volkstuin-
tjes worden aangelegd in de buurt van grote 
complexe flatgebouwen. Op allerlei manieren 
probeert men recreatiemogelijkheden te schep-
pen om daarmee mensen aan te treklcen waar-
door die onverdedigbare ruimtes weer tot over- 

17 	zichtelijke leefgebieden gemaakt worden. 

De onder 2 aangevoerde activiteit lijkt het 
meest relevant voor de in dit artikel besproken 
problematiek. Toch dienen overheden niet 
voorbij te gaan aan het eerstgenoemde social 
service-model en ook het environmental design-
principe zal zeker in combinatie met de andere 
modellen tot een optimale community crime 
prevention leiden. 

c. De uit-voering en opzet van een neighbour-
hoodwatch project 
Tot zover de meer theoretische benadering van 
de community crime prevention-gedachte. In 
het hierna volgende zal worden besproken hoe 
de neighbourhoodwatch (Nhw-projecten) in 
de praktijk tot uitvoering worden gebracht. 
De afgelopen jaren zijn er in de Amerikaanse 
en ook Canadese* literatuur diverse artikelen 
verschenen die hieraan zijn gewijd (zie o.a. 
Factors related . . ., 1982; Skogan en Max-
field, 1981; Greenberg e.a., 1982; Podolefsky 
en Dubow, 1981; Roehl e.a. 1982). Enige 

* Working together to prevent crime: a practitioner's 
handbook, Ottawa, Solicitor General Canada, 1983. 
Good Neighbours crime prevention handbook, 
Ottawa, Solicitor General Canada, 1983. 



(vaak voor zichzelf sprekende) indrukken hier-
uit zijn: 
Nhw-projecten worden daar opgezet waar 
zich een onrustbarende stijging van vermogens-
delicten m.n. inbraken in woningen voordoet, 
gepaard gaande met een zeer laag ophelderings-
percentage (zie bijv. Strope, 1983). 
Het basisprincipe is: als buren elkaar persoon-
lijk kennen zullen zij zich meer bewust zijn 
van elkaars gewoontes waardoor zij ongebrui-
kelijke gebeurtenissen, zoals verdachte auto's 
en personen in de buurt sneller signaleren. 
Hiertoe dienen burgers in groepen georganiseerd 
te worden teneinde hun individuele dan wel 
collectieve inspanningen ten behoeve van de 
buurt te coordineren. De bevolking wordt 
daarbij aangespoord om verdachte activiteiten 
direct te melden bij de politic. De preventie-
inspanningen van de burgers worden verricht 
in samenwerking met de politie die hiervoor 
haar deskundigheid ter beschikking stelt 

18 	' (Olson, 1983). 
Om de coOrdinatie van een en ander effectief 
te doen verlopen worden er regelmatig bijeen-
komsten in de buurt belegd. Meestal wordt een 
Nhw-programma geleid door een zgn. 'citizen-
coordinator'. Volgen we het voorbeeld uit de 
literatuur van de opzet van een project in een 
middelgrote stad (Knowles, e.a., 1983) dan 
kan die stad opgesplitst worden in bijv. tien 
geografische gebieden onder leiding van een 
careacoordinator'. Vervolgens is er een opsplit-
sing in districten en tenslotte zijn deze weer 
onderverdeeld in blocks onder leiding van 
'block-captains'. Het contact met de politic 
wordt onderhouden via de speciale 'crime 
prevention officer'. Tijdens de blockmeetings 
wordt door de politic voorlichting gegeven 
bijv. over de soorten delicten die veel in de 
buurt voorkomen, waarop men i.h.a. zou 
moeten letten (zie o.a. Feins, 1983 en Podo- 

' lefsky, 1983a), en er worden .vragen beantwoord. 
Soms is er ook een stuurgroep die maande- 
lijks bijeenkomt om nieuwe plannen te ont-
wikkelen en problemen te bespreken. Behalve 
de citizencoordinator is hier aanwezig de 
politic en een vertegenwoordiger van de ge-
meente. Alle deelnemers aan het Nhw-project 
krijgen een speciale sticker om op hun huis 
aan te brengen. Bij een participatie van onge- 
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veer 70% schaft men een bord aan om het 
begin van een Nhw-zone te markeren. 

d. Onderzoeksresultaten 
Het Amerikaanse Department of Justice dat 
het belang van onderzoek op het terrein van 
de community crime prevention onderstreept, 
formuleert de volgende onderzoeksdoelstel-
lingen (Heinzelmann, 1983). Nagegaan zal 
moeten worden: 
— welke acties burgers en groeperingen uit 
de gemeenschap kunnen ondernemen teneinde 
de persoonlijke veiligheid en de veiligheid in 
de buurt te verhogen; 
— welke factoren de effectiviteit van de corn- 

, munity crime prevention beinvloeden; 
— op welke wijze criminaliteitspreventie ver-
bonden is met andere gemeenschapsdoelen 
en hoe criminaliteit en angst voor criminaliteit 
zich verhouden tot meer algemene problemen 
in de gemeenschap. 

Veel onderzoek dat recent is verricht, betreft 
de organisatie van community crime preven-
tion-projecten. Zo blijkt uit meerdere studies 
dat buurtgroepen die zich bezighouden met 
criminaliteitspreventie-activiteiten mogelijk 
effectiever zullen zijn en ook actieve steun van 
de bevolking zullen krijgen, als zij zich bezig-
houden met een reeks van buurtproblemen 
waaronder criminaliteit (Skogan* e.a., 1982, 
in Heinzelmann, 1983). Dergelijke veelomvat-
tende programma's kunnen de criminaliteit 
terugbrengen en daarnaast leiden tot herstel 

' en opleving van een buurt. Als voorbeeld kan 
hier het Hartford-project genoemd worden, 
waar deze brede aanpak zowel positief effect 
heeft gehad op de criminaliteit en de angst 
voor misdaad als op de 'quality of life' van de 
buurtbewoners. 
Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de 
goede samenwerking die naar aanleiding van 
het project ontstond tussen bevolking en de 
politie. Voorts toont onderzoek aan dat com-
munity crime prevention-activiteiten effec-
tiever georganiseerd kunnen worden via be-
staande verenigingen in de buurt (bijv. kerken 

* The reactions to crime project: Executive 
summary, Wash., D.C., U.S. Dep. of Justice. 



of jeugdclubs) dan via volledig nieuw opgezette 
organisaties. Deze bestaande buurtorganisaties 
beschikken veelal over gevestigde communi-
catie-netwerken en de nodige faciliteiten waar-
door ze sneller steun zullen krijgen van vrij-
willigers uit de buurt in de strijd tegen crimi-
naliteit (zie ook Lavrakis en Herz, 1982). 
Waar het uiteindelijk bij de Nhw-projecten om 
gaat is of ze het gewenste doe bereikt hebben, 
of ze een daling van bijv. het aantal inbraken 
in de buurt tot gevolg hebben gehad. 
Daaraan vooraf gaat de vraag of een buurt aan 
bepaalde eisen moet voldoen, wil er sprake 
zijn van een collectieve betrokkenheid bij het 

, criminele gebeuren in de omgeving. 
Wat dit laatste betraft geven meerdere onder- . 
zoeken hetzelfde antwoord (Greenberg e.a., 
1983; Roehl en Cook, 1984 en Titus, 1984). 
Gebleken is namelijk dat in de meer achter-
gestelde, vaak vervallen woonbuurten, die juist 
erg veel last hebben van kleine criminaliteit en 

20 waar onderling een zeker wantrouwen en vijan-
digheid prevaleert, de hier besproken projecten 
zeer moeffijk van de grond komen. 
Volgens Greenberg ea. (1983) heeft onderzoek 
aangetoond dat buurten met lage inkomens 

. en een sociaal heterogene samenstelling moei-
lijker gemeenschappelijke normen en daamiee 
een bepaalde verbondenheid ontwikkelen dan 
meer homogeen samengestelde middenklasse-
buurten. 
De `tragiek' van deze onderzoeksconclusie is 
dat buurten die het meeste behoefte aan hulp 
hebben vanwege de overlast van criminaliteit, 
het minst geneigd zijn enige onderlinge sociale 
solidariteit te ontwikkelen. Bovendien, zo 
toont Lavrakas (1983) aan, is het erg moeilijk 
om de neighbourhoodwatch-projecten op te 
zetten in buurten waar zich zwaardere vormen 
van criminaliteit voordoen. Het blijkt dat een 
hoog gepercipieerd risico de betrokkenheid van 
de bevollcing verlamt in plaats van aanmoedigt. 
Volgens Lavrakas wordt burgerparticipatie in 
criminaliteitspreventie het snelst een realiteit 
in buurten die enkele problemen hebben waar- 
van het risico enigszins te overzien is. 
Dat er mogelijk een verschil is in preventieve 
activiteit tussen stads- en buitenwijken wordt 
aangetoond door Lavrakas en Herz (1982). 
De bevolking in de stadsbuurten zou eerder 



geneigd zijn te wachten tot de criminaliteit 
een probleem is geworden terwijlmensen in de 
buitenwijken meer een pro-actieve houding 
ten opzichte van crimineel gedrag vertonen. 

Inzicht in het positieve effect van Nhw-pro-
jecten op de criminaliteit geeft Titus in een 
uitgebreid overzicht in het boek.`Coping 
with burglary' (1984). Voorts is vermeldens- 
waard een onderzoek van Perry (1984) 
verricht in Lakewood (Colorado). 
Hierbij werd voor 15 woonbuurten nagegaan 
welke invloed dergelijke projecten hadden op 
het aantal inbraken in woningen. De metingen 
werden een jaar voor de instelling en een jaar 
na de instelling van de projecten verricht. Het 
resultaat was dat het aantal inbralcen met maar 
liefst 76,9% was verminderd. Vier van de 15 
onderzochte buurten ondervonden geen ver-
andering in het inbraakpatroon. 
Een onderzoek van Latessa en Allen (1980), 

21 	laat eveneens zien hoe — in dit geval het citizen 
crime reporting project — een significante 
vermindering van zowel de criminaliteit (dat 
wil zeggen inbraken in woningen en autodief-
stal) als de gepercipieerde angst om daar slacht-
offer van te worden, teweeg bracht. Deze 
laatste projecten hadden de vorm van burger-
patrouilles die speciaal voor hun werk waren 
opgeleid en daar zelfs betaald voor werden. 
Er bestond nauw contact met de politie, die 

• blijkens het onderzoek aanvankelijk vrij nega-
tief tegenover het project stond. Deze houding 
veranderde in de loop van het project in een 
positieve. 
Strope (1983) onderzocht het effect van een 
Nhw-project in Springfield. In de eerste zes 
maanden daalde het aantal gerapporteerde 
inbraken en diefstallen in de buurt weliswaar 
met 54%, doch tegelijkertijd ondervonden 
aangrenzende wijken waar geen projecten 
waren gestart, een stijging van deze delicten 
met 40%. Na bijstelling van het project in die 
zin dat het een veel grotere reikwijdte kreeg, 
deed de verschuiving zich vrijwel niet meer 
voor. Heel speciaal is een in Cypress (Cali-
fornie) opgezet Nhw-project (Lowenberg en 
Bandurraga, 1983), waar voor de coordinatie 



de hulp van plaatselijke makelaars* werd in-
geroepen. Ook dit project gal binnen een jaar 
tijd een significante daling van inbraken en 
diefstal te zien van 58%. Tenslotte noemen 
we het project van Seattle (besproken door 
Olson, 1983 en Gross, 1982) ads voorbeeld 
van een succesvol Nhw-project, waarbij zich 
geen . verschuiving van de criminaliteit naar een 
andere wijk voordeed. 
Overigens dateert het project al van medio 
Oxen '70. 

IV. Slotbeschouwing 
When we aan de Amerikaanse onderzoeks-
resultaten inzake neighbourhoodwatch conclu- 

• sies ontlenen voor eventuele invoering van dit 
systeem van buurtpreventie in Nederland, dan 
dienen we met een aantal factoren rekening 
te houden. Ten eerste hebben de Amerikanen 
veel meer dan wij een zekere doe-het-zelf-
traditie. Voorts is van belang hoe de politie 

22 	tegenover deze nieuwe vorm van buurtpreven- 
tie staat want in wezen hangt het succes van 
deze projecten mede af van de samenwerking 
met de politic. Hoewel hiernaar (nog) niet 
veel onderzoek verricht is, hebben we de indruk 
dat de relatie met de politic nogal eens varieert. 
Verwezen kan worden naar Roehl en Cook 
(1984), die vier soorten urban-crime prevention 
programs onderzochten, waaronder de hier 
besproken Nhw-projecten. De houding van de 
politie t.o.v. deze projecten liep sterk uiteen. 
Hoe de Nederlandse politic tegenover invoering 
van buurtwacht-projecten staat is op dit mo-
ment moeilijk te beoordelen. Uit het betoog 
van Roell kan men opmaken dat hier nog wel 
enige weerstanden zijn te overwinnen. Op de 
wat langere termijn beschouwen politiemensen 
het organiseren van buurtgroepen, patrouilleren 
te voet e.d. niet ads 'edit' politiewerk (Spicken- 

• heuer, 1983). 
Hoopgevend is in ieder geval een recente mede-
deling in NRC Handelsblad (15 mei '85) waar-
uit blijkt dat de Gemeente Amsterdam nog dit 

* Ook zou men in buurten waar overdag weinig 
mensen thuis zijn enig toezieht kunnen laten uitoe-
fenen door bijv. postbestellers of anderc funetiona-
rissen die beroepsmatig veel onderweg zijn (Crime 
as opportunity, 1976). 



jaar een begin wil maken met eon of meer 
buurtpreventie-projecten. 

Dat de Nederlandse overheid zeker mogelijk-
heden ziet in de hier besproken vormen van 
inschakeling van de bevolking in het voorko-
men van kleine criminaliteit, valt zonder meer 
af te leiden uit de aanbevelingen van het 
Interimrapport van de Commissie kleine crimi-
naliteit. 
Waar wij — afgaand op het Amerikaanse onder-
zoek — van kunnen leren zijn de problemen 
die het opzetten van deze projecten met zich 
meebrengt in de meer achtergestelde wijken. 
Terecht bezigt Van Dijk hier de term bourgeois-
wacht (NRC Handelsblad 19-11-1984). 
Men zou zich dan ook met Roehl en Cook 
(1984) kunnen afvragen of meer algemene 
economische ontwikkelingsplannen niet een 
grotere impact op de criminaliteit in dit type 
buurt zouden hebben, dan de buurtgerichte 

23 	preventieprogramma's (zie ook Podolefsky, 
1983). Zijn de Amerikaanse onderzoeksresul-
taten enerzijds hoopgevend waar het gaat om 
het effect van de projecten op de kleine crimi-
naliteit in de buurt, anderzijds zij opgemerkt 
dat sommige onderzoeken een verschuiving 
van de criminaliteit naar omliggende gebieden 
te zien geven. Mogelijk kunnen dergelijke 
kinderziektes voorkomen worden door een zo 
groot mogelijke participatie aan de program-
ma's te bewerkstelligen. 
Een ander issue dat aandacht verdient is dat 
men de belangstelling van de bij de projecten 
betrokkenen warm weet te houden (Titus,1984). 
Knowles e.a. (1983) wijzen er bijv. op dat 
na verloop van een jaar de interesse en het 
enthousiasme van vrijwilligers voor de door hen 
onderzochte Nhw-projecten enigszins terug-
liep. Hieraan kan via het regelmatig huis-aan-
huis verspreiden van nieuwsbrieven evenals 
door het bekend maken van bepaalde bereikte 
resultaten, het nodige gedaan worden. 

Hoewel uit sommige hierboven aangehaalde 
onderzoeken blijkt dat onder invloed van de 
projecten de angst voor misdaad onder de 
bevolking is afgenomen, zijn er ook stemmen 
die waarschuwen voor het tegenovergestelde 
effect. Dit laatste doet zich o.i. voor wanneer 



de projecten de vorm dreigen te gaan aanne-
men van de in het begin besproken burger-
wachten. 
Hierop doelt Einstadter (1984) waarschijnlijk 
wanneer hij behalve voor het aanwakkeren 
van de fear of crime, waarschuwt voOr een 
steeds groter wordend controle systeem. 
Die `privatiseririg van de sociale controle' uit 
zich volgens hem niet alleen op het terrein van 
de buurtgerichte criminaliteitsbestrijding maar 
ook met betrekking tot de particuliere bevel-
gingsdiensten en de recente Amerikaanse ont-
wikkelingen inzake de particuliere gevangenis-
sen. Ook mevrouw Van Brenk — die destijds 
de gemeente Amsterdam in 'het Capitool' ver-
tegenwoordigde — waarschuwt voor een te 
sterk opvoeren van de sociale controle in de 
samenleving. Er zijn mensen die in de grote 
steden gaan wonen, juist vanuit de wens van 
een zekere anonimiteit (aldus Van Brenk). 

24 	Dit laatste dient ionder meer gerespecteerd 
te worden. Toch ontslaat de wens van enkelen 
de overheid niet van haar plicht te zoeken naar 
nieuwe vormen om de kleine criminaliteit — 
waar momenteel zo'n 35% van de Nederlandse 
bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer 
van is — te doen voorkomen.* Dat daarbij 
een beroep gedaan wordt op het tuurtbewust-
zijn' van de bevolking, zoals deze vroeger en 
nag wel op het platteland tot uitdruklcing kwam 
in de zgn. Moaberplicht' kan 0.1. nauwelijks 
een bedreiging van de anonimiteit, doch veel-
eer een bijdrage aan een prettiger woon- en 
leefklimaat van mensen onderling genoemd 
worden. 
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`Attentie buurtpreventie' 

door R. F. Toonen* 

I. Inleiding 
Rijks- en gemeentepolitie werken samen op 
het gebied van criminaliteitspreventie. Sedert 
1979 zijn in de 22 samenwerkingsregio's van 
de politie regionale bureaus Voorkoming Mis-
drijven ingesteld (4 medewerkers) en een Lan-
delijk Bureau Voorkoming Misdrijven. Het 
doel van deze bovenlokale samenwerkings-
organisatie is — kort samengevat — het afstem-
men, ondersteunen en professionaliseren van 
de taakuitoefening van de polite, gericht op 
de voorkoming van strafbare feiten. 

30 	Dit artikel is — anders dan de andere bijdragen 
in dit themanummer — geschreven vanuit de 
optiek van de politie, met de nadruk op de rol 
die de politie, onder het lokaal bevoegde ge-
zag van burgemeester en officier van justitie, 
zou kunnen spelen bij de realisering van lokale, 
Nederlandse varianten op neighbourhoodwatch. 
Het beschrijft enerzijds de manier waarop de 
regionale en landelijke V M.-organen zich heb-
ben georienteerd op de mogelijkheden van het 
neighbourhoodwatch-idee in Nederland en 
anderzijds de voorlopige inzichten waartoe dit 

• heeft geleid. 

2. Voorgesehiedenis 
Voorzover mij bekend werd het woord buurt-
preventie voor het eerst gebruikt door een 
werkgroep van ambtenaren Voorkoming Mis-
drijven uit de regio Overijssel-West. In 1983 
onderzochten zij op verzoek van het regionale 
werkoverleg de eventuele haalbaarheid van een 
Nederlandse variant op neighbourhoodwatch. 
De belarigstelling daarvoor was gewekt tijdens 
een studiereis die een tweetal regio-coOrdina-
toren een jaar daarvoor naar de Verenigde 
Staten had gemaakt. 
Als werktitel voor een eventueel project kozen 

* Landelijk coordinator Voorkoming Misdrijven. 
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zij 11itkijkwijk' met als sub-titel de waarschu-
wing: `Attentie Buurtpreventie'. 

De werkgroep produceerde een planmatige 
opzet voor een dergelijk project. Net  als ik nu, 
wilden zij in een puntige tekst duidelijk maken 
waar het in zo'n project om gaat. Gemakshalve 
leen ik het kadertje waarmee zij hun rappor-
tage begonnen: 

'Uitkijkwijk is 
een misdaadpreventieprogramma waarbij 
wijkbewoners door samenwerking en be-
trokkenheid elkaar stimuleren preventief 
te denken en te handelen. 

Met de politie wordt wederzijdse kennis 
en inzicht in de criminaliteitsontwikkeling 
van de wijk uitgewisseld. Door beter 
contact en begrip wordt dan gekomen 
tot een gedegen preventieve aanpak. 

Kortom, een `uitkijkwijk' is een wijk met 
een uitkijkfunctie, een wijk waar bewoners 
alert zijn en samenwerken. Een wijk dus 
waar vernielers, inbrekers en dieven beter 
weg kunnen blijven of snel de wijk zullen 
nemen. Voor hen geldt dan ook de waar-
schuwing `Attentie Buurtpreventie'. 

Door de sterke sociale controle onderling 
wordt een preventieve en afwerende 
ruimte gecreeerd tegen aanvallen op rust, 
privacy en veiligheid. Dus een wijk om 
naar uit te kijken.' 

Tot dusverre is deze project-opzet nog niet in 
de praktijk gerealiseerd. De tijd was er kenne-
lijk nog niet rijp voor. Behalve deze algemene 
verklaring zie ik hiervoor tenminste drie meer 
specifieke verklaringen: 
— de ambtenaren Voorkoming Misdrijven 
hebben een ondersteunende taak; hun beleids-
voorstellen kunnen uiteraard pas in uitvoe-
ring worden gebracht nadat zij door de korps-
chefs (en het bevoegde gezag) worden over-
genomen en gefiatteerd; 
— de werkgroep ging ervan uit dat buurt-
preventie-activiteiten idealiter zouden moeten 
aansluiten op burger-initiatieven; men wilde 



in principe afwachten tot zich ergens in de 
regio een wijk of bnurt zou melden waar de 
criminaliteit de mensen bijzonder bezighield; 
deze betrokkenheid zag zij als een voorwaarde 
voor het slagen; 
— het `beleid' reageerde nogal terughoudend 
op de voorstellen, uit vrees voor eigenrichting-
achtige activiteiten en'eventuele aantasting 
van de privacy. 

lntussen liet het idee van buurtpreventie het 
VM-veld niet meer los. In het voorjaar van 1984 
besloten de 22 regio-coordinatoren nog in alle 
rust om voor november een onderlinge thema-
dag over dit oriderweip voor te bereiden. 
Direct na de zomervakantie werd Neighbour- 

- hoodwatch echter ineens een item van de eerste 
orde, enerzijds door de oprichting van een 
burgerwacht in Amsterdam en anderzijds om-
dat de burgemeester van die stad het idee in 
augustus uit Toronto had meegenomen. 

32 	De media-aandacht beleefde een piek in 
november. Het discussiestuk voor de thema-
dag van regio-coOrdinatoren begon die maand 
dan ook met `Nauwelijks praten wij erover of 
iedereen praat erover'. 
De regio-cotirdinatoren werden het eens over 
een aantal voorlopige criteria die zij zouden 
gebruiken wanneer zij zouden worden benaderd 
om te participeren in de opzet van buurt-
preventie-projecten. Voorts spraken zij af om 
voortaan alleen de term buurtpreventie te 
gebruiken. Deze geeft de essentie Van het idee 
het beste weer en vermijdt associaties met het 
terecht beladen begrip burgerwachten. 
De Commissie Kleine Criminaliteit beveelt in 
haar in december 1984 verschenen interim-
rapport (aanbeveling 0.1.14.) ondermeer aan, 
aandacht te besteden aan zogenaamde buurt- 

. 	preventie-projecten. 

3. Een raamwerk voor buurtpreventie 
Sedert december 1984 houdt een werkgroep 
van regio-coOrdinatoren en het Landelijk 
Bureau Voorkoming Misdrijven zich bezig met 
het ontwikkelen van in voorkomende gevallen 
te hanteren praktische richtlijnen voor een 
buurtpreventie-project. 
Ten behoeve daarvan heeft het Bureau Crimi-
naliteitspreventie te Amsterdam in opdracht 



van het Landelijk Bureau een literatuurstudie 
verricht. Deze betreft hoofdzakelijk Amerikaan-
se, Canadese en Engelse literatuur, vanaf het 
moment dat in 1969 in Los Angeles een van 
de eerste projecten van start ging. 
In deze studie is vooral aandacht besteed aan 
de volgende vragen: 
— aan welke criteria moeten buurten voldoen 
wil een neighbourhoodwatch-project kans 
van slagen hebben? 
— aan welke voorwaarden moet de politie 
voldoen bij de voorbereiding en uitvoering van 
een neighbourhoodwatch-project? 
— in hoeverre zullen deze criteria en voor-
waarden ook gelden voor eventuele buurt-
preventie-projecten in Nederland? 
Aan deze studie ontleen ik de volgende ruime 
omschrijving van Neighbourhoodwatch: `een 
butirtgericht project, waarin buurtbewoners, 
politie en (eventuele) buurtorganisaties samen 
werken met het doel bepaalde vormen van 
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	criminaliteit en de angst voor criminaliteit te 
verminderen'. 
De werkgroep hanteert voorlopig de volgende 
definitie van Buurtpreventie: tuurtpreventie 
is een door buurtbewoners gedragen en actief 
uitgevoerd, kleinschalig misdaadpreventie- 
programma, waarbij de voorzorgsmaatregelen 
in overleg en in nauwe samenwerking met 
politie, justitie en bestuur zijn en worden 
gekozen'. 
Als uiteindelijke doelen van dergelijke 
projecten ziet de werkgroep: 
— beperking van criminaliteit in de buurt; 
— beperking van materiele schade die door de 
criminaliteit in de buurt wordt veroorzaakt; 
— beperking van de angst die buurtbe .woners 
voor criminaliteit hebben. 
Uiteraard zullen hieruit nog minder preten-
tieuze en wellicht ook beter evalueerbare 
subdoelen moeten worden afgeleid. 
De werkgroep heeft intussen een 16 pagina's 
tellende notitie met raamwerk voor het opzet-
ten van buurtpreventie-projecten ter bespreking 
aan de regio-coOrdinatorenvergadering aan-
geboden. Deze notitie vormt een beknopte 
synthese van de ideeen die de buurtpreventie-
werkgroep heeft ontwikkeld en de literatuur-
studie. Veel van wat hieronder volgt is aan 
deze nofitie ontleend. 



Allereerst is van belang, dat de ervaring in het 
buitenland leert, dat initiatieven tot buurt-
preventie-achtige activiteiten niet aan politic, 
bevoegd gezag of overheid in het algemeen zijn 
voorbehouden. 
Ruwweg blijken er drie typen initiatieven te 
zijn: 
— van de politic en/of bevoegd gezag; 
— van bestaande (buurt-)organisaties, bijv. 
belangenverenigingen van huurders, kerken, 
etc. 
— van (nog) niet in bepaalde organisaties 
verenigde bewoners. 

Ook al zou de lokale overheid zelf geen 
initiatieven in deze overwegen dan is het dus 	• 

• toch zaak om een beleid te ontwikkelen waar-
vanuit adequaat op initiatieven van anderen kan 
worden ingespeeld. 
Vanzelfsprekend heeft de wijze van ontstaan 
consequenties voor de rot die de politie in een 

34 	dergelijk project speelt. In het eerste geval 
neemt de politic behoorlijk veel werk op haar 
schouders, maar heeft tevens veel `greep' op 
definitie en organisatie van het project. In het 
tweede en derde geval zal de politic moeten 
afwachten met welke vragen en activiteiten zij 
geconfronteerd gaat worden. Het voordeel van 
de mindere claim op de politic zal moeten 
worden afgewogen tegen het nadeel van de 
geringere invloed op het verloop en karakter 
van het project. Op grond van het literatuur-
onderzoek valt te verwachten dat ongeacht het 
initiatief en de schaal van een project uiteinde-
lijk basis-organisatie-eenheden ontstaan ter 
grootte van huizenblokken of flats. 

De werkgroep heeft een aantal algemene voor- 
waarden voor buurtpreventie-projecten 
geformuleerd. 
I. Burgerpatrouilles moeten geen onderdeel 
vormen van BPV. Bovendien moet verrneden 
worden dat men BPV ziet als een project met 
het doel dat buren elkaar op eventueel straf-
baar gedrag in de gaten gaan houden. 

2. Een BPV-project kan het best tescheiden' 
warden opgezet: dat wil zeggen in niet meer 
dan een paar straten tegelijk. In de loop van 
de tijd kunnen dan andere straten volgen. 



Bovendien lijkt het verstandig niet teveel 
preventieve maatregelen ineens te introduceren; 
er kan beter worden gekozen voor een 
gefaseerde invoering van preventieve maat-
regelen. Ook contacten met de gemeenten voor 
meer oorzaakgerichte structurele voorzieningen 
kunnen langzaam worden uitgebouwd. 
Een dergelijke bescheiden opzet is gewenst om: 
— de politie de tijd te geven te wennen aan 
deze wijkgerichte geintegreerde benadering; 
— te hoog gespannen verwachtingen te voor-
komen. 

3. Het initiatief voor een BPV-project kan 
zowel bij de politie (het bevoegd gezag) als de 
buurt liggen. Voorwaarde is dat de partici-
panten overeenstemming bereiken over de 
hoofddoelstellingen van het project en de hier- 
voor onder 1. genoemde voorwaarde. 

4. Gezien het vereiste draagvlak onder de 
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	bewoners moet er in de buurt sprake zijn van 
een criminaliteitsprobleem, in termen van 
werkelijke omvang en/of angstgevoelens. 

5. De lokale overheid, met name het driehoeks-
overleg moet bereid zijn medewerking aan 
buurtpreventie te verlenen. De verantwoorde-
lijkheden tussen buurt en overheid moeten 
duidelijk worden afgebakend. Het driehoeks-
overleg dient een keuze te maken tussen een 
volgende en/of initierende strategie. De 
burgemeester zal bereid moeten zijn te 
bevorderen dat eventuele wensen van de BPV-
buurt(en) die op het terrein van de gemeente 
liggen, voldoende aandacht krijgen. 
Bij BPV-projecten kunnen de volgende 
participanten worden onderscheiden: 
— buurtbewoners (de `gewone' deelnemers); 
— vrijwilligers met speciale taken (straat- c.q. 
buurtcoOrdinatoren); 
— buurtorganisaties; 
— politie (politie-coordinatoren, politie-
functionarissen die de meeste contacten hebben 
met buurtbewoners, alle (overige) politie-
functionarissen); 
— driehoeksoverleg (burgemeester, officier van 
justitie, politiechef); 
— gemeentelijke overheid. 



Afgebeeld is een organigram van een mogelijk 
volgroeid buurtpreventie-project. In de aan-
loopfase zal deze structuur eenvoudiger kunnen 
zijn; zo zullen buurtcoordinatoren pas een rol 
gaan spelen als meerdere straten/flats mee zijn 
gaan doen. Ook dient het misverstand te 
worden venneden dat het de bedoeling zou 
zijn een hele gemeente volledig af te dekken. 
Niet in alle buurten zullen de condities emaar 
zijn om er BPV-buurten van te maken. 
In het raamwerk zijn de rollen van al deze 
participanten beknopt beschreven in termen 
van minimale en (gefaseerd in te voeren) extra 
activiteiten. In het kader van dit artikel wordt 
volstaan met de beschrijving van de beoogde 
activiteiten van buurtbewoners en straat- c.q. 
buurtcoOrdinatoren. 

Buurtbewoners 
Minimale activiteiten: 
— Preventieve maatregelen treffen, bijv.: 

36 	merken van goederen, afspraken maken bij 
elkaars afwezigheid. 
— Bepaalde problemen (bijv. slechte verlichting) 
doorgeven aan de desbetreffende coordinator. 
— Melding maken c.q. aangifte doen van straf-
bare feiten bij de politie. 

Schema I. Organigram BPV-project 

Overige deelnemende 
politiemensen 	• coordinator 

Buurtcoordinator 

IN1 
Straatiffat- 	Straat/flat- 
coordinator 	coordinator 

Bewoners Bewoners 

Politic 
Beleidsniveau• 

Politie-project4  

Buurtco8rdina 

Straat/flat-
coordinator A , 
Bewoners 



— Periodiek (minimaal twee keer per jaar) 
samenkomen voor een `projectmeeting', waar-
bij ervaringen worden uitgewisseld en plannen 
worden gemaakt voor het vervolg van het 
project. 

Extra activiteiten: 
— Het meedoen aan `veiligheidsinspecties'. 
— Een goede beschrijving leren geven van 
verdachte situaties (bijv. kenteken van een 
auto, persoonsbeschrijving, aangeven van de 
plaats van het delict). 
— Het doorgeven van verdachte situaties aan 
de politie. 

Straat- c.q. buurtcoordinatoren 
Minimale activiteiten: 
— Bepaalde informatie (bijv. over misdaad-
bevorderende situaties) uit de buurt doorgeven 
aan diegenen die iets met die informatie 
moeten/kunnen doen. 

37 	— Bepaalde informatie van politie en gemeente- 
lijke diensten (bijv. over het merken van 
goederen c.q. plannen voor de verbetering van 
de verlichting) doorgeven aan buurtbewoners. 
— Het beleggen van de periodieke bijeenkom-
sten voor buurtbewoners. 
— Het actief werven van deelnemers. 

	  Gemeentelijke diensten, 
Overige relevante organisaties 

Buurtcoordinator 

Straat/flat- 	 Straat/flail 	graat/flat- 
coordinator 	coordinator 	coordinator 

Driehoeksoverleg 

Bewoners 	 Bewoners 	 Bewoners 



Extra activiteiten: 
— Het meewerken aan andere activiteiten, bijv. 
beveiligingsinspecties. 

Zowel in het literatuur-onderzoek als in de 
werkgroep-activiteiten is met name aandacht 
besteed aan de vraag welke specifieke voor-
waarden in Nederland aan de — al dan niet 
op overheidsinitiatief — te selecteren buurten 
zouden moeten worden gesteld. De voorlopige 
conclusies van de werkgroep zijn hieronder 
weergegeven. 

Voorwaarden aan te selecteren buurten 
Aangezien BPV in principe in bijna alle 
soorten buurten van de grond kan komen, is 
het ook nauwelijks mogelijk om dwingende 
voorwaarden te geven waar te selecteren 
buurten aan zouden moeten voldoen. De 
enige dwingende voorwaarde is dat de 
bewoners bepaalde vormen van criminaliteit 

38 	een probleem vinden en er belang bij hebben 
daar iets aan te doen. 
Er is echter ook geconstateerd dat BPV 
maatwerk is en dat kenmerken van een buurt 
onder meer van invloed zijn op de inspanningen 
die de politic moet leveren om een project 
van de grond te krijgen en draaiende te 
houden. 
Het lijkt het beste om vooralsnog proef-
projecten op te starten in buurten waar dit 
(waarschijnlijk) het eenvoudigst gaat. 
`Ideale' buurten voor proefprojecten voldoen 
volgens de werkgroep aan de volgende 
criteria, die gerangschikt zijn in volgorde van 
belangrijlcheid. 
— Vandalisme, diefstal en inbraak en daarmee 
samenhangende angstgevoelens komen relatief 

' 	vaker voor dan in vergelijkbare buurten. 
— Het moet mogelijk zijn om de voor het op-
zetten van een project relevante gegevens 
te verzamelen. 
— Een zekere mate van sociale cohesie in de 
buurt, bijv. te meten aan de hand van het 
aantal `samenlevingsproblemen' waar de politie 
(wijkagenten) mee wordt geconfronteerd. Als 
er veel van dergelijke problemen worden 
gemeld, is de sociale cohesie gering. 
— Aanwezigheid van buurtorganisaties. 
— Bewoners die niet al te uithuizig zijn. 



— Een niet al te hoge verhuisfrequentie. 
Bij het selecteren van buurten die in aan-
merking komen voor een BPV proef-project 
moeten de eerste twee criteria als harde voor-
waarden worden beschouwd. Zo mogehjk 
moeten de buurten ook aan de overige criteria 
voldoen. 

Voonvaarden aan politie 
De taken voor de politie brengen met zich mee 
dat de politie aan de volgende voorwaarden 
moet voldoen: 
— Er moet een brede (in alle geledingen van het 
korps c.q. van de groep) bereidheid zijn om aan 

• 	BPV mee te werken of/en te ondersteunen. 
— De politie moet (in samenwerking met andere 
instanties, bijv. de gemeente) in staat zijn tot 
het (laten) veizamelen van de gewenste 
gegevens over de buurt. 
— Politiefunctionarissen moeten bereid zijn om 
op een wijkgerichte wijze te werken, waardoor 
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	het voor burgers eenvoudiger wordt om contact 
met de politie te zoeken. 
— De politiefunctionarissen moeten open staan 
voor reacties uit de bevolking en daar zo goed 
mogelijk op reageren. In buurtpreventie- 

. projecten is het verbeteren van de meldings- 
bereidheid immers een belangrijk doel. 
— Politiefunctionarissen moeten open staan 
voor inspraak van bewoners en buurtorgani-
saties in het project, tevens moeten zij er voor 
kunnen zorgen dat die inspraak wordt begeleid. 
— De politie moet bereid zijn een regelmatig 
contact te onderhouden met straat/buurt-
coordinatoren en buurtorganisaties. 
— Politiefunctionarissen moeten kunnen 
accepteren dat vrijwilligers (bijv. straat/buurt-
coordinatoren) preventieve adviezen geven die 
tot de politietaak zouden kunnen worden 
gerekend: in samenhang hiermee moet de 
politie bereid zijn om vrijwilligers voor deze 
activiteiten te trainen. 
— De politie moet in staat/bereid zijn om 
periodiek informatie te verschaffen over het 
verloop van het project en de criminaliteit in 
de buurt. 

Ten slotte heeft de werkgroep de in het VM-
veld gebruikelijke `stappen-methode' toegepast 
op de voorbereiding van een eventueel BPV- 



project. Daarbij zijn de volgende stappen die 
gedeeltelijk hiervoor at aan de orde kwamen 
op een rijtje gezet: 
— het polsen van de leiding (het beleid); 
— het bepalen van de medewerkingsbereidheid 
van politiefunctionarissen; 
— het selecteren van een buurt die geschikt 
lijkt; 
— het inventariseren van criminaliteitsgegevens 
en buurtkenmerken; 
— het inventariseren van de eventuele bereid-
heid tot medewerking bij buurtbewoners; 
— het maken van een plan; 
— het verkrijgen van meer definitieve instem-
ming en medewerking van het driehoeksover-
leg; 
— het evalueren, bijsturen (en instandhouden) 
van het project. 

In het vorenstaande heb ik willen schetsen dat 
de bovenlokale organisatie Voorkoming Mis- 

4 0 drijven haar gedachten over de eventuele in-
voering van buurtpreventie en de rol van de 
politie daarbij heeft geordend. In grote lijnen 
is zij Iclaar om al of niet experimentele lokale 
projecten te ondersteunen. 
Naar mijn oordeel kan buurtpreventie — mits 
aan een aantal voorwaarden is voldaan — een 
bruikbaar concept zijn om de samenwerking 
tussen politie en bevolking gestalte te geven 
en het zelf nemen van individuele en collectieve 
preventieve maatregelen door de bevolking te 
bevorderen. Als neven-effect kan wellicht ook 
de informele sociale controle in de betreffen-
de buurten worden vergroot. 
Het zal duidelijk zijn dat bij de opzet van 

.dergelijke projecten niet over e'en nacht ijs 
moet worden gegaan. Van het algemene 
concept zal steeds lokaal maatwerk moeten 
worden gemaakt, terwijl men zich er van dient 
te overtuigen of er zowel bij de politie, het 
bevoegde gezag, en de lokale overheid een vol-
doende bereidheid is om in een bepaalde opzet 
te investeren. hen gefaseerde, niet te preten-
tieuze aanpak onder relatief gunstige 
condities lijkt te prefereren. 



Oog en oor van de buurt 
neighbourhoodwatch 
op de 13ritse eilanden 

Door mr. Marc Chavannes* 

Neighbourhoodwatch: de term lijkt op het 
eerste gezicht meer thuis te horen in een land 
waar horretjes en spionnetjes zijn uitgevonden 
dan in Engeland, waar de beste buren worden 
gescheiden door een flunk hoog hek. Toch is 
het gevoel van onveiligheid in een aantal Britse 
steden kennelijk genoeg opgelopen om de op-
richting van tuurt-opletgroepen' aanvaardbaar 
en zelfs gewild te maken. 
In de Ierse republiek werd neighbourhood- 

41 	watch (Nhw) zelfs inzet bij de lokale verkie- 
zingen van deze zomer. Het aantal berovingen 
van bejaarden, inbraken en autodiefstallen was 
zo sterk toegenomen dat de minister van 
justitie zich in juni '85 gedwongen zag ver-
vroegd een tv-campagne te beginnen om Nhw 
te lanceren als het antwoord op de politiek 
schadelijke gevoelens van onveiligheid. In 
Dublin en in veel andere steden worden projec-
ten opgezet naar aanleiding van gerapporteerde 
successen met proefprojecten. 
Van de 43 politiekorpsen in Engeland zijn er 
thans 29 bezig met neighbourhoodwatch-
programma's in de een of andere vorm. Zes 
korpsen hebben besloten er vooralsnog niet 
mee te beginnen, terwijl de rest de zaak nog 
onderzoekt. In Schotland zijn inmiddels twee 
van de acht korpsen experimenten met neigh-
bourhoodwatch begonnen. 
Alleen in Londen al zijn zoveel gedecentrali-
seerde initiatieveri in staat van wording dat de 
Metropolitan Police vaak niet precies weet 
hoeveel groepen binnen de grenzen van de 
hoofdstad actief zijn. Bij een telling op 31 
december 1984 waren er 1282 groepen 
gevormd en 515 in oprichting. Op dat moment 

* De auteur is correspondent van NRC Handelsblad 
in Londen. 



telden die groepen samen zo'n 160.000 deel-
nemers. Medio mei nam men aan dat rond de 
1500 groepen operationeel waren. 
De vaagheid van de cijfers wordt door de 
centrale afdeling misdaadpreventie van Scot-
land Yard verklaard uit de hausse in Nhw-
groepen. De politie kan maar net reageren op 
alle verzoeken van buurten om met een eigen 
groep te mogen beginnen. Van het zelf volgens 
plan opzetten van nieuwe groepen door de 
'Met' is geen sprake. Vandaar de cijfemmtige 
improvisatie-sfeer. 

Premies 
Uit de praktijk van de inboedelverzekering 
komen de meest bemoedigende berichten. De 
in Zuidoost Londen gevestigde verzekerings-
makelaars Brownhill, Morris & Westlhebben 
zestien syndicaten bij Lloyd's Underwriters 
ervan overtuigd dat Nhw de kans op schade zo 
ingrijpend beperkt dat een aanzienlijke premie- 

42 	verlaging verantwoord is. 
John Brownhill verbaasde zich al jaren over 
het feit dat bij inboedelverzekeringen geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen veiligheids-
bewuste verzekeringnemers en achteloze 
klanten, terwij1 dat bij autoverzekeringen 
sinds jaar en dag wel gebeurt. Gedwongen 
door grote verliezen hebben de Britse inboe-
delverzekeraars in de loop van '84 de premies 
in risico-rijke steden en streken sterk verhoogd. 
Dat was voor Brownhill aanleiding in mei '84 
een lijst van 1000 huizen in risico-rijke 
gebieden aan te leggen en te gaan volgen. Deel-
name aan Nhw, in '83 in de eerste Londense 
wijken geintroduceerd, was daarbij het 
criterium waar hij op lette. Hij zegt: 'Het 
aantal schadeclaims is verbijsterend gedaald 
sinds neighbourhoodwatch werd ingevoerd'. 
Hoewel hij om commerciele redenen geen 
precieze cijfers wil prijsgeven, blijken slechts 
twee van de 1000 gevolgde huizen in de loop 
van het proefjaar (tot mei '85) een schade-
claim wegens inbraak te hebben opgeleverd, 
terwij1 er zonder Nhw 30 a 40 te verwachten 
zouden zijn geweest. 
Dientengevolge kan Brownhill bewoners die 
aan het in hun wijk geldende Nhw-systeem 
meedoen nu voor £99 per jaar verzekeren, 
terwijI hij hen via dezelfde grote verzekeraar 



	

• 	 zonder Nhw-tescherming' £ 195 zou moeten 

	

• 	 rekenen voor een inboedelverzekering. Behalve 
deze tariefhalvering biedt Brownhill no-claim-
kortingen voor Nhw-ers, volgens de traditie in 
de auto-branche. 
Sinds mei '85 is dit op Nhw geente verzeke-
ringspakket verkrijgbaar in de Zuidoost-
Londense wijken Bromley, Croydon en Bexley. 
De opgetogen verzekeringsmakelaar zegt dat 
het initiatief honderdduizenden mensen 
miljoenen ponden kan besparen. 'En, wat erbij 
komt, neighbourhoodwatch brengt de dorps-
atmosfeer terug. Het grootste probleem in 
onze steden is apathie. Door deze groepen 
wordt sociaal bewustzijn en verantwoordelijk-
heidsgevoel hersteld. Dat zijn de taaie tegen-
standers voor de inbreker.' 
De rage in Dublin en Londen suggereert dat 
het middel helpt tegen de kwaal: een gevoel 
van onveiligheid, veroorzaakt door onaan-
gename ervaringen met diefstal, inbraak, 

	

43 	vernielingen en andere verstoringen van het 
normale patroon. Ondanks merendeels 
anekdotische bewijsvoering ontbreken tot nog 
toe onderzoeksresultaten die met voorspellen-
de betrouwbaarheid aantonen dat Nhw een 
oplossing met blijvende waarde is. 

Gevoel en feiten 
Een argument Oar Nhw, dat geen statistisch 
verantwoord onderzoek nodig heeft, wordt 
door de Londense politie bewust gehanteerd. 
Zolang buurtbewoners zelf het gevoel hebben 
dat hun deelname aan een opletgroep thelpe, 
is het de moeite waarde, zo redeneert men. 
Zelfs als de misdaadcijfers niet of minder zak-
ken dan men zou verwachten. De praktijk in 
sommige projecten is precies andersom, waar-
over straks meer. 
Om een meer degelijke evaluatie van neighbour-
hoodwatch in handen te krijgen heeft de 
Engelse tegenhanger van het WODC — het 
onderzoekscentrum van het Home Office 
— aan het Institute of Criminology van 
Cambridge University gevraagd een onderzoek 
in te stellen naar drie Londense projecten. In 
de sterk uiteenlopende wijken Acton, Wimble- 
don en Ilford worden nu drie projecten gevolgd, 
van oprichting tot en met eenjarig bestaan. 
De uitkomsten van dit onderzoek, dat algemene 



waarnemingen zal combineren met slachtoffer-
enquetes, zijn niet voor het voorjaar van 1986 
te verwachten. 
De indruk bestaat bij het onderzoekscentrum 
van het Home Office dat evaluaties van 
specifieke Nhw-projecten hoopgevender voor 
de effectiviteit van deze benadering zijn dan 
wat algemene onderzoeken naar misdaad en 
misdaadbeleving suggereren. 
Dat kan komen doordat de meeste projecten 
pas betrekkelijk kort functioneren. Na eon 
jaar tonen zij vaak een dramatisch positief 
effect, dat in veel gevallen wegebt. In de 
landelijke misdaadstatistiek zijn het dan per 
saldo slechts rimpelingen. 
hen in juni '85 gepubliceerd onderzoek in 
Wales2  geeft intussen voedsel aan de veronder-
stelling dat programma's om de bevolking 
waardevolle eigendommen te laten markeren 
(een gebruikelijk bestanddeel van Nhw-pro-
gMmma's) zinvol kunnen zijn. Maar ook daar 
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	werd het effect over een periode van een jaar 
gemeten. 
Het onderzoek door het Home Office Crime 
Prevention Unit had betrekking op een politic-
campagne onder 2000 huishoudens in drie 
verstedelijkte dorpen in de buurt van de stad 
Caerphilly in Zuid-Wales. Het onderzoeks-
gebied omvatte zowel huizen uit de midden-
klasse als woningwetflats waar de politie door-
gaans niet graag kwam. Door middel van 
krantepubliciteit en huis-aan-huisbezoeken 
werd grote bekendheid gegeven aan de actie. 
De deelname bedroeg 75%, wat een hoog getal 
wordt genoemd. • 
Het aantal gerapporteerde inbraken in de deel-
nemende woningen bedroeg in het onderzoelcs-
jaar (oktober '83—oktober '84) 40% minder 
dan in het voorafgaande jaar. Het percentage 
door inbraak getroffen woningen daalde van 
5,1 naar 3. Onder de niet-deelnemers bleek de 
inbraakscore zo goed als gelijk. 
Drie conclusies uit het onderzoek vallen op: 
— raamstickers, die potentiele inbrekers waar-
schuwen dat de eigendommen in het betreffen-
de huis voorzien zijn van identificatie (post-
code + huisnummer), hebben een aanzienlijk 
preventief effect, zelfs wanneer de markering 
in werkelijkheid achterwege is gebleven; 
— markering van de meest gewilde diefstal- 



objecten (video's, filmapparatuur, e.d.) leidt 
tot een verwaarloosbare toename van het aantal 
opgeloste inbraken of teruggevonden gestolen 
voorwerpen, 
— de inspanningen om de actie bekend te 
maken functioneerden volgens de politie als 
een preventief zinvolle waarschuwing aan het 
adres van de potentiele inbrekers uit de 
gemeenschap. Dat leek in ieder geval op te 
gaan waar het betrof het kraken van de in 
Engeland nog vrij veel gebruikte muntmeters 
waarin men vooruit betaalt voor gebruik van 
gas en/of elektriciteit in eigen huis. 

Familieman 
Enige reserve bij de huidige golf van Nhw-
enthousiasme in Engeland en Wales lijkt op 
haar plaats naar aanleiding van de bevindingen 
van het onlangs verschenen 1984 British Crime 
Survey 3  . Daaruit blijkt dat mensen in gebieden 
waar men een grotere kans loopt het slachtoffer 

45 	van misdaad te worden, minder geneigd zijn 
zich bij Nhw-groepen aan te sluiten. De 
projecten komen met andere woorden het 
best van de grond waar zij het minst nodig 
zijn. Volgens de auteur van het 1984 BCS 
komt dat overeen met Amerikaanse ervaringen. 
In gebieden met een hoge status-waarde maar 
zonder een patroon van familieleven is de 
angst voor inbraak boven het landelijk gemid-
delde. Slechts 28% meent dat het voornamelijk 
een zaak van de buurt is elkaar te helpen. Men 
voelt er in zulke wijken weinig voor mee te 
doen aan een Nhw-programma. 
In agrarische gebieden meent 62% dat mensen 
elkaar moeten helpen, maar men was niet erg 
bang voor inbraak. Ook daar is de geneigdheid 
een Nhw-project te beginnen gering. 
De meeste belangstelling voor deze vorm van 
misdaadpreventie blijkt te bestaan in gebieden 
met moderne gezinsbehuizing. Daar zijn zowel 
de angst als de gemeenschapszin op een 
gemiddeld peil. Het 1984 BCS komt op grond 
van deze gegevens tot een profielschets van de 
prototypische Nhw-deelnemer: 
— Een man 
— geen handarbeider 
— met een gemiddeld of hoger inkomen 
— wonend met vrouw en kinderen 
— eigenaar-bewoner van een modern huis. 



Grijs en wit 
Het beeld van de vader, die er met zijn gezin 
in het weekeinde in een Volvo of een Toyota 
stationwagon op uittrekt, is niet helemaal terug 
te vinden op de Nhw-kennismakingsavond in 
de Pinner Village Hall. De overheersende 
huidskleur is weliswaar wit, maar de dominan-
te haartint is hier grijs. Een tweede gedeelte 
van deze rustige wijk in het uiterste Noord-
westen van Londen wordt vertrouwd gemaakt 
met doel en opzet van het nieuwe project. 
De grote troef van de politie is het succes van 
Nhw in de naaste omgeving: in het aangrenzen-
de wijkgedeelte, waar eerder is begonnen, is 
het aantal inbraken met maar liefst 70% 
gedaald, zonder dat duidelijk weglekken van 
misdaad naar de belendende buurten is waar-
genomen. 
Een goede instructie-video demonstreert de 
nieuwe lichting hoe men de kansen voor de 
gelegenheidsdief kan beperken. Het strategisch 

46 	belang van achterompoortjes, serieuze voor- 
deursloten, het niet-achterlaten van signalen 
voor een dief, het verstandig bewaren van 
waardevolle bezittingen, alle kunstgrepen 
worden snel uitgelegd. Daarbij wordt, gezien 
het aardse karakter van het onderwerp, een 
verkwikkend gebruik gemaakt van lichte (zelf)- 
spot die dief, bewoner en politie in bijna gelijke 
mate treft. 
Van een sociaal evenement is geen sprake. De 
ruim tweehonderd aanwezigen zijn gekomen 
voor feiten. Sommigen luchten hun zorgen 
over slechtverlichte achtersteegjes. Anderen 
willen weten wat beter helpt: braamstruiken 
planten of glas op de muur metselen. Of 
alarminstallaties helpen? Het antwoord is la', 
van de 1500 inbraken in dit politierayon 
vonden er maar drie plaats in huizen met zulke 
van buiten zichtbare installaties. Het zijn over 
het algemeen mannen die vragen stellen en 
vrouwen die zich aanbieden als contactpersoon 
voor een straat. 
De politiemensen haasten zich duidelijk te 
maken dat het niet de bedoeling is van de buurt 
een soort spionagenetwerk te maken, laat 
staan dat men zelf tot actie over zou moeten 
gaan wanneer ongerechtigheden worden 



geconstateerd. Men belt de contact-persoon, 
die belt eventueel de wijkcoordinator, die ten 
slotte het politiebureau belt als het probleem 
ernstig genoeg is bevonden. 
Nhw in Londen is geent op het vreedzame 
voorbeeld in Seattle, niet op meer daad-
krachtige voorbeelden van buurtactie elders 
in de Verenigde Staten. In 1983 werden 
100.000 inbraken gemeld in Londen, volgens 
politieschattingen de helft van het werkelijk 
gepleegde aantal. Na verkenningen in de VS 
ging men in september van dat jaar met een 
klein Nhw-experiment in Londen van start. 

. Kingsdown 
Een eerder Engels project, waarover onlangs 
een uitvoerig verslag is verschenen 4, vond plaats 
in de wijk Kingsdown in Bristol. De 
resultaten waren gevarieerd, maar bieden tal 
van aanknopingspunten voor gemeenten die 
met eigen plannen in deze richting willen 

47 beginnen. De hoofdinspecteur van politie, 
die het verslag schreef, spaart de soms on-
ervaren eigen organisatie niet. 
In Kingsdown, waar ongeveer 5000 mensen 
wonen, is niet alleen naar inbraak gekeken, 
maar naar misdaad in ruimere zin: ook de 
ontwikkeling van de cijfers voor autodiefstal, 
diefstal uit auto's, fietsendiefstal en beroving 
werden voor en een jaar na invoe ring van het 
Nhw-plan (in maart '83) gemeten. 
Het algemene misdaadcijfer in de wijk liep 
in het proefjaar '83—'84 met 23,9% terug 
(van 1306 misdrijven naar 993). Het percen- 
tage gemelde misdrijven steeg licht, terwijl het 
percentage dat werd opgelost over de hele 
linie steeg van 16,6 naar 23,8. Voor inbraak, 
diefstal van en uit auto's en fietsendiefstal 
steeg het opsporingspercentage van 21,4% 
tot 31,7%. 
Essentieel voor het effectief gebruik maken 
van de betere misdaadmelding bleek de 
beschikbaarheid van speciale rechercheurs om 
tips snel na te trekken. Wanneer de `gewone' 
wijkagenten misdrijven moesten onderzoeken 
bleef de oplossingsgraad aanzienlijk lager. 
Opmerkelijk was dat `autodiefstar bijna 
gehalveerd werd (-42,2%), `diefstal uit auto's' 
20,2% zakte en `fietsendiefstar 35,7% terug-
liep, terwijl `inbraak uit woonhuizen' maar met 



3,3% naar beneden gingen. Inbraak uit 
gebouwen (niet-woningen)' steeg zelfs met 
4,7%. Dit teleurstellende inbraakcijfer wordt 
door de politie tegen een achtergrond geplaatst 
van een 11% stijging in Groot-Brittannie en 
21% in heel Bristol in 1983. 
Verrassenderwijs bleek dat de gevoelens van 
angst en onveiligheid in Kingsdown — ook 
uitgesplitst naar gevreesd misdrijf — maar 
weinig afnamen, niettegenstaande de werke-
lijke daling van het aantal onregelmatigheden. 
Het onderzoek in Kingsdown werd vergeleken 
met een aangrenzende controlewijk, waar 
geen Nhw-project bestond tijdens de proef-
periode. Daar nam het aantal inbraken toe van 
71 naar 125, diefstallen uit auto's van 111 naar 
157 en fietsendiefstallen van 59 naar 74. Het 
aantal autodiefstallen, dat sterk was gedaald in 
Kingsdown, bleef nagenoeg gelijk in de con-
trolewijk. 
Omdat in andere aangrenzende wijken geen 
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invoering van het Kingsdown-project is waar-
genomen, tast de politie in het duister over 
de vraag of in de controlewijk sprake is van 
duidelijk nit Kingsdown weggelekte misdaad, 
of van andere oorzaken voor de sterk toe-
genomen misdaadbedrijvigheid. 
Len belangrijke waarschuwing uit Bristol is 
die voor de arbeidsintensiviteit van een goed 
geleid project. De politie maakte veel gebruik 
van vrijwilligers — leden van de bestaande 
Special Constabulary —, maar desondanks viel 
de hoeveelheid werk die ging zitten in opzet, 
administratie en begeleiding van buurt en 
vrijwilligers tegen. Voor het blijvend aanslaan 
van een project is een merkbare respons van 
de politie op de meer alerte meldingen uit 
de buurt desondanks van groot belang. 

Enige conclusies 
Tot slot een paar voorlopige conclusies uit het 
voorafgaande enuit wat verder bekend is over 
de ervaringen met neighbourhoodwatch op de 
Britse eilanden: 
— Op korte termijn lijken gunstige resultaten 
te bereiken met projecten waarbij a) de politie 
de buurt bewust maakt van vermijdbare 
nodigingen' aan dieven, b) de buurt georgani-
seerd gaat uitkijken naar iwat niet thuishoort 



in de woonomgeving' en c) dieven door middel 
van borden bij de toegang tot de wijk en 
stickers op de ramen worden gewaarschuwd 
dat zij hier met een inbraakbewuste bevolking 
te maken hebben. 
— De grote vraag na ongeveer een jaar is: hoe 
kan de aandacht op peil worden gehouden. 
Men probeert door middel van projectkrantjes 
en therhalingsavonden' klinkende resultaten 
bekend te maken, maar ook daar gaat het 
nieuwe van af. Uit langerlopende projecten 
wordt gerapporteerd dat het gevaar groot is 
dat zowel de waakzaamheid van de buurt als 
de Nhw-angst bij de inbreker afnemen. 
— Een gevoelig punt binnen de politie is de 
betrekkelijk lage status die aan dit soort 
buurt-gebonden werk is verbonden. Wie er 
mee te maken heeft gehad, geeft overigens 
vaak toe dat het bevredigender werk was dan 
men had verwacht. Maar meer ambitieuze 
politiemensen blijven uit de Nhw-hoek, is een 

49 

	

	indruk die zachtop wordt gedeeld door korps- 
leden uit verschillende steden. 
— Hier staat tegenover dat projecten, waar de 
politie veel moeite heeft geinvesteerd in het 
bereiken en informeren van de buurtbewoners, 
laten zien dat de betere relatie tussen politie 
en publiek, waar altijd zoveel over gepraat 
wordt, op deze manier spelenderwijs wordt 
bereikt. 
— Een belangrijke prikkel tot het deelnemen 
aan en volhouden van Nhw-projecten kan uit-
gaan van aantrekkelijke premies voor inboedel-
verzekering, gekoppeld aan no-claim-kortingen. 
Bij de Metropolitan Police acht men mede-
werking van andere (overheids)instellingen on-
misbaar voor een blijvend nuttig effect van 
Nhw-projecten. 
— Voorwaarde voor het welslagen van een Nhw-
project is dat er een zekere samenhang tussen 
de bewoners van een wijk bestaat. In Ierland 
lijkt die over het algemeen groter dan in Enge-
land. Of Nederlanders in bepaalde wijken veel 
met elkaar te maken willen hebben zal een 
punt van zorgvuldige, lokale overweging moeten 
zijn. In typische binnensteden van grote 
agglomeraties komen dit soort projecten aan-
zienlijk moeilijker tot leven dan in (buiten)- 
wijken met een gelijkmatiger bevolkingsop-
bouw. 



— In de armste en de radicaal meest gemengde 
wijken van Londen valt de laagste Nhw-
dichtheid op. De sociale samenhang in zulke 
wijken is misschien niet altijd even groot. Hoe-
wel geen politiefunctionaris er hardop, laat 
staan op papier jets over wil zeggen hebben 
individuele Nhw-deskundigen de indruk dat 
vooral ook angst voor en afkeer van de politie 
in die buurten leidt tot grote terug,houdend-
heid in het meedoen met dit soort samen- 

• 	werkingsprojecten. 
Die realiteit dreigt een serieuze tekortkoming 
in iedere landelijke Nhw-aanpak te blijven, 
want de noodzaak tot misdaadbestrijding is in 
arme en raciaal gemengde binnenstadsbuurten 
zeker niet Ideiner dan in welgestelde wijken. 
Tot nu toe heeft men hiervoor nauwelijks een 
oplossing gevonden, al geeft het rapport nit 
Caerphilly2  aanleiding tot enig optimisme over 
een benadering waarbij de boodschap van een 
geringere onveiligheid met enige hardnekkig- 

50 	heid huis aan huis wordt verspreid. 
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Burgerwachten 

Een Amsterdamse impressie 

door me van Brenk-Wietsma* 

Als executieve politie-ambtenaar in Amster-
dam heb ik menig keer versteld gestaan van de 
laksheid van de burgerij en de angst van som-
migen totaal niet begrepen. De mentaliteit van 
'het is mijn pakkie an niet', 'ben ik mijn 
broeders hoeder' en `daar hebben we de 
politie, brandweer en GG en GD voor'. 
Iemand in de gracht: `waar blijft de politie?' 
De poes met de poten tussen het raam: `waar 
blijft de brandweer met de ladder?' en noem 
maar op. Gegil vanuit een woning: men durft 
niet te gaan kijken. Er wordt iemand beroofd, 
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	een auto opengebroken: 'het zijn mijn spullen 
niet'. 

Wat ik in een stad als Amsterdam ook altijd 
vreemd gevonden heb, is dat mensen die 
weten dat hun vader of moeder buiten uit bed 
gevallen is niet zelf eerst gaan kijken, maar de 
politie en GG en GD bellen. En waarom be-
grijp ik juist die angst niet: omdat als het mijn 
vader of moeder zou zijn geweest, de deur er 
uitging, bij wijze van spreken. Soms begreep 
ik dat wel, maar over het algemeen dacht ik, 
steek je handen uit je mouwen en doe wat. 
Overwin je angst, dat moeten mensen die 
professioneel de handen uit de mouwen 
moeten steken ook, want ook die kennen 
angst. 

November 1984: er is een groep burgers die de 
handen uit de mouwen gaat steken. Ze gaan 
doen, wat ik graag zag dat er zou gebeuren: 
dieven vangen. Niet meer toekijken, maar de 
professionele mensen, de politie, helpen een 
probleem aan te pakken wat de politie alleen 
niet meer aankon. 

* Beleidsmedewerkster afdeling Algemene Zaken, 
sector openbare orde en veiligheid van de Gemeente 
Amsterdam. 



De heer Wijnschenk was de oprichter van de 
`eerste' alom bekende burgerwacht in Amster-
dam, de pers stond er bol van. 
De heer Wijnschenk heeft een hotel. De auto's 
van zijn clientele werden veebruldig open-
gebrOken en dat was niet goed voor de repu-
tatie van zijn hotel. 
Samen met anderen ging hij surveilleren in de 
buurt. Aileen, met de hond, in groepjes, 
lopend of met een auto. Het vermoeden 
bestaat dat deze burgerwachten in het bezit 
waren van wapens, handboeien en andere ter 
verdediging te gebruiken voorwerpen. Natuur-
lijk 'werden niet alleen auto's van klanten van 
de heer WijnscheMk opengebroken, en afgezien 
daarvan, inbraken in woningen en winkels 
waren ook aan de orde van de dag in zijn 
buurt. De oorzaak dat het opeens in de buurt 

• waar de heer Wijnschenk werkte, erger werd 
met inbraken e.d. was gelegen in het feit dat 

• de Politie was begonnen met de handelaren en 
verslaafden van de Zeedijk te verwijderen. 

• Een grote groep verslaafden, ± 500, moest 
daar vertrekken. De bevoegdheden van de 
politie werden uitgebreid; artikel 219 
Gemeentewet (samenscholingsverbod) werd 
gehanteerd, overigens tot op de dag van van-
daag. 
Dat de verslaafden zich dan gaan verspreiden, 
is een logisch gevolg. Zij zoeken met name 
een ander `werkterrein' voor het openbreken 
van auto's e.d. 

Zoals al gezegd, in eerste instantie leek het 
nog niet zo raar, een burgerwacht. Maar al 
gauw drong het tot menigeen door dat het 
daadwerkelijk organiseren van een dergelijke 
burgerwacht te ver ging. In feite was het ook 
geen burgerwacht in de ware zin des woords. 
Het was een groep mensen die zonder dat de 
burgerij daar om vroeg op eigen of een ander-
mans eigendommen ging passen. Het woord 
`aanhoudingsteam', eq. `knokploeg' was dan 
ook beter op z'n plaats geweest. 
Een andere vraag die rees, luidde: wie is voor 
hen een verdachte? In artikel 27 van het Wet-
bock van Strafvordering wordt gesteld, dat 
als verdachte, voordat de vervolging is aan-
gevangen, wordt aangemerkt degene te wiens 
aanzien uit feiten of omstandigheden een• 



redelijk vermoeden van schuld aan enig straf-
baar feit voortvloeit. 
Dat begrip verdachte is niet.zo eenvoudig te 
hanteren. Dat eist inzicht in de materie; wie 
vooi een buitenstaander een verdachte is, 
hoeft dat nog niet te zijn volgens artikel 27. 

Bijvoorbeeld 
's Nachts loopt er in een donkere straat een 
man, in het bezit van een plastic tasje, uit-
gebreid in allerlei auto's te kijken. Dat mag. 
Ms politie-ambtenaar denk je dan wel wat 
doet die man, maar je kunt niets doen. Er zal 
toch eerst een begin van uitvoering moeten 
zijn. De man steekt bijv. een schroevedraaier 
in het portierslot. 
Voor een burger is dat vaak moeilijk te 
begrijpen. Die man is in hun ogen een 'echte' 
verdachte en er zijn gevallen bekend waarin 
.een zgn. burgerwacht al ingreep. 

53 	Nu is het op zich nog niet zo erg als je iemand, 
die zich op een dergelijke manier gedraagt, 
aanspreekt. Ik ken een verhaal van iemand die 
in zo'n geval preventief optrad. Hij liep op de 
man af en zei tegen hem dat hij het leuk vond 
dat de man zoveel interesse had voor zijn auto. 
Hij vond het zelf ook een mooie auto en vond 
het fijn dat een ander dat ook vond. Iemand 
die jets strafbaars van plan is verwacht dat niet 
en een betere manier om iemand te laten 
merken dat je hem in de gaten hebt, is er 
volgens mij niet. 
Als een turgerwacht' op die manier zou 
opereren, zou het een goed ding zijn. In 
Amerika en Engeland bestaan zgn. 'neighbour-
hoodwatch'-projecten. De buurtbewoners 
maken samen met de politie een plan om de 
buurt te beveiligen. 
Men loopt wacht, rijdt soms in een auto en 
past op elkaars spullen. De burgers die ver-
dachte situaties opmerken, weten dat 
wanneer zij de politie bellen deze ook komt. 
Deze burgers hebben dan ook vooraf duidelijke 
instructies gekregen. 

In Amsterdam probeert men een dergelijke 
organisatie op te zetten, te beginnen in een 
geschikte woonbuurt: 'pilot-projects'. 
De politie heeft de organisatie hiervan in 



handen. Dat is de enige manier voor de politie 
om er invloed op uit te oefenen en te zorgen 
dat diegenen die zich aanmelden weten wat 
ze wel en niet mogen doen. • 	• 
Over het algemeen gaan burgerwachten en 
Meighbourhciod-watch'-programma's over 
materiele zaken. Maar hoe krijg je de burgerij 
nu zover dat ze zich ook weer gaat interesseren 
voor het immateriele welzijn van buren en 
medeburgers. Het is nog altijd mogelijk dat 
iemand weken dood in huis ligt. De buren mis-
sen de buurman/vrouw niet, nee ze bellen de 
politie omdat het stinkt. En dat is tekenend 
voor de situatie, met name in een grote stad, 
maar het blijkt in kleinere plaatsen ook al 
meer voor te komen. 
Vooralsnog heb ik niemand zich openlijk druk 
zien maken over deze' problematiek, zeker niet 
een burgerwacht. 
'Gest°len goed gedijt niet'. 
Ook kun je je•afwagen hoeveel mensen boter 

54 	op hun hoofd hebben. 
Waar blijven al die gestolen spullen? Ms er geen 
belangstelling is voor gestolen goederen op 
grote schaal, dan is het ook niet aantrekkelijk 
om te stelen. 
In buurten waar veel verslaafden verblijven, is 
het aantal mensen dat van gestolen goed profijt 
trekt ook groot. En dat zijn dan niet allemaal 
professionele helers. Gestolen auto's, radio's 
zijn in een garage veel goedkoper dan elders; 
je krijgt geen bonnetje voor de BTW, maar 
goed, dat ongemak wordt op de koop toe 
genomen. Een gestolen video is aantrek-
kelijk; voor f 300,— ben je de trotse bezitter. 
En dan het verschijnsel van het niet voor 
`slecht' versleten te worden als je gestolen 
goed koopt; je wordt eerder voor gek versleten 
als je een video in de winkel koopt. 
Gezien het grote aantal inbraken en diefstal-
len zou menige Amsterdammer in het licht 
van het voorafgaande eerst maar eens bij 
zichzelf te rade moeten gaan, alvorens met de 
vinger naar een drugsverslaafde te wijzen. 
En bovendien, een drugsverslaafde krijgt voor 
een gestolen radio weinig geld, f 50,—, f 100,—. 
Stel je voor dat hij f 500,— op een dag nodig 
heeft, dan moet hij logischerwijze heel wat 
auto's openbreken. 
Doordat met name professionele helers de 
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prijs bewust laag houden, krijg je nog meer 
problemen. 
Al met al, een burgerwacht: prima, maar 
dan wel op gronden die zuiver zijn en niet 
alleen uit eigen belang. 



Literatuuroverzicht 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kunnen bij de documentatie- 

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

Algemeen 

1 
Begnoche Smith, C., P. M. Marcus and P. M. 
Brainerd. Defining a social problem and its 
solution: the case of services to victims of 
sexual assault. 
Victimology, 9e jrg., nr. 2,1984, blz. 234-246. 

De auteurs onderscheiden in dit onderzoek twee 
basisfilosoficen m.b.t. de hulp aan slachtoffers van 
sexueel geweld. De ccrste ziet het slachtoffer alt 
hulpeloos en passicf en concentreert zich op eon 
aantal standaardoplossingen. De twecde zict het 
slachtoffer als actief en zelf in staat tot het bcdenken 
van oplossingen. Het slachtoffer moot slechts 
geholpen worden weer voldocnde zelfvertrouwen to 
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krijgen. Hier geen standaardoplossingen maar strikt 
individuele benaderingen. Uit interviews die de 
auteurs hidden met de directeuren of hoofden van 
37 instellingen die hulp aan verkrachtingsslachtoffers 
bieden, blijkt dat de eerste filosofie uitgangspunt is 
van de traditioneel, sterk in de samenleving geinte-
greerde instellingen als politiebureaus en zieken-
huizen. Zij krijgen vaak binnen 24 uur met het 
slachtoffer te maken; meestal is er sprake van 
verkrachting door een onbekende. Acute hulp is 
geboden. Deze noodhulp-instellingen zien m.a.w. 
een ander type slachtoffer dan de instellingen die de 
tweede filosofie als uitgangspunt hebben; deze worden 
overwegend gcconfronteerd met slachtoffers van 
verkrachting door een bekende, waarbij tussen de 
verkrachting en het verzoek om hulp meestal een zeer 
lange tijd ligt. De auteurs bctogen dat het slachtoffer 
voor optimaal herstel toegang tot beide soorten hulp 
moet hebben. Dit vereist op zijn minst coordinatie 
van beide soorten instellingen, hetgeen moeilijk is als 
hun uitgangspunten zo fundamenteel blijven 
verschillen. De traditionele instellingen zullen de 
competitie van `nieuwkomers' niet verwelkomen; deze 
laatsten zullen het sociale karakter van verkrachting 
overtuigd en eensgezind moeten aantonen ten einde 
een gelijkwaardige positie te verwerven. 
Met literatuuropgave. 

2 
Doomen, J. Toepassing van straatverboden lijkt 
onbeperkt. 
KRI, 15e jrg., nr. 1, februari 1985, blz. 4-6 (N). 

Straatverbod.kan de president in kort geding opleggen 
i.v.m. als lastig ervaren gedrag. Het betreft zowel 
mensen, die cen relatie gehad hebben als ook 
verkrachters en hun slachtoffer. Het kort geding 
wordt meestal aangespannen door de vrouw. Naleving 
wordt afgedwongen via een dwangsom of een 
machtiging `sterke arm'. Over het effect van het 
verbod zijn de mcningen verdeeld. Het is niet een-
voudig om de grens van lastig gedrag te bepalen. De 
dwangsom is soms mocilijk te executeren. Verwijde-
ring door de politie is nict steeds consequent uitvoer-
baar. Vanaf 1 november 1984 volgen de Amsterdamse 
kortgeding rechters een nieuwe lijn. Men maakt 
verschil tussen verkrachters- en relationele straat-
verboden. T.a.v. verkrachters ziet men het als schade-
vergoeding na aangedaan iced. Bij relaties is het voor-
al ecn ordcmaatregel in geval van redle drciging van 
onrechtmatig handelen. Het wordt niet meer voor 
een tot drie jaar, maar voor een half jaar opgelegd. 
Deze tijdsduur wordt als een goede afkoelingsperiode 
beschouwd, waarbij de kans op hoger beroep geringer 
geacht wordt. Ecn enkele kecr worden straatverboden 
opgelegd als voorwaarde bij een strafrechtelijke maat-
regel of een voorwaardelijk sepot. Het blijkt dat er 
veel variaties mogelijk zijn bij de toepassing van het 
straatverbod. Worden de verboden echter te veclom-
vattend, dan kan dit overtredingen uitlokken. 
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3 
Doomen, .1., en R. Kotting. Straatverboden in kort 
geding. 
Nederlands juristenblad, 60e jrg., nr. 4, januari 1985, 
blz. 109-115. 

De auteurs dcden eon onderzoek naar eon groot aan-
tal vonnissen van de Amsterdamse Rechtbank, in 
1983 en 1984 gewezen m.b.t. straatverboden. Het 
opleggen van eon straatverbod voor hinderlijk gedrag 
ex art. 1401 BW wordt steeds frequenter tocgepast. 
Meestal zijn het vrouwen, die hicrtoc een kort geding 
aanspannen. De verboden betreffen het niet betreden 
van bepaalde plaatsen en het nalaten van bcpaaldc 
handelingen voor kortere of langere tijd. Nalcving 
kan afgedwongen worden met een dwangsom, eon 
machtiging `sterke arm' of beide. Wat gevraagd 
wordt wordt meestal ook opgelegd. Doel van de 
civiele verbodsacties is het verkrijgen van rust, eon 
subjecticf recht. Bij het strafrecht gaat het om de 
openbare orde on ligt het initiatief geheel bij de 
overheid. Het OM kan na eon strafrechtelijk vergrijp 
eon straatverbod opleggen als voorwaarde bij schorsing 
uit de voorlopige hechtenis en bij eon voorwaarde-
lijke straf of sepot. Hoewel het om bescherming van 
anderen gaat is toch terughoudendhcid in het op-
leggen van straatverboden een plicht i.v.m. het grond-
rccht van bewegingsvrijheid. Nieuwe ontwikkelingen 
doen zich thans voor t.a.v. het straatverbod. Vanaf 
1 november 1984 maakt men onderscheid tussen 
verkrachting door eon vreemde met de nadruk op 
herstel van gcleden schade on relationele kwellerij 
met de nadruk op voorkomen van dreigend onrecht-
matig handelen, terwijI de tijdsduur van het verbod 
nu op eon half jaar gesteld is. De auteurs betwijfelen 
het nut van dit onderscheid. In beide gevallen is or 
sprake van confrontatie-angst. Onrechtmatigheid 
moot vooral beoordeeld worden in relatie tot de bij-
zondere omstandigheden. De auteurs hopen, dat in de 
praktijk de nictiwe lijn, indien nodig, uitzonderingen 
zal toclaten. 

4 
Hes, .1. Het straatverbod in kort geding als 'ultimum 
remedium'. 
Nemesis, le jrg., fir. 3, januari/februari 1985, 
blz. 130-139 (N). 

Ons strafrechtsysteem impliceert dat burgers t.a.v. 
criminele gebeurtenissen eon lijdelijke rd l vervullen. 
Het is van belang dat alternatieven voor de straf-
rechtelijke benadering ontwikkeld worden. In 
verband daarmec wordt in dit artikel de mogelijkheid 
voor de vrouw besproken om als slachtoffer van on-
rechtmatige gedragingen door de (ex)partner via 
eon civiele kortgcding procedure eon straatverbod 
to eisen. Eon onderzoek naar de aard van de pro- 
blemen; het moment, waarop de eis ingediend wordt; 
het effect van de uitspraak op beide partijen en de 
rol van advocaat on rechter vond plaats. De auteur 
Meld diepte-interviews met 11 vrouwen, 7 mannen, 
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3 advocaten en 3 rechters van verschillende recht-
banken. Het aantal aangemelde en geeiste straat-
verboden in de periode januari 1982 tot september 
1984 bij de verschillende rechtbanken werd nagegaan 
en aanvullend dossieronderzoek vond plaats. De zaken 
betroffen `criminaliseerbare' gebeurtenissen als mis-
handeling, huisvredebreuk, vernieling, dicfstal, ont-
voering van kinderen of bedreiging ermee. Het kort 
geding werd door de vrouw als laatste redmiddel om 
rust te krijgen gebruikt. De civiele procedure gaf haar 
meer zekerheid dan zij verkreeg in geval van aangifte. 
Beleving van het kort geding door de mannen was 
anders: zij voelden zich vnl. slachtoffer en ervoeien 
de uitspraak vaak als straf. Hoewel de kortgeding 
procedure niet erg geformaliseerd is, vraagt de auteur 
zich af of het niet wenselijk zou zijn dat er een 
instantie op lager niveau komt waardoor wellicht 
dwangmiddclen minder noodzakelijk zouden zijn. 

5 
Maassen, G., en M. de Goede. Uitkeringsfraude in 
de publieke opinie. 
Intermediair, 21e jrg., nr. 4, 25 januari 1985, blz. 1-5 
(N). 

De auteurs legden eind 1983 aan een representatieve 
steekproef uit de bevolking de vraag voor op welke 
schaal er misbruik wordt gemaakt van sociale uitke-
ringen. Dit onderzoek vormde een herhaling van door 
hen in 1975 en 1980 uitgevoerde opiniepeilingen. Over 
het feitelijk misbruik en over het geconstatcerde 
misbruik bestaan geen betrouwbare cijfers. Uit de 
door de Sociale Verzekeringsraad tot 1980 verzamel-
de gegevens kon worden afgeleid dat het misbruik 
van de Werkloosheidswet niet meer bedroeg dan 
enkele tienden van procenten van het totaal aantal 
toegekende WW-aanvragen. Deze gegevensverzameling 
werd gestaakt wegens de eraan verbonden juridische 
bezwaren. Volgens sommigen ligt het percentage 
feitelijk misbruik aanmerkelijk hoger en neemt het 
de laatste jaren toe. In het onderzock is op twee 
manieren gevraagd naar de opinie over de mate van 
misbruik: zowel in termen van veel, weinig, enz. als 
in termen van een schatting van het percentage mis-
bruik. Uit de onderzoekresultaten blijkt o.a. dat in 
1975 nog 71,1% van de ondervraagden van mcning 
was dat cr tamelijk tot zeer vaak misbruik werd 
gemaakt, acht jaar later is dat gedaald tot 59,2%, na 
weging van de onderzoekgroep wat betreft opleidings-
niveau. Gemiddeld wordt in de steekproef van 1983 
het misbruik der sociale verzekeringen in het alge-
meen op een kwart van de gevallen geschat. Na inter-
pretatie en weging van de cijfers voor opleidings-
niveau concluderen de auteurs dat de schatting van 
Van der Zwan (30% misbruik) het dichtst bij de 
werkelijke cijfers zou kunnen liggen. 

6 
Oosten, H. van, en M. Wurfbain-Douque. Oudermis-
handeling onderzocht. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 39e jrg., 
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or. 10, oktober 1984, blz. 1027-1037 (N). 

Na publikatic van cen tweetal artikelen over ender-
mishan &ling in de Telegraaf, waarin tevens een op-
rocp gedaan werd om te reageren indien men zelf 
met dit problem in aanraking was gekomen, hebben 
de auteurs tien gevallen geselecteercl. Met deze 
respondenten liebben zij intensief gesproken. De 
auteurs geven aan de hand van enige voorbeelden de 
aard van deze gesprekken weer. Hun bevindingen zijn 
onder meet: alle kinderen die mishandelingen uit-
vocrden, bleken zoons; hun leeftijd liep uiteen van 
13 tot 22 jaar. Het onderzoek leverde geen aan-
wijzingen op dat er regclmatig sprake is van psycho- 
pathologische factoren. Veel van de betrokken ouders 
blijken de ernst van de feiten te ontkennen. Soms 
vlocit bier sociale isolatie uit voort. De auteurs 
benadrukken dat zowel ouders als kind als slacht-
offer gezien mocten worden. Reacties naar aan-
kiding van dit onderzoek blijken de bevindingcn van 
de auteurs te onderstcunen. 

7 
Vandalisme. Theme. 
Marge, 3e jrg., or. 10, december 1984, biz. 402-421. 

N. de Boer en W. de'Graaf gaan in op het begrip 
vandalismc: 'het opzettelijk plegen van vcrnielingen, 
zonder dat dit voor de vernieler aanwijsbaar materieel 
voordeel oplevert'. De auteurs bespreken de signaal-
functie van vandalisme (als uiting van onvrede) en 
stellen dat deze constatcring veelal slcchts leidt tot 
een schuldgevoel van vcrbale aard: het WVC-beleid 
is niet werkelijk gericht op oplossingen. Kort 
wordt een aantal vaak speculatieve verklaringen 
besproken. 
P. Kwakkelstein maakt ecn onderscheid tussen 
vernielgedrag en vandalism, het eerstc is cempirisch 
waarneem baar', het tweede ecn etiket. Do auteur 
stelt dat schijnbaar zinloos vernielgedrag van 

•jongeren izichtbaari gemaakt kan worden 'in 
termen van jongerenproblematiek' en daardoor 
object kan worden van pedagogische en strafrechter-
Hike interventies. Strategieen die kunnen voort-
vloeien uit dit zichtbaar maken, zijn: ipedagogisering, 
criminaliscring, normalisering en het ereeren van 
ghetto's'. 
In het derde artikel richten N. de Boer en W. de Graaf 
de aandacht op de bestrijders van vandalism°. Zij 
kenmerken zich vaak door een zachte, begrijpende 
bonding die de autcurs zien als cen doelgerichte 
opstelling tegenover de machteloze woede van de 
'common-sense' bonding. De auteurs bespreken 
knit twee strategieen voor de bestrijding van vanda-
lisme: 1) het appel op intensivering van de sociale 
controle en 2) resocialisering van de jongeren 
(die overigens nit alle maatschappehjke lagen af-
komstig biijken). 
T. Pang en K. Tienhoven ten slotte sehrijven vanuit 
bun crvaringen als buurthuiswerkers. Gesteld wordt 



onder meer dat werklOosheid toch wel eeri' 
belangrijke oorzaak lijkt. 

8 
Winkel, F. W. Changing misconceptions about rape 
through informational campaigns: a model. 
Victimology, 9e jrg., nr. 2, 1984, blz. 262-272. 

In dit artikel maakt de auteur een aantal kant-
tekeningen bij het gcbruik van voorlichtings-
campagnes om vooroordelen t.a.v. verkrachting 
uit de wereld te helpen. Aan de hand van een voor-
lichtingsmodel van Jaspars laat hij zien dat het 
succes van dergelijke campagnes nict bij voorbaat 
vast staat en dat er zelfs van averechtse effecten 
sprake kan zijn. `13aat het niet, schaadt het niet' 
gaat hier niet op. Het meest fundamentele voor-
oordeel over verkrachting, nl. dat het slachtoffer 
zelf in hoge mate verantwoordelijk is, is om een 
aantal redenen diep geworteld. Een ervan is de 
behoefte aan het geloof in een rechtvaardige, voor-
spelbare wereld. Het idee je lot niet in eigen handen 
te hebben, dat verkrachting icdereen kan overkomen, 
is zo angstaanjagend dat men geneigd is een voor-
lichtingsboodschap waarin gepoogd wordt deze 
opvatting tegen te spreken ongeloofwaardig te 

61 	vinden, evenals de zender ervan. Men kent ze 
a.h.w. een negatief gewicht toe, wat tot gevolg 
heeft dat het vooroordeel nog sterker bevestigd 
wordt. De auteur bespreekt een aantal strategieen 
om dit te voorkomen. Zij komen er alle op neer 
het toekennen van een negaticf gewicht te voor-
komen of te bemocilijken. Dit betekent: geen 
polarisatie, maar een voorzichtige, genuanceerde 
boodschap, gebracht door cen aantal verschillende 
zenders, geloofwaardig mede door hun diversiteit. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

9 
Bristow, A. R. State v. Marks: an analysis of expert 
testimony on rape trauma syndrome. 
Victimology, 9e jrg., nr. 2, 1984, blz. 273-281. 

In dit artikel gaat de auteur in op het horen van de 
zgn. getuigedeskundige op het gebied van het 
verkrachtingstrauma syndroom. Hierbij komen 
de rechterlijke evaluatie van de kwaliteit van de 
getuige-deskundige en van de kwaliteit van het 
onderzoek op het gebied van sexuele en fysieke 
traumata aan de orde. De auteur behandelt in het 
kort de wijze van vaststcllen van ecn verkrachtings-
trauma syndroom. Vervolgens bespreekt zij een 
aantal aspecten die in overweging moeten worden 
genomen alvorens men besluit een getuige-
deskundige te laten horen. De resultaten in eerdere 
soortgelijke verlcrachtingszaken kunnen hierbij van 
belang zijn. Voorts zal rekening gehouden moeten 
worden met het effect dat het telkens weer 
moeten beantwoorden van pijnlijke vragen op het 
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slachtoffer kan hebben. Ook het verleden van het 
slachtoffer kan van belang zijn; or kan aanleiding 
in gevonden worden de getuige-deskundige maar 
achterwege to laten. Ten slotte noemt de auteur 
de neiging van deskundigcn op het gebied van 
geestelijke gezondheid de nadruk to leggcn op 
individuele pathologie van het slachtoffer bij 
de verwerking van eon verkrachting, i.p.v. op het 
traumatiserende effect van verkrachting. 
Met litcratuuropgave. 

10 	• 
Dijk, J. J. M. van. Financieel-economische 
aspecten van misdaad en misdaadbestrijding. 
ESB — Economisch statistische berichten, 69e jrg., 
nr. 3486, 19/26 december 1984, blz. 1248-1252 
(N). 

De auteur draagt enige bouwstenen aan voor cen 
cconomische zienswijzc op rnisdaad on misdaad-
bestrijding. Eerst brengt hij de directe kosten 
van criminaliteit en de bestrijding ervan in beck'. 
Vervolgens bespreekt hij de immatcriele en 
indirccte kosten van de criminalitcit. Ten slotte 
volgt con beschouwing over het nut van de straf-
rechtelijke wetshandhaving en de publieke vraag 
naar voorzieningen ter bestrijding van dc criminali-
reit. 
Mot literatuuropgave. 

11 
Groenhuijsen, M. S., en A. M. van Kalmthout. 
Commentaar op het rapport van de werkgroep 
justitieel beleid en slachtoffers. 
Delikt en delinkwent, 14c jrg., or. 9, november 
1984, biz. 836-851 (N). 

De auteurs bespreken het in mei 1984 verschcnen 
rapport van de werkgroep 'Justified belcid on slacht-
offer'. DC wcrkgroep was enige maanden cerder in-
gesteld door de vergadering van Procureurs-Generaal 
bij de gerechtshoven om na te gaan op welke wijze 
de bejcgening van slaclitoffers van misdrijven in 
verschillende stadia van de strafrcchtelijke procedure 
zou kunnen worden verbeterd. 
Na eon summierc samenvatting van de hoofdlijnen 
van dit rapport Vaillant, wordt door de auteurs uit-
eengezet waarom zij de gedane voorstellen bruik-
baar vinden. Toch hebben zij ook kritiek. Doze 
betreft de voorwaarden waaronder eon slachtoffer 
inlichtingen kan krijgcn en de positie van het slacht-
offer in re1atie tot de (voorwaardelijke) afdocning 
van de strafzaak door het Openbaar,Ministerie. Hun 
belangrijkste verschi1van inzicht met de werkgroep 
betreft de positie van slachtoffers bij ad informan-
dum gevoegde strafzaken. De werkgroep mecnt 
dat ook bij die gevallen een vordering van de 
be1edigde partij naar geldend recht mogelijk is on 
geeft in de tot het OM gerichte concept-circulaire 
aanwijzingen hoc in die situatics moot worden 
gehandeld. De autcurs rnenen daarentegen op grond 
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van ecn aantal argumenten dat een vordering tot 
schadevergoeding van de beledigde partij thans niet 
mogelijk is terzake van ad informandum gevoegde 
zaken en dat dit zo dient te blijven. Zij concluderen 
o.a. dat er meer onderzoek verricht dient te worden 
naar de bestaande richtlijnen inzake schadevergoe-
ding in strafzaken en/of informatie door de politic 
aan aangever/benadeelde. 
Met literatuuropgave. 

12 
Hirsch, A. von., and J. M. Mueller. California's 
determinate sentencing law: an analysis of its 
structure. 
New England journal on criminal and civil confine-
ment, 10e jrg., nr. 2, zomer 1984, blz. 253-300 
(USA). 

In dit artikel wordt de in 1976 in Californie inge-
voerde wetgeving m.b.t. straftoemeting en straf-
tenuitvoerlegging geanalyseerd. De nieuwe artikelen 
en bepalingen van de Californische Strafwet zijn 
gebaseerd op het principe van de evenredige ver-
gelding. Hiermee werd het in Californie onmogelijk 
gemaakt plegers van delicten te veroordelen tot 
gevangenisstraffen voor onbepaalde tijd. De nieuwe 
wetgeving omvat expliciete en gedetailleerde 
normen voor de mate van straf alsook voorschriften 
en procedures voor invrijheidstelling. De auteurs 
besteden uitvoerig aandacht aan achtergrond, 
problemen bij het ontstaan en de reikwijdte van deze 
wetgeving. Zij geven o.a. een overzicht van de 
soorten misdrijven met bijbehorende straffen en een 
overzicht van verzwarende en verzachtende omstan-
digheden. Als voornaamste tekortkomingen 
signaleren zij het ontbreken van een regulatiemoge-
lijkheid t.a.v. het wel of niet opleggen van 
gevangenisstraf door de rechter en het voorbijgaan 
aan capaciteitsproblemen. Zij besluiten met enkele 
aanbevelingen voor verandering en verbetering van 
de besproken wetgeving. 
Met literatuuropgave. 

13 
Hudson, B. Intermittent custody: a respons to the 
Green Paper. 
The Howard journal of criminal justice, 24e jrg., 
nr. 1, februari 1985, blz. 40-51 (GB). 

In juni 1984 werd door het Engelse Home Office 
het zgn. Green Paper gepubliceerd waarin wordt 
gepleit voor een experiment met een onderbroken 
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Drie moge-
lijkheden worden genoemd: 1) semi-detentie of ver- 
lof gedurcnde de dag; 2) dagexecutie en 3) weekend-
of partiele detentie. Deze alternatieve wijze van 
strafexecutie zou o.a. een oplossing moeten bieden 
voor het capaciteitstekort van het Engelse 
gevangeniswezen. In dit artikel poneert de autcur 
zes argumenten tegen onderbroken executie van de 
gevangenisstraf. Zij ontleent haar argumenten o.a. 



aan eerder opgedane ervaringen met alternatieve 
wijzen van strafexecutie in Engeland zelf (die tot een 
stijging van het aantal gedetineerden leidden) en in 
Belgie en Nederland, hocwel zij de ervaringen in het 
buitenland overigens irrelevant en misleidend acht 
van wege verschillen in de strafrechtspraktijk met die 
in Engeland. Ook acht zij de resocialisatie-doelstel-
ling niet met de onderbroken strafexecutie gediend. 
Eon meer progressief bcleid in de strafrechtspleging, 
met kortere en minder gevangenisstraffen, zou 
volgcns haar in verband met de resocialisatic beter 
zijn. 
Met literatuuropgave. 

14 
Hulsman, L. H. C. Slathtoffers van delieten. 
Deliki en delinkwent, 14e jrg., nr. 10, december 
1984, blz. 927-933 (N). 

In de Memorie van Toclichting bij de justitie-
begroting wordt eon verstcrking van de slachtoffer-
orientatie in de strafrechtspleging voorgestaan. Dc 
autcur ondcrscheidt in dit artikel twee orientaties. 
In de systeemorientatie worden de slachtoffers 
van delicten gezien als cen apartc, rclaticf honmgene, 
groep, die zich als zodanig onderscheidt van ander° 

64 	4 hulpbehoevenden' in de samenleving. De client- 
orientatie gaat or vanuit dat de slachtoffers van 
delicten geen homogene groep vormen. De beleids-
visie op de slachtofferproblematiek die in de justitie-
begroting is opgenomen sluit aan bij de client-
orientatic. Naar de mening van de auteur rijzen or 
bij de belcidsvisie enkele vragen die hij aanstipt 
(bijv. het ontbreken van eon heroverweging van de 
plaats van het Schadefonds Geweldsmisdrijven). De 
auteur betoogt dat ook wensen van het slachtoffer 
tot minder criminalisering dienen to worden ge-
honorcerd. Doze wens levert goon conflict op met 
de eiscn van rechtszekerheid on rechtsgelijkheid en 
het is niet in strijd met de preventievc doelstelling 
van de strafrechtspleging. De auteur concludeert 
dat het Openbaar Ministerie niet verder behoort 
to criminaliseren dan door het slachtoffer wordt 
gewenst. 

15 
Jenkins, P. Temperance and the origins of the new 
penology. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 6,1984, 
blz. 551-565 (USA). 

In dit artikel onderzoekt de auteur de oorsprong 
van de vernieuwing binnen het strafrecht in de 
Verenigde Staten rond 1850 (overgang naar het 
mcdische model: misdaad als zickte, straf voor 
onbcpaalde tijd 'indeterminate sentencing'). Er 
worden vier verandcringstheorieen beschreven: 
organisatorische noodzaak, eon nieuw wetensehap-
pelijk paradigma, `marxistische invloeden avant la 
lettre en religieuze invlocden. Aan de hand van eon 
beschrijving van het congres in Cincinnati (1870) 
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komt de auteur tot de conclusie dat de onthoudings-
beweging een cruciale rol heeft gesoceld bij de 
ontwikkeling van vernieuwingen op het gebied van 
het strafrecht. Deze beweging maakte in het Amerika 
van de vorige eeuw grote opgang in het kader van 
een algeheel politiek en sociaal puritanisme in de 
jonge dcmocratie. De auteur stelt dat deze beweging 
de voedingsbodem vormde voor de nieuwe ideeen 
over strafrecht, totdat ze door de moderne weten-
schap (m.n. het positivism vanuit Europa) onder-
bouwd werden. 
Met literatuuropgave. 

16 
Jorg, N. De afbouw van het accusatoire karakter van 
het Amerikaanse strafrecht onder invloed van de 
RICO-wet (racketeer influenced and corrupt 
organisations) van 1970 (I en II). 
Delikt en delinkwent, 14e jrg., nrs. 9 en 10, novem-
ber en december 1984, blz. 852-866 en 943-945 
(N). 

Onder RICO staat in de Verenigde Staten bekend 
titel IX van de Organized Crime Control Act van 
1970. Het doe van deze wet was een meer effectieve 
bestrijding van de georganiseerde misdaad mogelijk 
te maken. RICO is geen wet die nieuwe normen voor 
bchoorlijk gedrag voorschrijft. Zij verbindt echter 
wel nieuwe consequenties van zowel strafrechtelijke 
als civielrechtelijkc aard aan het herhaaldelijk begaan 
van bestaande delicten in het kader van een onder-
neming. Daarmee kwam de wet tegemoct aan de 
kritiek dat het strafrecht gericht is op het bestraffen 
van geisoleerde individuele gedragingen en niet op 
het decimeren van criminele organisatics, wier macht 
en misdaden plegen voort tc duren, zelfs na 
gevangenneming van hun leiders. Zij biedt aan de - 
overheid, aan slachtoffers en aan de rechter de 
mogelijkheid andere dan de gebruikelijke of veel 
zwaardere sancties te verkrijgen en op te leggen. De 
auteur bespreekt in dit artikcl verschillende aspecten 
van deze wet. Na het beschrijven van de voorgeschie-
denis met betrekking tot de RICO-wet gaat hij in op 
het begrip 'racketeer', de RICO-sancties en haar toe-
passing. Vervolgens wordt stilgestaan bij wat een 
onderneming is (ook overheidsorganen kunnen 
onder deze wet vallen) en wanneer er van ecn 
patroon van racketeering kan worden gesproken. 
Hierna wordt aandacht besteed aan het causale ver-
band tussen racketeering en bedrijfsvoering, aan de 
reikwijdte van deze federale wet en aan aspecten van 
samenspanning, met andere woorden de overeen: 
komst tussen twee of nicer personen om een bepaald 
strafbaar feit te begaan. Tot slot wordt ingegaan op 
de samenhang tussen de samenloop en het begrip 
`Ne bis in idem', op de verbeurdverklaring (was 
grotendeels onbekend in het Amerikaans recht) en 
de bevoegdheid van de rechtbank om voorlopige 
maatregelen te treffen. De auteur concludeert o.a. 
dat het Congres met de aanvaarding van de RICO-
wet het traditionele Amerikaanse strafrecht flink 
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overhoop heeft gehaald. Do geweldige vlucht die het 
accusatoire procestype in de VS heeft genomen, 
betekent tegelijkertijd zijn ondergang. Ettelijke 
reclitsgeleerde schrijvers lonken naar de inquisitoire 
stelsels in Europa. Hicruit blijkt dat eon systecm van 
rechtsbescherming eon kritieke grens lijkt te hebben. 
Rechtsbcseherming kan in haar tegendeel omslaan. 
Volgens de autcur is het dus verantwoord om te 
spreken over het precaire rechtsgoed van de rech ts-
bescherming. 
Met literatuuropgave. 

17 
Maguire, M., F. Pinter and C. Collins. Dangerousness 
and the tariff. 
The British journal of criminology, 24e jrg., sir. 3, 
juli 1984, blz. 250-268. 

Volgens de auteurs is de beslissing om iemand met 
levenslange gevangcnisstraf vrij to laten e'en van de 
belangrijkstc vormen van de zogenaamde discretio-
naire bevoegdheid die in het strafrechtsysteem 
voorkomt. Jaarlijks neemt het aantal levenslang 
gedetineerden nog toe, waardoor de overwegingen 
voor voortijdig ontslag uit de inrichting steeds 
belangrijker worden. In dit artikel gaan de auteurs 
nader in op de mogelijkheden om op eon verant-
woorde en rechtvaardige manier een beleid te ont-
wikkclen om de levenslang vcroordeelden voortijdig 
uit de inrichting te ontslaan. Hierbij gaan zij ook 
nader in op het effect dat hicrvan kan uitgaan op de 
beeldvorming met betrekking tot de levenslange 
gevangenisstraf. Zij zijn van mening dat zowel in 
verband met de rechtszekerheid als in vcrband met 
de beeldvorming bij het publiek ecn eerder ontslag 
uit de inrichting op bepaalde regels zoo moeten 
worden gebaseerd. Hun conclusie is dat hierrnee 
direct eon vraag voor de wetgever rijst en dat beleids-
afspraken hierbij te kort schieten. Wat het effect ten-
slotte op de waardcring van doze straf zal zijn, is 
volgens hen mocilijk to voorspellen. 
Met litcratuuropgave. 

18 
Meyers, L. C. M. Grenzen van het openbaar 
ministerie. 
Trema, 7e jrg., nr. 9, november 1984, blz. 283-291 
(N). 

Dit artikel vormt de weergave van de inleiding door 
de auteur gehouden voor de sectie openbaar 
ininisterie van de Nedcrlandse Vereniging voor • 
Rechtspraak op 6 oktober 1984 to Amersfoort. Uit-
gaande van de stelling dat het strafrecht fragmentair 
recht is, d.w.z. recht dat is verweven met de om-
ringende rechtsorde, dus met het civiele recht, het 
administraticve recht, het volkenrecht enz., betoogt 
de auteur dat het strafrecht het sluitstuk vormt van 
de rechtshandhaving. Het strafrecht kan in zijn ogen 
alleen effectief zijn wanneer men oog heeft voor de 
maatschappelijke on bestuurlijke omgeving waarin 
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het handhavingsmiddel moet werken. De vraag naar 
de oorzaak van de discrepantie tussen preventie en 
werkelijkheid is volgens de auteur de vraag naar de 
grenzen van het Openbaar Ministerie. Hierbij gaat 
hij nader in op de relatie Openbaar Ministerie—Depar-
tern ent van Justitie en in dit kader bespreekt hij ook 
het landelijk en lokaal OM-beleid. Hij stelt vast dat 
als gevolg van wetgevende activiteiten het OM over 
zijn grenzen van mogelijkheden wordt heengetrokken. 

19 
Meijers, L. C. M. Verstaanbaarheid en verschonings-
recht; opmerkingen uit de gezichtshoek van het 
openbaar ministerie. 
Proces, 63e jrg., nr. 11, november 1984, blz. 324— 
332 (N). 

In dit artikel van het themanummer, dat gewijd is 
aan `Pers en Strafrechtspleging', besteedt de auteur 
eerst aandacht aan de (on)begrijpelijkheid van de 
taal die wordt gebezigd door beocfenaars van het 
strafrecht. Het is volgens hem een taak van de pers 
om het vakjargon tc vertalen, de overbodigheid 
ervan aan te tonen en de gebruikers ervan kritisch 
te volgen. Vcrvolgens gaat de auteur in op de vraag 
of het openbaar ministerie voldoende kritische 
aandacht krijgt van dc pers. Hij merkt op dat de pers 
te weinig belangstelling heeft voor het — dagelijkse — 
functioneren van het openbaar ministerie en dat 
deze instantie zelf vaak te weinig mededeelzaam is. 
Tot slot komt een eventueel verschoningsrecht van 
journalisten aan de orde. De auteur geeft aan waar-
om hij de princiele — wettelijke — erkenning van een 
dergelijk recht niet wensclijk en ook niet nodig acht. 

20 
Miyazawa, K. Praktische Vorgehensweisen, all-
gemeine Vorstellungen und Handlungsstrategien bn 
Bereich informeller bzw. ausserjustizieller Sozial-
kontrolle. 
Kriminologisches Journal, 16e jrg., nr. 4,1984, 
blz. 301-312 (BRD). 

De auteur van dit artikel is zeer goed bekend met de 
Japanse, zowel als de Duitse cultuur en strafrechts-
pleging. In het artikel bespreekt ze de strafrechte-
lijke aanpak van criminaliteit in Japan en wijst daar-
bij op het feit dat aanzienlijk meer criminaliteits-
conflicten buiten het strafrecht worden opgelost dan 
in Duitsland het geval is. Zij stelt dat, nu in Duits-
land zowel in de praktijk van de strafrechtspleging 
als in de kritische criminologische theorievorming 
steeds meer wordt gedacht aan terugdringing van de 
staatsinvloed bij de criminaliteitsbestrijding, op dit 
gebied veel van Japan is te leren. In Japan, zo 
beschrijft de auteur, worden zowel vermogens-
delicten als geweldsdelicten van niet al te crnstige 
aard in beginsel tussen de betrokken individuen 
onderling opgelost. Aan het slot van haar artikel 
wijst zij er op dat de versterking van de sociale 
controle ook negatieve effectcn kan hebben. Vooral 
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hi] opgroeiende kinderen in Japan signaleert zij het 
regelmatig voorkomen van problemcn in de gevallen 
dat een te strenge controle door de directe omgeving 
een volwassenwording in de weg staat. 
Met literatuuropgave. 

21 
Oven, 6.3. W. van. Grenzen van het openbaar 
ministerie. 
Trema, 7e jrg., or. 9, november 1984, blz. 276-282 
(N). 

Dit artikel vormt eon puntsgewijs verslag van de in-
biding door de auteur gehouden voor de sectie 
openbaar ministerie van de Nederlandse Vereniging 
voor Rechtspraak op 6 oktober 1984 to Amersfoort. 
Uitgaande van eon duidelijke verandering in de 
werkzaamheden en de positie van het Openbaar 
Ministerie gedurende de laatste vijftien jaar schetst 
de auteur eon aantal problemen die hierbij voor het 
OM gerezen zijn. Voor eon goede oplossing van doze 
problemen benadrukt hi] de noodzaak van eon 
soepele OM-organisatie. Hierbij bestcedt hi] aan-
dacht aan de voorstellen als verwoord in het rapport 
van de commissie Bockraad. Met name de vergade-
ring van procureurs-generaal zou eon andere vorm 
en inhoud moeten krijgen. Tot slot stelt de auteur 
vast dat naarmate het beeld dat het publiek van het 
OM heeft nicer overeenstemt met datgene wat het 
OM zelf denkt te kunnen doen, de discussie over de 
grenzcn van het OM zal verminderen. 
Met literatuuropgave. 

22 
Platt Jendrek, M. Sentence length: interaction with 
race and court 
Journal of criminal justice, 12e jrg., or. 6, 1984, 
blz. 567-578 (USA). 

Onderzoek naar factoren die de lengte van 
gevangenisstraf bepalen, heeft veclal tegen-
strijdige gegcvens opgeleverd. De auteur bctoogt 
dat eon deel van de problemen is to ondervangen 
als men de interactie van verschillende onafhanke-
lijke variabclen centraal stelt. In eon onderzoek 
onder 456 gevangenen in Maryland (VS) in 1978, 
onderzoekt zij de interactie tussen ras en het soort 
rechtbank (stedelijk of plattelands) enerzijds en eon 
aantal variabelen (leeftijd, ontwikkeling, criminele 
voorgeschiedenis, aard van het misdrijf, advocaat 
en het verloop van het proces) anderzijds. De 
gegevens werden statistisch bewerkt. De resultaten 
zijn tamelijk opmerkelijk: zwarten krijgen langere 
straffen dan blanken, cchter blanken krijgen langere 
straffen voor ernstiger misdrijven en wanneer de 
zaak moor beslag legt op de rechtbank (bijv. door 
niet to bekennen). Op het platteland worden 
langere straffen gegeven dan in de stad, maar niet 
als uitvloeisel van eon minder efficient verloop van 
het proccs, zoals in de stad. Ten slotte blijkt, zowel 
in de stad als op het platteland de straf korter uit 
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te vallen wanneer de advocaat door de rechtbank is 
toegewezen. De resultaten maken herhaling van dit 
onderzoek in gebieden met een andere bevolkings-
samenstelling gewenst. 
Met literatuuropgave. 

23 
Pol, U. van de. Opening van zaken? Een pleidooi 
voor openheid en beslotenheid in de strafrechts-
pleging. 
Proces, 63e jrg., nr. 11, november 1984, blz. 310— 
323 (N). • 

In dit artikel van het themanummer, dat gewijd is 
aan `Pers en Strafrechtspleging', wordt geconstateerd 
dat aan het beginsel van de openbaarheid van de 
strafrechtspleging in de praktijk weinig recht wordt 
gedaan. De openbaarheid is enerzijds gefundeerd op 
het algemeen uitgangspunt in een democratische 
rechtsstaat en anderzijds op de specifieke doel-
stelling van het strafrecht (generale afschrikking). 
M.b.t. de strafrechtspleging speelt zich echter veel 
af buiten het zicht van het publiek en de pers. De 
rechterlijke macht zou zich actiever op moeten stel-
len t.b.v. de openbaarheid. Hiertoe geeft de auteur 
een aantal suggesties. Ook zou er volgens hem meer 
openheid moeten worden gegeven over het beleid. 
In individuele gevallen waarin de privacybescherming 
een contra-indicatie voor openbaarheid levert, zou 
hierover een openbare strijd moeten worden 
gevoerd. Tot slot vindt de auteur dat de pers meer 
zorg zou moeten dragen voor een systematische en 
representatieve berichtgeving over de strafrechts-
pleging. 

24 
Selke, W. L. An empirical analysis of the ideological 
barrier in community corrections. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 6,1984, 
blz. 541-549 (USA). 

Het blijkt dat alternatieve sancties nog steeds niet 
edit geaccepteerd worden. De auteur heeft de 
hypothese dat dit o.m. veroorzaakt wordt door een 
discrepantie tussen theoretische en feitelijke betrok-
kenheid en acceptatie onder de werkers bij deze 
alternatieve programma's. Om dit te onderzoeken 
ondervroeg hij 46 stafleden van 9 programma's over 
hun behandelingsideologie en het feitelijk functio-
neren van hun programma. Het blijkt dat er een 
sterke voorkeur bestaat voor de traditionele, indivi-
dueel-gerichte benadering die neigt voorbij te gaan 
aan de bredere sociale en politieke aspecten van 
criminaliteit. Er zal dus een intensieve stimulering 
op alle fronten nodig zijn om acceptatie van de meer 
alternatieve programma's te bewerken. De werkers 
binnen de programma's moeten dan een eerste doel-
groep vormen. 
Met literatuuropgave. 



70 

25 
Snare, A. Sexual violence against women: a 
scandinavian perspective. 
Victomology, 9e jrg., nr. 2, 1984, blz. 195-210. 

In dit artikel bespreekt de auteur eon aantal resul-
taten van eon Zweeds onderzoek over verkrachting, 
gebaseerd op 717 gerapporteerde gevallen van 
seksueel geweld. Het blijkt dat slechts in de helft 
van de gevallen de verkrachter eon onbekende is. 
De verkrachters vormen een homogene, deviante 
groep, dit in tegcnstelling tot de slachtoffers, die 
cen zeer heterogene groep vormen en niet afwijken 
van de normalc vrouwelijke populatie met uitzondc-
ring van een kenmerk: 15% van de slachtoffers van 
seksueel geweld heeft eon strafblad (verwachting: 
3%). De auteur schetst vervolgens de verandering 
in onderzocksparadigma: tot de jaren '50 stond de 
verkrachter centraal, daarna richttc men de blik op 
de interactie verkrachter—slachtoffcr. Doze 
situation* benadering had tot gcvolg, dat het 
handelen van het slachtoffer in de overwegingen 
word betrokken; het slachtoffer word mode verant-
woordelijk. In de jaren '70 word onder invloed van 
het fcminisme, verkrachting steeds meet gezicn als 
structureel maatschappelijk bepaald verschijnsel; 
het slachtoffcr komt centraal to staan. De 
verandering in onderzoeksparadigma heeft zijn 
politieke pendant; het in 1976 gepresentcerde rap-
port `Sexuella overgrepp', opgesteld in eon tijd van 
seksucel liberalistne en binnen het interactie-
paradigma, beval aan de term verkrachting to 
reserveren voor zeer ernstige gevallen on de overige 
gevallen minder strong to bestraffen. Het stond Hoot 
aan vernietigende kritiek en word in 1977 verwor-
pen, mode door toedoen van eon vijftiental vrouwen-
organisaties. In 1982 verscheen eon nieuw rapport, 
waarin o.a. gesteld word dat de strafafweging los 
dient to staan van het gedrag van hot slachtoffer, 
voorafgaand aan de verkrachting, en van de relatie 
tussen slachtoffer on verkrachter. De auteur geeft 
vervolgens nog eon aantal suggestics die de positie 
van het slachtoffer moeten versterken. 
Met literatuuropgave. 

26 
Stolz, B. A. Decarceration in Massachusetts: a study 
of disjointed incrementalism. 
Criminal justice review, 9e jrg., nr. 2, herfst 1984, 
blz. 53-62 (USA). 

In de besluitvormingslitcratuur komen twee beslis-
modellen voor, het rationele model on het in-
crementele model. Len model is goon weergave van 
de rcaliteit maar eon abstractie, eon stylering ervan. 
Volgens de aanhangers van het laatstgcnoemde 
model is het rationele model werkelijkheidsvreemd. 
Lindblom, de geestelijke vadcr van het incrementele 
model, waarin de besluitvorming wordt opgevat als 
cen proces van kleine stappen t.o.v. de bestaande 
situatie, heeft zijn benadering later verfijnd tot het 
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'disjointed incrementalism'. Het levert een aantal 
strategie& om een beleid effectief te doen zijn en 
ingang te laten vinden. Om de bruikbaarheid van dit 
model aan te tonen analyseert de auteur de beleids-
vorming en -uitvoering m.b.t. alternatieven voor de 
gevangenisstraf, zoals deze tussen '69 en '73 in 
Massachusetts zijn beslag kreeg. Aan het verfijnde 
model van Lindblom voegt zij echter een vijftal 
nieuwe onderling samenhangende elementen toe. 
Deze zijn: het karakter van sociale veranderingen en 
de hinderpalen die deze in de weg staan, verschillen-
de aspecten van timing, de noodzaak van een brede 
visie, de noodzaak van leiderschap, en controle- en 
beheersmogelijkheden op het beleidsterrein. Tot 
slot geeft de auteur een aantal beleidsaanbevelingen. 
Met literatuuropgave. 

27 
Veen, Th. W. van. De justitiebegroting voor 1985: 
stroomhjnen in de overstroming. 
Delikt en delinkwent, 14e jrg., nr. 10, december 
1984, blz. 946-954 (N). 

In samenhang met het jaarverslag van het Openbaar 
Ministerie over 1983 wordt door de auteur de 
justitiebegroting beschouwd. De grootste zorg voor 
het justitiele apparaat is te weten te komen welke 
strafbare feiten niet aan de politie bekend worden en 
wat wel bij de politic bekend had moeten zijn. Het 
verwerken van de bij de politic bekend geworden 
strafbare feiten is een probleem van de tweede orde. 
De vraag waarvoor de Minister van Justitie wordt 
gesteld is in welke mate het apparaat moet worden 
uitgebreid en geschoold om een evenwichtige bestrij-
ding, ook van de zogenaamde witte-boordencrimina-
liteit, met voldoende succes mogelijk te maken. De 
auteur besteedt aandacht aan een aantal wetsont-
werpen die de bedoeling hebben de afdoening van 
strafzaken te vcreenyoudigen en te bespoedigen. 
Vervolgens worden enkele kritische beschouwingen 
gewijd aan het wetsontwerp tot herziening van de 
regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de 
voorwaardelijke in vrijheidstelling en aan de dienst-
verlening. 

Criminologie 

28 
Berghuis, A. C. Ongeoorloofd gebruik van de 
besloten vennootschap. 
ESB — Economisch statistische berichten, 69e jrg., 
nr. 3486, 19/26 december 1984, blz. 1232- 1235 
(N). 

De auteur wijst op de gevaren van een situatie waarin 
by's zeer gemakkelijk kunnen worden opgericht of 
opgekocht. Door middel van nieuwe wetgeving 
wordt de laatste jaren getracht cen darn tegen het 
misbruik van bv's op te werpen. Het is twijfelachtig 
of deze maatregelen toereikend zijn. 



72 

29 
Denzin, N. K. Toward a phenomenology of 
domestic, family violence. 
American journal of sociology, 90e jrg., or. 3, 
november 1984, , blz:483-513. 

De auteur benadert zijn onderwerp — geweld binnen 
het gczin — vanuit een fenomenologisch en sym-
bolisch interactionistisch gezichtspunt. Doze beide 
perspectieven uit de sociologic benadrukken het 
belang van bewustzijnsprocessen en subjectieve 
betekenisgevingen on interpretaties voor het begrij-
pen van de sociale wereld. Uitgaande van het concept 
'het zelc (eon verzamelterm voor alle zelfgevoelens 
on zelfbeelden die eon mens kan hebben), beschrijft 
de auteur op grond van door anderen verricht 
kwalitatief onderzoek en eon eigcn studio ('On 
understanding emotion') hoe in gezinnen eon 
geweldsstructuur kan ontstaan, die zichzelf als eon 
vicicuze cirkel bestendigt. Eon tweede belangrijk 
begrip in zijn betoog is `emotionaliteit', dat naar zijn 
mening samen met het zelf de kern vormt van 
gewelddadig gedrag. In eon concluderende slot-
paragraaf beklemtoont de auteur o.m. de . noodzaak 
van de 'WV van m'n 	tehuizen als alternatievc 
plaatsen waar vrouwen hun toevlucht kunnen 
nemen. 
Met literatuuropgave. 

30 
Duyne, P. C. van. Uitkeringsfraude. Een eerste 
verkenning. 
ESB — Economisch statistische berichten, 69e jrg., 
or. 3486, 19/26 december 1984, blz. 1239-1243 
(N). 

De auteur presentecrt cnkcle ecrste reultaten van 
eon verkennend onderzock dat bij eon aantal 
arrondissementsparketten, sociale diensten on 
districtskantoren van het GAK naar de aard en om-
yang van de uitkeringsfraude is ingesteld. Hoewel het 
onderzoek beslist geen representatief beeld oplevert 
van de situatic m.b.t. uitkeringsfraude, kunnen dc 
uitkomsten wel enige indicaties geven van de ver-
schillende vormen van fraude, de mate waarin de 
fraude bij bepaalde wetten is geconcentreerd, de 
leeftijdsklasse en beroepsgroep van fraudeurs, ed. 
Ook kon or eon omvang worden vastgesteld van het 
bedrag dat gemiddeld met het ten onrechte verlenen 
van eon uitkering gernoeid was. Het blijkt dat het 
bedrag aan to veel betaalde uitkeringen aanzienlijk 
kan oplopen. Daarentegen blijkt dat in de spaarzame 
gevallen waarin iets bekend is over terugbetaling, 
or van het to veel verstrektc bcdrag maar seer weinig 
terugkonit. 

' 	• 31 	• 
Elderly victims of crime and exposure to risk; by 
R. Clarke, P. Ekblom, M. Hough et al. 
The Howard journal of criminal justice, 24e jrg., 
or. 1, februari 1985; blz. 1-9 (GB). 
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Worden minder ouderc mensen het slachtoffer van 
delicten jegens de persoon dan jongere omdat zij 
zich minder vaak in risicovolle situatics begeven? 
Deze zgn. 'differentiele blootstelling' hypothcse 
werd onderzocht d.m.v. gegevens in de British Crime 
Survey over 1982. Bij cen representatieve steckproef 
van 9150 personen in Engeland, Wales en Schotland 
van 16 jaar en ouder werd gevraagd naar criminaliteit 
waar zij op straat slachtoffer van werden in het voor-
afgaande jaar en naar hun levensstijl. Vervolgens 
werd het verband ondcrzocht tussen deze gegevens 
en de leeftijd en sekse van de slachtoffers. In over-
eenstemming met eerder verkregen onderzoeksresul- 
taten bleek dat inderdaad minder oudere mensen 
(60+) slachtoffer waren gewecst van straatcriminali- 
teit dan jongeren (16-30 en 31-60) en dat deze 
leeftijdstrend meer opgaat voor mannen dan voor 
vrouwen. In tegenstelling tot de bovengenoemde 
hypothese bleek deze trend echter op te gaan onge-
acht aspecten van de levensstijlzoals frequentie van 
uitgaan, bezochte plaatsen, vervoermiddel en 
activiteiten. Omdat het aantal oudere slachtoffers 
gering was, verdient de hypothese volgens de auteurs 
echter wel nader onderzoek. Van de twee meest 
geopperde alternatieve hypotheses, de `associatie 
hypothese' en de `aantrekkelijkheid hypothese' kon 
de eerste eveneens worden verworpen en de tweede 
niet worden onderzocht. De auteurs geven tot slot de 
suggestie dat wijdere bckendmaking van deze onder-
zoeksresultaten misschien de overdreven ideeen van 
oudcre mensen omtrent de kans slachtoffer te 
worden van straatcriminaliteit en de daarop gebaseer-
de angst om zich op straat te begeven, kan 
reduceren. 
Met literatuuropgave. 

32 
Genetic influences in criminal behavior: evidence 
from an adoption cohort; by S. A. Mednick, T. E. 
Moffitt, W. F. Barielli Jr. etal. 
Tijdschrift voor criminologie, 27e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1985, blz. 34-51 (N). 

Gedragspatronen worden in het algemeen toegeschre-
yen aan een interactie van ervaring en genetische 
factoren, waarbij de invloed van de genetische factor 
vaak een discussiepunt vormt. Vooral wanneer het 
om verklaring van crimineel gedrag gaat. Om dit 
onderwerp nader te bestuderen kozen de auteurs 
voor een ondcrzoek van adopties, waarbij milieu- en 
erfelijke factoren beter te scheiden zijn dan bij al 
eerder uitgevoerd tweeling-onderzoek. Zij baseerden 
hun studie op een register van 14.427 non-familiale 
adopties in Denemarken in de periode van 1924 tot 
1947. Gegevens m.b.t. criminaliteit werden verkre-
gen uit strafregisters van rechtbanken. Bij het onder-
zoek ging men uit van de hypothese: criminaliteit 
van biologische ouders kan in verband gebracht wor-
den met een toencmend risico van crimineel gedrag 
bij hun geadopteerdc kinderen, waarbij psychische 
afwijkingen een extra risicofactor kunnen opleveren. 
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De invloed van verschillende facetten werd bestu-
deerd, zoals: verhouding criminaliteit biologische 
ouders en pleegouders; soorten misdrijven; recidive 
en chronische criminaliteit; geslachtsverschillen; 
psychische afwijkingen; sociale klasse; plaatsing van 
verwante geadopteerden in verschillende gezinnen; 
beleid adoptie-instanties; sociale veranderingen in de 
onderzochte periode (crisis, WO II). Met enige 
voorzichtigheid concluderen de auteurs, dat hun 
hypothese bevestigd wordt door de uitkomstcn van 
het onderzoek en wet in stcrkere mate, waar het 
psychische afwijkingen en chronische criminaliteit 
betreft. Deze bevinding zou een nuttige bijdrage 
kunnen leveren tot beter inzicht in de oorzaken van 
crimineel gedrag. 
Met literatuuropgave. 

33 
Cites -Sims, J. A multivariate analysis of perceived 
likelihood of victimization and degree of worry 
about crime among older people. 
Victimology, 9c jrg., nr. 2,1984, blz. 222 —233. 

In dit onderzoek onder 522 aselect gekozen oudere 
personen (60 jaar) in Tarrant County, Texas, maakt 
de autcur gebruik van multiple regressie analyse om 
het effect van een aantal variabelen op de angst vbor 
misdaad onder ouderen te onderzoeken. In het 
con ceptuele kader van de auteur wordt de perceptie 
van de waarschijnlijkheid self slachtoffer te worden 
van misdaad enerzijds gezien als onatbankelijke 
variabele, die de angst voor misdaad bcpaalt, ander-
zijds als athankelijke variabele, bepaald door indivi-
duele demografische kenmerken, gezondheidstoe-
stand en recente eigcn nare ervaringen met misdaad. 
Deze onafhankelijke variabelen wordcn geacht ook 
een rechtstreeks effect op de angst voor misdaad te 
hebben. Uit de analyse blijkt dat de helft van de 
respondenten zichzelf als mogelijk slachtoffer ziet, 
bij slechts een kwart is er ook sprake van angst. De 
auteur ziet in dit resultaat een richtlijn voor verder 
onderzoek: hoe controleren de niet-angstige respon-
denten bun angst? Uit de regressie-analyse blijkt dat 
recent slachtofferschap en sexe cen sterk recht-
streekse invloed hebben op angst voor misdaad. 
Recent slachtofferschap, sexe, ras en gezondheids-
toestand bepalen de perceptie van de waarschijnlijk-
heid self slachtoffer te worden. Deze perceptie kan, 
samen met de reeds genoemde variabelen sexe en 
recent slachtofferschap, de angst voor misdaad goed 
verklaren. 
Met literatuuropgave. 

34 
McCarty, B. R., and C. A. Lindquist. Factors 
influencing sentences for violent offenses: an 
exploratory comparison of crime-specific and 
undifferentiated research strategies. 
Criminal justice review, 9c jrg., nr. 2, herfst 1984, 
blz. 37-46 (USA)., 
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Een overzicht presenterend van onderzock m.b.t. 
sanctiezwaarte beinvloedende factoren, wijzen de 
auteurs op een aantal inconsistente onderzoeks-
resultaten. De verklaring hiervoor zou naar hun 
mening kunnen liggen in de gebruikte onderzoeks-
strategic. Onderzoekers die dit veld van onderzock 
betreden hanteren namelijk veelal de criminaliteit 
als ongedifferentieerde categorie. Een criminaliteits- 
specifieke onderzoeksopzet zou mogelijk vrucht-
baarder zijn. De kans bestaat dat afhankelijk van het 
type misdrijf er andere factoren werkzaam zijn of 
dat deze factoren hun invloed op een andere wijze 
uitoefenen. Aan de hand van 619 strafdossiers uit 
Alabama (moord, verkrachting, geweldpleging en 
diefstal) werden sanctiezwaarte, demografische 
kenmerken, strafblad, kenmerken van het slacht-
offer en procesrechtelijke kenmerken nagegaan. 
Vervolgens werden de Pearson correlatie coefficien-
ten verkregen uit de delictsspecifieke analyse verge- 
leken met die verkregen uit de ongedifferentieerde 
benadering. De auteurs concluderen dat de 
criminaliteitsspecifieke onderzoeksopzet consisten- 
tere resultaten geeft v.w.b. de invloed van de onaf-
hankelijke variabelen op de zwaarte van de straf. 
Met literatuuropgave. 

35 
Mills, T. Victimization and self-esteem: on equating 
husband abuse and wife abuse. 
Victimology, 9e jrg., nr. 2, 1984, blz. 254-261. 

In dit artikel onderwerpt de auteur de stelling van 
Steinmetz (1977), dat mishandeling van de echt-
genoot en van de echtgenote vergelijkbare verschijn- 
selen zijn, aan een nader onderzoek. Zij gebruikt 
de gegevens van een nationaal survey om de 
betekenis, die mishandeling voor het slachtoffer 
heeft, te onderzoeken. In dit survey werden 960 
mannen en 1183 vrouwen geinterviewd. Bij 84% was 
er geen sprake van geweld. 5,1% van de mannen en 
4,1% van de vrouwen zeiden slachtoffer te zijn van 
ernstige mishandeling. De gevolgen van ernstige 
mishandeling voor het gevoel van eigenwaarde blcken 
voor vrouwen crnstig tc zijn en voor mannen zo goed 
als afwezig. Een mogelijke verklaring is dat de rol 
van echtgenote voor vrouwen een belangrijker plaats 
m.b.t. het zelfbeeld inneemt dan dit voor mannen 
het geval is. Voorts hanteren mannen geweld als een 
middel om hun vrouw te straffen. De auteur stelt 
verder dat uit de gegevens blijkt dat een laag gevoel 
van eigenwaarde het gevolg is van mishandeling en 
niet de oorzaak. Zij concludeert dat mishandeling 
van echtgenoten en van echtgenotes geen vergelijk-
bare verschijnselen zijn. 
Met literatuuropgave. 

36 
Moll, H., en W. Velema. Blind geweld. 
Intermediair, 20e jrg., nr. 52, 28 december 1984, 
blz. 3-7 en blz. 59 (N). 
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Naar aanIciding van enkelc uitbarstingen van blind 
straatgeweld die in de zomer van 1984 ruime aan-
dacht van de media kregen, wordt in dit artikel 
aandacht besteed aan het.wijdere voorkomen van 
genoemd verschijnsel. De schruvers constatercn eon 
toename van dit niet geprovoccerde geweld en 
cvalueren de maatschappelijke en strafrechtelijke 
rcacties hierop. Zij halen prof. Melai aan: le kunt 
oorlogsmisdaden niet isoleren tot eon historisch 
fenomeen en ondertussen blind zijn voor het feit 
dat or nu in Nederland ook gruwelijkc dingen 
gebeuren die in bun uitleg uitzonderlijk en excessief 
zijn'. Vervolgens gaan zij in op mogclijke oplos-
singen. Een veel voorkomende strategic van de 
individuele burger ter voorkoming van geweld is het 
vermijden van risico situaties, in de sociologic is 
vermijdingsgedrag genoemd. Verder warden door 
hen nog enkelc gesuggereerde oplossingen besproken 
zoals con hardere aanpak door de rechters en wel-
zijnswerkers en eon alertc reactie van de politic. 

37 
Price, V., B. Scanlon and M. D. Janus. Social 
characteristics of adolescent male prostitution. 
Victimology, 9e jrg., nr. 2, 1984, blz. 211-221. 

De auteurs intervicwden 28 mannelijke adolescenten 
van wie bekend was dat zij zich met prostitutie 
bezig hidden, ten einde hun familic-achtergrond, 
relaties binnen het gezin, betrokkenheid bij school 
en hun relaties met vrienden on leeftijdsgenoten te 
onderzocken. Het gaat om jonge mensen, van 12-25 
jaar, met hun werkterrein in de binnenstad van 
Boston, die in ruil voor geld, drugs of andcre 
beloningen seksuele handelingen verrichten. Het 
blijkt dat er in de gezinssituatie sprake is of was van 
gebrek aan structuur en supervisic; de ouders stellen 
goon grenzen en zijn niet geinteresseerd in de 
activiteiten van hun kinderen. Het huwelijk is vaak 
slecht, drankmisbruik komt veel voor. 71% van de 
natuurlijke ouders is gescheiden. De band met 
broers of zusters is mecstal niet stork, evenmin als 
die met vrienden en leeftijdsgenoten. De school is 
voor de incest° respondenten eon afspiegeling van 
de situatie thuis. De auteurs concluderen dat cen 
eventucle therapeutische bchandeling in de ecrste 
plaats gericht dient to zijn op de psychologische 
ontwikkeling en niet zo zeer op seksuele of 
adolescentie-problemen. Voorts zal allercerst aan 
de directe noden tegemoet gekomen moeten worden, 
zodat or alternatieven zijn voorprostitutie als middel 
van bestaan. 
Met literatuuropgave. 

38 
A. Inbraken. Wat weten we ervan? 

ESB — Economisch statistische berichten, 69e jrg., 
nr. 3486, 19/26 december 1984, blz. 1206-1211 
(N). 
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De auteur beoogt een overzicht te geven van wat er 
bekend is over inbraak, in het bijzonder inbraak in 
woonhuizen. Enkele onderwerpen die ter sprake 
komen zijn: waar en wanneer vooral wordt ingebro-
ken, hoe inbrekers tc werk gaan, wat het meest 
wordt gestolen, wat er over de achtergronden van 
inbrekers bekend is, hoe de gestolen goedercn 
worden afgezet, e.d. De auteur gaat ook in op 
enkele maatschappelijke ontwikkelingen die tot de 
snelle toeneming van het aantal inbraken hebben 
bijgedragen. Voor een effectieve bestrijding van het 
probleem is het volgens de auteur cen eerste vereiste 
dat cr mcer inzicht in het verschijnsel wordt 
verkregen. 
Met literatuuropgave. 

39 
Smith, S. J. Crime in the news. 
The British journal of criminology, 24e jrg., nr. 3, 
juli 1984, blz. 289-295. 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de stel-
lingen van Witton en Duffy die betogen dat ,  de 
krant voor het belangrijkste deel bepaalt.hoe men 
over criminaliteit denkt. Hierbij zou het beeld van 
de criminaliteit dat bij de bevolking bestaat en 
waarmede het onrustgevoel samenhangt, voor cen 
groot deel door deze berichtgeving zijn gevormd. Zij 
beschrijft de resultaten van een aantal onderzoeken, 
waaruit blijkt dat de nieuwsmedia feitelijk hun eigen 
criminaliteitsstatistieken scheppen. De vraag die bier-
bij rijst is welk verband er bestaat tussen deze beeld-
vorming en de werkelijke statistieken. De auteur is 
van mening dat de verschillende onderzoeken wel 
laten zien dat het nieuws een belangrijke rol vervult 
bij de beeldvorming door het plibliek van het 
verschijnsel `criminaliteie, maar dat nog andere 
factoren een belangrijke rol spelen. Haar 'conclusie 
is dat het krantenieuws over criminaliteit •niet 
verantwoordelijk kan worden gesteld voor een on-
juiste beeldvorming bij het publiek. 
Met literatuuropgave. 

40 
Sundeen, R. A. Explaining the fear of crime among 
international students from developing countries: 
a revised model. 
Criminal justice review, 9e jrg., nr. 2,'herfst 1984, 
blz. 7-13 (USA). 

Het doel van dit artikel is om te onderzoeken of de 
factoren die o.h.a. verantwoordelijk worden gesteld 
voor de angst om slachtoffer van criminaliteit te 
worden, ook van toepassing zijn op internationale 
studenten in Amerika. Deze groep vomit, zo meent 
de auteur, een belangrijke mogelijkheid om . de  
theorievorming op dit gebied verder op weg.te 
helpen. Dit vanwege bijv. het feit dat buiterilandse 
studenten uit de ontwikkelingslanden een andere 
culturcle achtergrond hebben en ook andere 
concepties over gemeenschapsbanden en sciciale 
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controle. Aan 230 studenten werd een vragenlijst 
verstuurd, 117 reageerden. M.b.v. multipele 
regressie analyse constateert de auteur dat 4 van de 
15 door hem onderzochte factoren van invloed 
waren. Twee daarvan hebben betrekking op de 
maatschappelijke positie van de buitenlandse 
student. De angst voor criminaliteit neemt af 
naarmate hun verblijfsduur in de USA langer is 
en neemt toe naarmate men meer decl heeft aan het 
sociale en culturele leven. Ook de relatieve veiligheid 
van de woonbuurt speelt een rol en tevens verwach-
tingen t.a.v. politie en buren. 
Met literatuuropgave. 

41 
Timmer, D. A. and W. H. Norman. The ideology of 
victim precipitation. 
Criminal justice review, 9e jrg., nr. 2, herfst 1984, 
blz. 63-68 (USA). 

Het concept 'victim precipitation' refercert aan de 
opvatting dat mensen die het slachtiffer van 
criminaliteit zijn geworden, dit aan zichzelf te wijten 
hebben. De hieruit voortkomende theoric over het 
ontstaan van criminaliteit ziet dit hoof dzakelijk als 
het produkt van individuele karaktereigenschappen 
en motieven. Potentiele slachtoffers genereren het 
gedrag van de dader, dug criminaliteit. De auteurs 
menen dat het hierop gebaseerde beleid gericht is op 

voorkomen van slachtoffer worden en niet op het 
voorkomen van criminaliteit. Met deze repressieve 
idcologie houdt de kapitalistische maatschappij de 
voor haar bruikbarc sociale relaties en institutionele 
regelingen in stand. Zodoende wordt de aandacht 
afgeleid van de structurele oorzaken van criminali-
teit. Het houdt het besef levend dat het individu 
schuld treft en nict het system. Met een literatuur-
overzicht van de 'oorzaken' van criminaliteit tonen 
de auteurs aan hoe sterk deze ideologic van de 
criminogene kapitalistischc maatschappij verweven is 
met de criminologiebeoefening en de beleidsvorming 
en -uitvoering. Tot slot zetten zij uiteen wat naar 
hun idee een vooruitstrevende criminaliteits-
preventiestrategie moet inhouden. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

42 
Almelo, L. van. Ga Piet naar de gevangenis, board 
direct 200 gulden. 
Intermediair, 20e jrg., nr. 48, november 1984, 
blz. 47-51 (N). 

Het artikel handelt over de beslissing om extra gel-
den ter beschikking te stencil voor de criminaliteits-
bestrijding en het aantal gevangeniscellen uit te 
breiden. De ontwikkelingen in de Nederlandse straf-
rechtstoepassing worden vergeleken met die in 
Engeland en Amerika aan de hand van Rutherford's 
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boek Prisons and the Proces of Justice. De auteur 
concludeert dat het Nederlandse beleid om zo 
weinig mogelijk delinquenten te detineren sinds 
enige jaren is gewijzigd. Enerzijds wordt nog wel 
getracht door alternatieve maatregelen de instroom 
in het gevangeniswezen te beperken, anderzijds zal 
de uitbreiding van het aantal cellen weer tot grotere 
aantallen gedetineerden leiden. Vermindering van het 
aantal gedetineerden is een kwestie van politieke wil 
die volgens de auteur op het ogenblik onvoldoende 
aanwezig is. 

43 
Clayton, 0. and T. Carr. The effects of prison 
crowding upon infraction rates. 
Criminal justice review, 9e jrg., nr. 2,.herfst 1984, 
blz. 69-77 (USA). 

De auteurs willen nagaan of overbevolking in 
gevangenissen de kans vergroot dat gedetineerden 
inbreuk maken op de daar geldende regels. Zij 
houden er rekening mee dat voor de gedetineerden 
overplaatsing sociale desorganisatie kan betekenen, 
die zich uit in regelovertreding. Voor de inrichtingen 
houden overplaatsingen vaak veranderingen in van 
hun bevolkingsdichtheid. Deze persoonlijke en in-
stitutionele dynamiek hebben de auteurs geprobeerd 
te vangen in hun dichtheidsmaten ('crowding 
variables'), waarvan zij de invloed op de mate van 
regelovertreding m.b.v. de multiple regressie-
methode willen vastleggen. Zij baseren zich op 
gegevens van 21500 gedetineerden uit alle gevange-
nissen in Georgia voor de periode juli '71 tot 
augustus '78. Hun onderzoeksopzet komt hierop 
neer dat zij beginnend met deze populatie ingeslo-
tenen op zoek gaan naar een subpopulatie waarin 
overbevolkingseffecten optreden en waarin dan 
vervolgens opnieuw gezocht wordt naar een sub-
populatie met overbevolkingseffecten op regelover-
tredingen. Deze stapsgewijze werkwijze levert de 
auteurs geen verband op tussen overbevolking en 
regelovertreding bij de onderzochte populatie in zijn 
totaliteit. Vervolgens richten zij hun aandacht op een 
gevangenis met 1300 teenage-gedetineerden. Hier 
vinden zij dit verband wel en met name onder de 
zwarte gevangenen veroordeeld wegens cen gewelds-
misdrijf. 
Met literatuuropgave. 

44 
Goetting, A. The elderly in prison: a profile. 
Criminal justice review, 9e jrg., nr. 2, herfst 1984, 
blz. 14-24 (USA). 

Onderzoek naar de gedetineerde op leeftijd heeft tot 
nog toe weinig prioriteit gekregen, reden voor de 
auteur om deze groep nader te analyseren. Zij maakt 
daarbij gebruik van een in 1979 door het Amerikaan-
se Ministerie van Justitie onder 11397 gedetineerden 
(waarvan 248 van 55 jaar en ouder) gehouden 
onderzoek. Beide groepen worden met elkaar 



vergelcken met behulp van de t-test en de chi-
kwadraat test. De resultaten van doze vergelijking 
zijn:-1. De meesten van !beide leeftijdsgroepen zaten 
voor eon geweldsdelict; verhoudingsgewijs het mcest 
in deouderengroep. 2. Ruim 41% van de ouderen 
waren 55 jaar en ouder bij hun °erste detentie. 3. Dc 
ouderen kcnmerkten zich niet door eon typisch 
beroepscriminelenstrafblad. 4. De ouderen hadden 

• eon opvallend betere gedragsbeoordeling. 5. De 
ouderen recreeerden het mecst door televisiekijken, 
deden vecl minder aan sportbeoefening, kaarten on 
andere spellen, lazen minder on gingen minder naar 
de film. 6. De ouderen hadden veel minder vaak eon 
baantje, maar deden het wel vaker zonder beloning. 
7. De ouderen hadden minder contact met de buiten-
wereld via post en telefoon, maar onderscheidden 
zich niet in bezoekfrequentie. Tot slot stipt de auteur 
eon aantal aandachtsvelden aan voor nader onderzoek 
on geeft zij eon aantal beleidsaanbevelingen. 
Met literatuuropgavc. 

• 45 
Hepburn, J. R. The erosion of authority and the 
perceived legitimacy of inmate social protest: a 
study of prison guards. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 6,1984, 

80 	• blz. 579-590 (USA). 
• 

Er wordt wel gesteld dat de mate van controle die 
bcwaarders kunnen uitoefenen over de gedetineer-
den, recent is afgenomen als gevolg van de theta-
peutische, wettelijke en bureaucratische verande-
ringen in de gevangenisscn. De auteur doet verslag 
.van zijn schriftelijke enquetc onder het personcel 

- van vhf Amerikaanse gevangenissen. Aangetckend 
moet worden dat de response rate varieerde van 19 
tot 90% aihankelijk van de gevangenis. Naar voren 
kwam ondcr moor dat slechts iets meer dan de helft 
van de bewaarders zich ten minste nog kan verenigen 
met het `reche van gedetineerden om bij de bewaar- 

• der te klagen. Andere vormen van protest vonden 
nog minder bijval. De auteur trekt de stetting van 
D. Duffee (1974) dat or zoiets bestaat als eon 
bewaarderssubcultuur in twijfel. Hij argumenteert 

• waarom ze niet strookt met zijn bevindingen. 
,• 	Met literatuuropgave. 

• 
46 	 • 
Larson, J. H. and J. Nelson. Women, friendship and 
adaptation to prison. 
Journal of criminal justice, 12e jrg., nr. 6,1984, 

• blz. 601-615 (USA). 

De auteurs deden eon onderzoek naar de adaptatie-
mechanismen van vrouwelijke gedetineerden. Hier-
voor hidden zij diepte-interviews met 121 vrouwen, 
afkomstig nit drie gevangenissen in de VS. De 
gegevens werden vervolgens bewerkt m.b.v. multiple 
regressie analyse. Het blijkt dat vriendschap bij 
vrouwen pen cruciale rol speelt bij de adaptatie 
tijdens de detentie. Machteloosheid (welke toeneemt 
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naarmate de straf langer duurt) leidt tot het ontstaan 
van solidariteit en vriendschap binnen de gevangenis. 
Dit gaat vaak gepaard met de ontwikkeling van een 
negatief en crimineel zelfbeeld. Vrouwen met een 
positief zelfbeeld daarentegen neigen ertoe zich van 
het gevangenismilieu te distantieren 
isolement) en hun contacten met de buitenwereld 
te onderhouden. De hechtenis wordt nicer als zinvol 
ervaren en de attitude t.a.v. de wet is positiever. Het 
lijkt zinnig °in dit onderzoek te herhalen onder 
mannelijke gedetineerden. 
Met literatuuropgave. 

47 
Long-term incarceration. Themanummer. 
Canadian journal of criminology, 26e jrg., nr. 4, 
oktober 1984, blz. 391-549. 

Op een symposium in Ottawa in 1983 ontstond het 
idee een speciaal nummer van dit tijdschrift te 
wijden aan langdurige gevangenisstraffen. De bedoe-
ling van dit nummer is in sociaal, politick en legaal 
opzicht een kader aan te geven vanuit welk onder-
zock, ontwikkeling en beleid geinitieerd kunnen 
worden. In het eerste artikel vraagt R. M. Zubrycki 
zich af of de door hem gcconstateerde toename van 
het aantal langdurig gedetineerden in Canada een 
speciale problematiek met zich meebrengt. De 
huidige gegevens zijn niet voldoende om conclusies 
te kunncn trekken, daarom is volgens hem onder-
zoek een noodzaak. F. J. Porporino en E. Zamble 
presenteren een kritisch overzicht van onderzoek 
naar de effecten van detentie. Door methodologische 
en conceptuele tekortkomingen bieden de mceste 
onderzoeken weinig of geen inzicht in het 
veranderings- en aanpassingsproces dat gcpaard gaat 
met detentie. De auteurs geven een onderzoekskader 
aan voor het bestuderen van de effecten van detentie 
vanuit de huidige psychologische theorie over stress 
en het omgaan daarmee. Ook J. S. Wormith con-
stateert een tekort aan goed onderzoek naar de 
effecten van langdurige opsluiting. De beschikbare 
cmpirische bevindingen zijn vaak in strijd met 
elkaar en leveren meer verwarring dan begrip op. 
W. R. T. Palmer beschrijft cen groepsprogramma 
waaraan langdurig gedetineerden in Warkworth 
(Canada) deelnamen. In het daaropvolgende artikel 
bespreekt G. Lemire de historische achtergrond van 
de afschaffing van de doodstraf in Canada, het 
gebrek aan statistische of wetenschappelijke recht-
vaardiging voor het 25-jaar minimum voor moorde-
naars en de effecten hiervan op het gevangenis-
systeem. P. Gendreau en J. Bonta gaan in op de door 
sommigen gehanteerde thesis `cellulaire opsluiting 
is een wrede en ongebruikelijke strar. Vervolgens 
signalcert H. J. Haley het gcbrek aan wetgeving 
in Canada m.b.t. de effecten van langdurige 
detentie en de wijze waarop deze tenuitvoergelegd 
wordt. Ten slotte zijn onder de rubriek 'In my 
opinion' nog drie artikelen opgenomen. Het thema 
van de langdurige opsluiting wordt in de eerste twee 
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artikelen besproken vanuit resp. het perspectief van 
ecn gedetineerde en van enkele reclasserings-
ambtenaren. In het derde artikel bespreekt H. Toch 
het belang van onderzock naar de effecten van 
gevangenisstraf. De daardoor verkregen kcnnis zou 
gebruikt kunnen worden om detentie (vooral 

langdurige) draaglijk to makcn, bijv. door tniddel 
van speciale programma's. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

48 
Faria, G. and N. Belohlavek. Treating female adult 
survivors of childhood incest. 
Social casework, 65e jrg., nr. 8, oktober 1984, 
blz. 465-471 (USA). 

De auteurs bespreken de opkomst van de belang-
stelling voor incest. Ingegaan wordt ondermecr op de 
identificatie van de (volwassen geworden) slacht-
offers. Als richtlijn stollen de auteurs: hoe meer 
indicatoren voor incestproblematiek aanwezig zijn, 
des te groter dc kans dat de client een slaehtoffer is. 
Als indicatoren warden onder meer genoemd: laag 
zelfwaardegevocl, dcpressie met suicidale 
kenmerken, zelfdestructie. Scxuele problemen 
blijken ook eon indicator to vormen. De auteurs 
benadrukken het belang van eon op incest afgestemd 
referentickader. Zes kenmerken hiervan worden 
besproken: 1) de incest moot gcdesexualiseerd 
wordcn; 2) de therapcut moot het verhaal van de 

client gcloven; 3) het onthullen dater incest is 
gewcest moot niet behandcld worden als eon crisis-
situatie, het gebeurde immers jaren geleden: 4) de 
therapeut moot gevoelig on empatisch reageren; 
5) de therapeut moot kennis nemen van de nood-
zakelijke details van de incest on 6) de therapcut 
moot zich bewust zijn van eigen emotics on daarmcc 
om kunnen gaan. Diverse problemen bij de 

behandeling komen aan de ordc. 
Met literatuuropgave. 

49 
La dangerosite, un debat a poursuivre. Thema-
nummer. 
Criminologic, 17e jrg., nr. 2,1984, blz. 3-101 

(Can.). 

Ch. Debuyst onderzoekt de vooronderstellingen van 
con model dat op basis van het begrip gevaarlijke 
persoonlijkheid het delinquent zijn analyseert. Eon 
dergelijk model houdt eon sterke reductie in. Het 
houdt namelijk goon rekening met de social° on 
psychologische omstandigheden van de individu. Hij 
vestigt or de aandacht op dat dit model het 
delinquent zijn slechts vanuit eon bepaald oogpunt 
beschouwt. Eon visic die afhankelijk is van wat wel 
of niet maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. 
J. Dozois, AI.  Lalonde en J. Poupart doen verslag 
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van een onderzoek dat zij hielden onder mensen uit 
de praktijk van de strafrechtspleging. Na te hebben 
vastgesteld welke plaats het begrip gevaarlijkheid bij 
hen inneemt, laten zij zien hoe de gevaarlijkheid van 
de clienten wordt gereconstrueerd. V. L. Quinsey 
snijdt de zeer controversiele kwestie van de voorspel-
baarheid van gevaarlijkheid aan. De auteur consta-
teert dat men zich blijft overgeven aan voOr-
spellingen ondanks de geringe betekenis die er aan 
kan worden gehecht. Hij doet verschillende ideeen 
aan de hand die de voorspellingsmethoden zouden 
kunnen verbeteren. G. Houchon behandelt de voor-
naamste aspecten van het debat dat in Europa al 
zo'n twintig jaar gaande is over het begrip gevaarlijk-
held. Hij voorziet de meest recente literatuur over 
dit onderwerp van commentaar. Hij bespreekt de 
manier waarop bepaalde denkrichtingen de moeilijk-
heden rond dit begrip trachten op te lossen. Als 
laatste bespreekt hij in dit verband het strafrechtelijk 
abolitionisme.Ten slotte gaat Y. Bogopolsky na wat 
de redenen zijn waarom men aan het begrip gevaar-
lijkheid blijft vasthouden. Zij verklaart dit vanuit de 
verschillende functies die dit begrip vervult. Zij 
toont tevens aan wat het voor de clinicus en de 
client betekent als wordt gewerkt in de context van 
een praktijk die vasthoudt aan het begrip gevaarlijk-
heid. 

Kinderbescherming 

50 
Coolsma, C. en G. Haans. Onvrijwillige afzondering: 
een teken van onmacht. Jongeren vragen om aan-
dacht, niet om opsluiting. 
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening, 12e jrg., nr. 10, 
oktober 1984, blz. 263-270 (N). 

De auteurs stellen in de inleiding van hun artikel 
dat eindeloos kan worden gesproken over de vraag 
of hulpverlening onder dwang mogelijk is. Zij 
stellen vast dat bij deze discussie altijd twee kampen 
van uitgesproken voorstanders en uitgesproken 
tegenstanders zijn te onderscheiden. Zij vangen hun 
beschouwing van het probleem aan met een schets 
van een feitelijke gebeurtenis waarbij een agressieve 
jongen problemen gaf en moest worden opgesloten. 
Bij de vraag of zo'n afzondering een noodzakelijk 
kwaad vormt, volgen zij een discussie over de 

. verschillen tussen open en gesloten inrichtingen en 
de relatie tussen de clienten en de groepsleiding. 
Aan het slot van de discussie, waaruit kan worden 
geconcludeerd dat de verschillende opvattingen 
van de voor- en tegenstanders van isolatie overbrug-
baar zijn, wordt nog eens aangehaald dat isolatie 
van de client toch een teken van onmacht van de 
hulpverlener is. 

51 
Landman, R. De betekenis en operationalisatie van 
gezinsonvolledigheid. 
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Tijdschrift voor criminologic, 27e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1985, blz. 3-23 (N). 

qezinsonvolledigheid wordt vaak in verband 
gebracht met de ontwikkcling van delinquent gedrag 
of eon tehuisplaatsing van jongeren. Er is geringe 
uniformiteit rond de betekenis en operationalisatie 
van bet begrip gezinsonvolledigheid, hetgeen hi] 
onderzoek tot vcrkeerde conclusies aanleiding kan 
geven. Bij de hantering van het begrip kunncn we 
zeven aspecten onderscheiden: 1. de afwezighcid 
van ean of beide natuurlijke oudcrs; 2. nieuwe 
gezinssamenstelling; 3. de reden van onvolledigheid; 
4..de maatschappelijke positie van het gezin; 5. het 
sociaal functioneren van het gezin; 6. het tijdstip van 
onvolledigheid; 7. het geslacht van de kinderen. De 
autcur geeft een beschouwing over de rclatie gezins-
onvolledigheid, tchuisplaatsing en delinquent gedrag 
en gaat na hoe dit bij verschillende onderzoekingen 
wordt uitgewerkt. Het blijkt, dat de begrippen vaak 
nict goed omschreven en toegepast worden. Er zijn 
vole soorten onvolledige gezinnen en typen tehuizen, 
waarbij vcrschillende facctten en fasen van eon 
verblijf niet steeds good wordcn onderscheiden. Er 
worden waarschijnlijkheidsrelaties geformuleerd met 
voorspellende waarde. Wanncer deze met onvoldoen-
de uitgewerktc begrippen werken kunnen zij gekwali-
ficeerd worden als wetenschappelijk verpakte apart-
stellingen. Dit kan leiden tot maatschappelijke apart-
stellingen en voor hulpverlenende instellingen eon 
rechtvaardiging van hun optreden inhouden. Niet bet 
uitecnvallen van dc gezinsstructuur, maar aspecten 
van de gezinsrclaties zelf kunnen een ongunstige in-
vloed op kinderen hebben. 
Met literatuuropgave. 

52 
Rest, E. R. and K. W. Watson. Growing up in foster care. 

Child welfare, 63 jrg., nr. 4, juli/augustus 1984, 
blz. 291 —309 (USA). 

De auteurs van dit artikel hebben 13 mensen diep-
gaand geinterviewd om hi] hen vast to kunnen stollen 
wat voor invloed op hun sociaal gedrag en hun wel-
bevinden was uitgcgaan van het feit dat zij langdurig 
in hun jeugd onder toezicht waren gcsteld van eon 
zgn. Foster-care programma. Voordat zij de 
resultatcn van dit onderzoek presenteren geven zij 
in dit artikcl eon uitvoerige samenvatting van de 
ondcrzoeken die corder naar de effecten van zo'n 
opvoeding zijn gedaan. De conclusic die zij uit bun 
onderzock trekken luidt dat er geen effecten zijn 
waar to nemen op het uiterlijk gedrag. Wel 
constateren zij eon kwetsbare opstelling in de 
intieme rela ties van betrokkcnen. Een zekere mate 
van onzekerheid blijkt bij de onderzochte groep op 
dit punt aanwezig to zijn. De auteurs stellen ten 
slotte vast dat over het algemeen de betrokkcnen zelf 
hun leven als gelukkig kwalificeren. 
Met literatuuropgave. 
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53 
Schwabe-Hollein, M. Kinderdelinquenz. 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 
33e jrg., nr. 8, november/december 1984, 
blz. 301-308 (BRD). 

Tijdens een goed verlopend socialiseringsproces 
worden normen geleerd en een innerlijk en uiterlijk 
evenwicht opgebouwd, waardoor men beschermd 
wordt tegen verleidingen en bedreigingen vanuit de 
maatschappij. De auteur beschrijft in haar artikel hoe 
dit proces verloopt bij delinquente en niet-delinquen-
te kinderen en welke risicofactoren hierbij een rol 
spelen. Zij gaat na in hoeverre verschillen in persoon-
lijke ontwikkeling en voorwaarden voor socialisatie 
leiden tot verschillen in zelfbeeld, waarde-orientatie 
en vermogen tot moreel oordelen. Gegevens werden 
verkregen uit interviews, gehouden onder 51 wel- en 
niet-delinquente kinderen van negen tot dertien 
jaar en hun ouders in Neumarkt/Oberpfalz in de 
periode december 1980 tot maart 1981. Delinquente 
kinderen blijken een strengere, maar inconsequente 
opvoeding te krijgen; zij worden meer gestraft en 
beperkt in hun beslissingsmogelijkheden; zij worden 
minder begeleid en gestimuleerd door hun ouders; ze 
zijn intoleranter en hun sociale contacten zijn 
beperkter; hun prestaties op school zijn lager en 
activiteiten in de vrije tijd geringer. Het gevolg is, dat 
een negatief zelfbeeld ontstaat en zij geen vermogen 
tot moreel oordelen ontwikkelen, waardoor zij 
minder goed gewapend zijn tegen de verlokkingen 
en bedreigingen vanuit de maatschappij en tot 
delinquent gedrag kunnen komen. Het is daarom van 
belang om bij misdaadpreventie het aanleren van 
morele oordeelsbekwaamheid en het versterken van 
de innerlijke en uiterlijke weerbaarheid te laten 
plaats vinden via een consequente opvoeding in een 
vertrouwenwekkende omgeving. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

54 
Ault, R. L. Hypnosis: the FBI's team approach. 
International criminal police review, 39e jrg., 
nr. 376, maart 1984, blz. 62-66. 

In dit artikel, overgenomen uit de Sheriff and Police 
Reporter (1980), wordt het gebruik van hypnose 
bij de ondervraging van getuigen en slachtoffers 
besproken. Ingegaan wordt op de ethische aspecten 
en (summier) op de betrouwbaarheid van de ant-
woorden, gezien de verhoogde suggestibiliteit in 
trance. Nadrukkelijk wordt gesteld dat hypnose niet 
gebruikt wordt bij een (potentiele) verdachte. De 
auteur bespreekt de wijze waarop hypnose bij de 
FBI gehanteerd wordt. Kenmerkend is dat men 
werkt in een team, bestaande uit een hypno-thera-
peut en een agent die een summiere training heeft 
gehad in de achtergronden van hypnose. Op deze 
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manier worden zowel de technische als de juridische 
aspecten het best bcwaakt. Dit mode gezien de 
traumatische ervaringen die de getuige of het slacht-
offer mogellik heeft ondergaan. 
Met literatuuropgave. 

55 
La police apres 1984. Them anummer. 
Criminologic, 17e jrg., nr. 1,1984, blz. 3-137 
(Can.). 

Dit themanummer weerspiegelt twee orientaties in 
het op de politic gerichte onderzoek: de one waarin 
de politic als institutie en sociale organisatie onder 
de loupe wordt genomen en waar het vooral gaat om 
de effectiviteit van het politie-optreden on over het 
beeld on de verwachtingen die het publiek ervan 
heeft; de andere, vooral aan de universiteiten to 
vinden, is gcricht op de criminogene effecten van 
politie-optreden. Het artikel van M. LeBlanc toont 
aan hoe belangrijk het voor justitie is to weten welke 
opvattingen or Leven in de verschillende delen van het 
justitiele apparaat on welke maatregelen moeten 
worden genomen om to voorkomcn dat de wet eon 
dodo letter wotdt. C. D. Shearing bespreekt de ont-
wikkeling van particuliere veiligheidsdiensten in 
Canada. Doze ontwikkcling is zo spectaculair dat ze 
om eon herziening van standpunten vraag. P. H. 
Vignola, voormalig politiecommissaris in Montreal, 
vraagt meet aandacht van de overheden voor het 
functioneren van de politie. Eon uitspraak van 
Clemenceau parafraserend stelt hij: 'de politietaak is 
to belangrijk on ze aan politiemannen toe to ver-
trouwen'. J. P. Brodeur vestigt de aandacht op eon 
veranderende kijk op de politie: de politic in de rol 
van verdediger van de politieke legitimiteit van de 
staat. M. Laurendeau bespreekt de problematiek van 
het gebruikmaken van de diensten van informanten, 
verklikkers on agents-provocateurs. In ecn op Frank-
rijk georienteerd artikel laten R. Levy on P. Robert 
zien hoe de politie-activiteit is ingeklemd in de 
wettelhke on sociale structuren: een groot deel van 
de criminaliteit ontgaat de politic door gebrek aan 
middelen on aan politieke ondersteuning door andere 
overheidsdiensten, de pers on de openbare mcning. 
Het trekken van conclusies omtrent de politic wordt 
zeer bemoeilijkt door een gebrek aan feitelijke 
gegevens. Eon sociologie van de politie is in Frankrijk 
nog niet geschreven. 
Met literatuuropgave. 

56 
Seiko, W. L. and G. M. Bartoszek. Police and media 
relations: the seeds of conflict. 
Criminal justice review, 9e jrg., nr. 2, herfst 1984, 
blz. 25-30 (USA). 

In de ontwikkeling van de Amerikaanse samenleving 
hebben journalisten altijd eon controlerende on 
registrerende functie vervuld. Ook de politie word 
met eon kritisch oog gevolgd. In de 60-er jaren beion 
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de relatie tussen politie en pers te verslechteren. In 
dit artikel wil men nagaan wat de persoonlijke 
karakteristieken, attitudes en percepties zijn van 
studenten van politie- en journalistenopleidingen 
t.a.v. hun eigen beroep en dat van de andere groep. 
De auteurs menen dat deze een verklaringsgrond 
kunnen bieden voor de animositeit tussen beide 
groepen. Na eerst een overzicht te hebben gegeven 
van de literatuur over criminaliteit, pers en politie, 
zetten zij hun onderzoeksopzet uiteen. Van in totaal 
64 studenten van beide beroepsgroepen, afkomstig 
uit Indiana, werd de professionele orientatie nage-
gaan met diverse schaaltechnieken. De regressie-
analyse werd toegepast op een aantal demografische 
variabelen. Beide groepen kwalificeerden hun eigen 
beroep hoog in termen van eerlijkheid en betrouw-
baarheid, maar het beroep van de andere groep veel 
lager. Ook hun politieke opvattingen waren over-
wegend tegengesteld. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

57 
Hoekstra, J. C. De illegale heroinemarkt. 
ESB — Economische berichten, 69e jrg., nr. 3486, 
19/26 december 1984, blz. 1188-1192 (N). 

De auteur beschrijft de structuur van de illegale 
heroinemarkt. Door middel van vraaggesprekken met 
tachtig zware heroinegebruikers in Nederland zijn 
gegevens verzameld omtrent variabelen en relaties 
die een rol spelen aan de vraagzijde van de heroine-
markt. Enkele resultaten van dit onderzoek worden 
weergegeven. 
Met literatuuropgave. 

58 
Fry, L. J. Drug abuse and crime in a Swedish birth 
cohort. 
British journal of criminology, 25e jrg., nr. 1, 
januari 1985, blz. 46-59. 

Voortbordurend op eerder onderzoek werd in een 
geboortecohort van 1953 in Stockholm de relatie 
onderzocht tussen druggebruik en criminaliteit. Deze 
studie maakte onderdeel uit van het Project Metro-
politan. Ms indicatoren voor criminaliteit golden de 
door de politie gedurende de periode 1967-1979 
geregistreerde delicten. Gegevens over druggebruik 
werden verzameld door de politie (bij arrestanten 
geconstateerde injectie-littekens) en door de kinder-
bescherming. Van de 15.117 cohortleden bleken, op 
deze wijze vastgesteld, 440 personen gedurende de 
onderzoeksperiode drugs te gebruiken. Degenen die 
zich de drugs injecteerden waren onevenredig hoog 
vertegenwoordigd in alle delictsgroepen en tezamen 
zorgden zij voor een disproportioncel hoog percen-
tage van alle arrestaties. Het intraveneus druggebruik 
bleck voor de criminele carriere van de vrouwen nog 
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moor van belang dan voor die van de mannen. Tevens 
block dat door de 'spuiters', zowel mannen als 
vrouwen, in toenemende mate ook geweldsdelicten 
werden geplcegd. De onderzoeksresultaten onder-
steunen de gedachte dat de risicogroepen voor zowel 
criminaliteit als druggcbruik in toenemende mate 
tot dezelfde bevolkingsgroep bchoren, evenals het 
idee dat een groot deel van de criininaliteit geplcegd 
wordt door eon kleinc, specifieke, subgrocp 
delinquenten. 
Met literatuuropgave. 

59 
Verstrekking van opiaten en tranquillizers. Thema-
nummer. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psycho-
trope stoffen, 10e jrg., nr. 4, december 1984, 
blz. 141-183 (N). 

In dit themanummer wordt ingegaan op de verstrck-
king van opiaten en tranquillizers, met name in 
verband met de problematiek van de heroine-
verslaving. Hot onderwerp wordt door tien auteurs 
vanuit verschillende invalshoeken bekeken. H. M. 
Terborgh-Dupuis, die het onderwerp vanuit eon 
filosofische optick benadert, is van mening dat ver-
strekking van genoemde middelen getoetst kan 
worden aan de ethiek van het medisch handelen. 
In het tweede artikel gaat H. J. J. Leenen in op de 
wettelijke en tuchtrechtelijke aspecten van het ver-
strekken van heroine aan verslaafden door artsen 
J. Derks schetst de oorsprong en de geschiedenis van 
het morfineverstrekkingsexperiment in de gemeente 
Amsterdam dat eind 1982 van start ging. Doze 
auteur gaat verderop in dit themanummer uitvoerig 
in op de Amsterdarnse plannen voor verstrekking 
van hard drugs. Het Engelse systeem van legale 
verstrekking van opiaten wordt beschreven door 
R. Hill. In de daarnavolgende drie artikelen komen 
de auteurs H. P. J. G. van Bilsen, W. J. Sengers on 
M. Koopman elk via versehillende wegen, tot eon 
pleidooi voor versoepeling van het beleid t.a.v. 
hcroinegebruik en verslaving. J. Oost analyseert in 
haar bijlage de tegenstrijdigheid in de moralen die 
aan het hulpverleningsbeleid t.a.v. eon verslaafde 
ten grondslag ligt. Volgens W. de Mug in zijn 
artikel, heeft genoemde tegenstrijdigheid to maken 
met het feit dat de keuze voqr of tegen mode-
working aan eon verstrekkingsprogramma voor een 
groot deel bepaald wordt door de waardering van 
het to verstrekken middel als genotmiddel of als 
medicijn. Tot slot doet W. M. de Zwart verslag van 
de interviews die zij afnam bij eon aantal mensen 
die verslaafd zijn aan tranquillizers. 
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