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Voorwoord 

Straf en de rechtvaardiging daarvan zijn onver-
brekelijk met elkaar verbonden. De gronden 
waarop straf wordt toegekend zijn dan ook 
voortdurend aan discussie onderhevig. Soms 
lijkt deze discussie in een stroomversnelling 
te raken. Dit was bijvoorbeeld halverwege de 
jaren zeventig het geval in de Verenigde Staten. 
Vanwege de teleurstellende resultaten van de 
resocialisatie-filosofie, en vanwege de onzeker-
heid voor veel gedetineerden voor wie invrij- . 
heidstelling afhankelijk was van de mate van 
hun `verbetering', werd van verschillende kan-
ten aangedrongen op een rechtvaardiger straf-
rechtsysteem. Deze discussie culmineerde in 

3 wat bekend kwam te staan als het justice 
model. Kort samengevat luidt de basisgedachte 
daarvan dat niet de dader maar de daad centraal 
moet staan bij de bepaling van de strafmaat. 
Deze dient evenredig te zijn met de mate van 
schuld en met de door de wetsovertreding 
veroorzaakte schade. 
Dit model, dat in het eerste artikel van 
MJ.M. Brand-Koolen uitgebreid uiteen wordt 
gezet, vond in de VS veel navolging. Overigens 
gebeurde dit niet altijd overeenkomstig de in-
tenties van degenen die het ontwilckelden. 

Brand-Koolen behandelt tevens de 
kritiek op het model en de problemen bij de 
uitwerking ervan in de praktijk. Zij wijst op 
enkele parallelle ontwikkelingen in het denken 
over straf in Nederland en breekt ten slotte 
een lans voor `billijke straf , dat wil zeggen een 
voor de dader, het slachtoffer en de maatschap-
pij aanvaardbaar minimum. 
Het tweede artikel van P.C. van Duyne 
geeft de ontwikkeling weer van het denken over 
straf in Nederland. Hij doet dit vanuit het be-
grip vergelding, een begrip dat nauw verbonden 
is met het justice model, voor zover het duidt 
op de logische' samenhang van schuld en straf. 
In het denken over straf is naar zijn mening 
een taboe komen te liggen op de legitimiteit 
van vergelding, terwijl deze in de dagelijkse 



rechtspraktijk als ondergrens een noodzakelijke 
rol blijkt te vervullen. Om die reden en vanuit 
het belang van normbevestiging pleit de auteur 
voor het doorbreken van deze `valse schaamte'. 
Naast deze artikelen zijn in dit nummer twee 
bijdragen opgenomen uit de discussie over het 
justice model in de Amerikaanse literatuur. 
In de eerste wordt het justice-model getraceerd 
in de geschiedenis van de rechtsfilosofie. Vol-
gens de auteur is de huidige discussie slechts een 
zwakke afspiegeling van het klassieke debat 
over de legitimiteit van straf. Er wordt zijns 
inziens ten onrechte geabstraheerd van de vraag 
naar het criterium voor 'justice', een vraag die 
bij Kant. Hegel, Beccari en Bentham een cen-
trate plaats innam. De auteurs van de tweede 
bewerking staan uiterst kritisch tegenover 

, de wijze waarop het justice model in de prak-
tijk heeft doorgewerkt. Hoe kan sprake zijn 
van een rechtvaardig strafrechtsysteem in een 
onrechtvaardige samenleving? Deze vraag, die 

4  bij de ontwikkeling van het justice model voor-
op stond, is in de uitwerking ervan volstrekt 
genegeerd. Dit heeft er volgens hen toe geleid 
dat het justice model in diverse Amerikaanse 
staten repressieve strafrechtpraktijken heeft ge-
legitimeerd. 
De context waarbinnen de Amerikaanse discus-
sie over een rechtvaardiger strafrechtsysteem 
wordt gevoerd verschilt van die in Nederland. 
Niettemin bevat deze discussie voldoende aan-
knopingspunten om in Nederland als inspira- . 
tiebron te kunnen dienen. Het themadeel van 
deze JV kan hiertoe wellicht een bijdrage leve-
ren. 

Met ingang van het nieuwe jaar zijn in Justi-
tide Verkenningen enkele wijzigingen doorge-
voerd. Voortaan zal de gehele jaargang (die op 
de voorzijde staat vermeld)worden doorgenum-
merd. Verder is met ingang van dit nummer een 
nieuwe rubriek opgenomen: Congressen. Hierin 
zullen aankondigingen verschbnen van congres-
sen en studiedagen op strafrechtelijk en crimi-
nologisch terrein, voor zover deze worden aan-
gemeld hi' de redactie. 



Het justice-model: 
recht doen en billijke straf* 

dr. M.J.M. Brand-Koolen** 

'Nothing works' was het vernietigende oordeel 
van Martinson nadat hij met enige collega's 
de resultaten van al het hun bekende onderzoek 
naar resocialisatieprogramma's had bekeken (zie 
van Emmerik, 1983). Deze conclusie ontmoette 
natuurlijk wel kritiek, maar ook zeer veel 
bijval. De scepsis over het resocialisatiedoel 
had ingezet en met de twijfel aan de realiteits-
waarde van vele goede bedoelingen werd de 
vraag naar het doel van de gevangenisstraf op-
nieuw actueel. Een aantal progressieve intel- 

5 lectuelen in de Verenigde Staten die zich af-
zetten tegen de wijze waarop de gevangenis-
straf werd geexecuteerd grepen deze kritiek 
dankbaar aan om een grootscheepse aanval te 
doen op de wijze waarop gevangenisstraffen 
werden ten uitvoergelegd. Denkend en discus-
sierend over de gevangenisstraf ontkwam 
men er evenwel niet aan ook het doel van het 
straffen in zijn algemeenheid te bezien. Het 
model waartoe deze discussies leidden staat 
bekend als het justice model. Het werd in 
de jaren zeventig in de Verenigde Staten ont-
wikkeld en wellicht het meest compleet ver-
woord door von Hirsch (1976). 
In Nederland zijn — evenals in andere westerse 
landen — vergelijkbare ontwikkelingen aan te 
wijzen. Ook in Nederland werd afstand geno-
men van de gedachte dat een gevangenisstraf 
`goed' zou kunnen zijn voor degenen die deze 
moeten ondergaan, een notie die het gevange-
nispersoneel overigens al vcel eerder ontdekt 
had. Niettemin ontstond daarmee wel een va-
cuiim. Als de gevangenisstraf geen zin heeft, 
waarom wordt deze dan toegepast? Kan van 

* Met dank aan Jaap de Waard voor zijn zoekactie 
in de literatuur. 
** De auteur is plaatsvervangend Hoofd van het 
WODC. 



gevangenispersoneel gevraagd worden zich posi-
tief ten opzichte van gedetineerden op te stel-
len als bij voorbaat alles zinloos lijkt? 
Het is om deze reden nuttig de vraag naar het 
doel van gevangcnis -Araf, en daarmee naar het 
doel van straf als zodanig te blijven stellen. 
In dit kader when we het in Amerika ontwik-
kelde justice model nader bezien. Als achter-
grond geven we daartoe in de volgende para-
graaf een kort overzicht van verschillende 
theorieen over rechtspleging en straf. In para-
graaf 2 schetsen we in het kort de achtergron-
den waaruit het model is voortgekomen en 
daarna een overzicht van het model zelf. 
Paragraaf 3 vermeldt een aantal punten van 
kritiek die op het model gegeven zijn en para-
graaf 4 gaat in op de vraag wat het model voor 
de rechtspleging heeft betekend of wellicht 
nog betekent. In paragraaf 5 trekken we de 
lijn door naar Nederland en we besluiten met 
enkele persoonlijke annotaties in paragraaf 6. 

1 Strafrechtstheorieen in vogelvlucht 
Volgens sommige schrijvers kwam in niet-
ontwikkelde samenlevingsvormen het recht 
van bestraffing toe aan de directe slachtoffers. 
In een later stadium gingen samenlevingen 
regels stellen om de vergeldingsbehoeften van 
de slachtoffers in toom te houden. De regel 
'oog om oog, tand om tand' dient in die con-
text begrepen te worden. Dit betekende name-
lijk dat niet meer mocht worden terug gedaan 
dan het slachtoffer was aangedaan. Nog later 
gingen samenlevingen, volken, overheden de 
bestraffing overnemen, tot op het punt dat de 
slachtoffers praktisch geheel buiten beeld kwa-
men. 
Naarmate de strafrechtspleging meer in over-
heidshanden kwam en meer geformaliseerd 
werd, werden ook meer vragen gesteld. Waarom 
wordt em gestraft? Wie moet gestraft worden? 
Hoe moet de straf zijn? Waartoe dient de straf? 
Over het doel van de straf, de hoogte van de 
straf en de wijze van tenuitvoerlegging enzo-
voort zijn in de loop der jaren, zelfs eeuwen, 
vele theorieen ontwilckeld. Natuurlijk hangen 
dergelijke theorieen in sterke mate samen met 
enerzijds de opvattingen over het individu 
en de menselijke samenleving, al dan niet in 
relatie tot een God, en anderzijds met de op- 



vattingen over de oorzaken van afwijkend ge-
drag. Hierbij zijn enkele grote lijnen te onder-
scheiden.* 
Een belangrijke groep .van theorieen bestaat 
uit de zogenaamde doeltheorieen. In deze visie 
dient de. straf ervoor te zorgen dat er geen of 
minder (volgende) misdrijven begaan zullen 
worden en dat (dus) het niveau van de crimi-
naliteit zal dalen. Dit kan bijvoorbeeld door 
afschrikking, waarbij men onderscheid maalct 
tussen algemene en speciale afschrikking. Vol-
gens de theorie van de algemene afschrikking 
zullen mensen afzien van het plegen van misdrij-
ven als zij zien dat misdrijven (van anderen) 
bestraft worden. De bestraffing dient dan dus 
de algemene normhandhaving. De speciale 
afschrikking is op het individu gericht: volgens 
deze opvatting zal bestraffing tot gevolg hebben 
dat de persoon de volgende keer zal afzien van 
het plegen van een misdrijf. 
Volgens anderen kan de criminaliteit echter 

7 het beste bestreden worden door de plegers. 
van misdrijven uit te schakelen (incapaci-
tation). Daarbij wordt vooral gedacht aan lange 
gevangenisstraffen. Zolang misdadigers binnen 
zitten kunnen ze geen misdrijven plegen, in ieder 
geval niet buiten de inrichting. 
Ook de resocialisatie-theorieen behoren tot de 
groep van doeltheorieen. Het doel volgens deze 
theorie is immers de dader te re•-socialiseren, 
te verbeteren, zodat hij of zij een ordentelijk 
leven zal gaan leiden en geen misdrijven meer 
zal plegen. Het achterliggende idee van deze 
theorie is dat delinquenten eigenlijk een beetje 
ziek zijn en als gevolg van bepaalde persoonlijke 

' en/of Maatschappelijke ontwikkelingen niet 
goed in staat zijn zich aangepast te gedragen. 
Behandeling heeft dan tot doel deze aanpassing 
te bewerkstelligen.** Kenmerkend voor al deze 
theorieen is dat ze het doel van het straffen 
in de toekomst leggen en dat ze vooral dader-
gericht zijn. Door de daders af te houden 

* Voor een uitgebreider en diepgaander overzicht van 
de recente theorieen zie men by. Ashworth (1983) 
of Walker (1985). 
** Een omkering van deze theorie is de opvatting dat 
niet de delinquent een (beetje) ziek is, maar de maat-
schappij. De delinquent krijgt dan de rol van slacht-
offer. 



van het plegen van verdere misdrijven hoopt 
men de criminaliteit te beheersen. 
Andere theorieen leggen meer accent op het , 
heden en op het actuele conflict..Conflict-
oplossing is hier een goed voorbeeld van. Het 
misdrijf wordt gezien als een conflict tussen 
dader en slachtoffer (eventueel een anoniem 	• 
of een collectief slachtoffer); doel van de be-
straffing of afhandeling is het conflict op te 
lossen. Verwant daaraan is het strafdoel: ge-
noegdoening geven aan het slachtoffer of 
— meer collectief gezien — het herstellen van de 
beschadigde rechtsorde. Een variant hierop is 
het rituele publieke blijk van afkeuring en het 
daarmee bevestigen van het (heersende) nor-
menstelsel. 
Tenslotte zijn er de vergeldingstheorieen. Hierbij 
ligt het doel niet in de eerste plaats in de be-
heersing van de toekomstige criminaliteit, noch 
iii conflictoplossing. Het doel is het in even-
wicht brengen van de sociale balans. Er wordt 

8 gestraft omdat er misdaan is. De oorzaak ligt 
dus in het verleden en volgens deze theorieen 
gaat het bij het straffen in eerste instantie niet 
om de dader maar om de daad. Termen als 
wraak en vergelding dringen zich daarbij op. 
Een moderne variant van deze theorieen is het 
zogenaamde justice model dat vertaald kan 
worden als rechtvaardigheidsmodel of gerech-
tigheidsmodel.* 

2. Het model 
Dat degenen die in de jaren zestig en zeventig 
dit model voor het eerst onder de aandacht 
brachten niet van vergelding of wraak wilden 
spreken, maar liever van justice', dat wil zeg-
gen gerechtigheid, rechtvaardigheid of billijk-
heid, is geen toeval. 
De opkomst van het justice model kan niet 
los gezien worden van de context waarbinnen 
het werd `uitgevonden'. Daarvoor moeten we 
terug naar de tijd waarin men geloofde in de 
resocialisatie. In een aantal Amerikaanse staten, 
onder andere in Californie was het behande-
lingsdoel van de straf zo dominant dat veel 
gevangenisstraffen een onbepaalde duur 

* We gebruiken in de tekst niettemin de term 'justice 
model' omdat het °en in de VS ontwikkeld model 
betreft. 



kenden. De rationale hierachter was dat men 
op voorhand niet kon zeggen hoeveel tijd met 
de behandeling gemoeid zou zijn. Daarom gaf 
men vonnissen van onbepaalde duur (bijvoor-
beeld 5-20 jaar). De 'Parole Boards' (soort 
commissies ter beslissing over de voorwaarde-
lijke invrijheidsstelling) beslisten dan in een 
later stadium of de resocialisatie al voldoende 
geslaagd was. Zo ja, dan kon de gevangene op 
korte termijn met voorwaardelijke invrijheid-
stelling gaan; .zo neen, dan moest hij het nog 
maar eens opnieuw proberen. Op deze manier 
kon het gebeuren dat mensen voor betrekkelijk 
kleine vergrijpen jaren vast zaten. 
Een aantal ontwikkelingen leidde ertoe dat in 

. de jaren zestig scherpe kritiek op dit systeem 
kwam. Een faciliterende factor was allereerst 
de toenemende twijfel over de haalbaarheid 
van het resocialisatie-ideaal, culminerend in 
de eerder gememoreerde uitspraak 'nothing 
works'. Voorts kwamen in de jaren vijftig en 

9 zestig mensen uit midden-klasse milieus in de 
gevangenissen terecht, die daar in vroegere jaren 
nooit gekomen zouden zijn: verdedigers van de 
mensenrechten, pacifisten en dienstweigeraars. 
De toestanden die zij in de gevangenissen aan-
troffen zetten hen niet alleen aan het denken, 
maar ook aan het spreken. Het is tegen deze 
achtergrond dat het American Friends Service 
Committee, een stichting van de Quakers die 
zich inzet voor internationale en nationale 
vrede, een commissie aan het werk zette om het 
bestaande systeem kritisch te onderzoeken en 
aanbevelingen voor een nieuw systeem te 
doen.* 
Deze commissie kwam met twee belangrijke 
aanbevelingen (Struggle for Justice, 1971). 
Allereerst stelde men de vraag in hoeverre het 
mogelijk was een rechtvaardig strafrechts-
systeem te hebben in een onrechtvaardige 
samenleving. Met andere woorden er moest 
niet alleen naar het strafrechtssysteem gekeken 
worden maar ook naar de maatschappij, een 
bezigheid die het American Friends Service 
Committee toch al hoog in zijn vaandel had. 
Het tweedc deel van de aanbevelingen betrof 

* Het is wellicht aardig te vermelden dat een Neder-
lander, Jan Marinissen, daarin een prominente plaats 
innam. Is Nederland dan toch gidsland? 



het strafrechtssysteem en behelsde vooral de 
afschaffing van de onbepaalde vonnissen en 
het verlagen van het algemene strafniveau. 
Het eerste deel van deze aanbevelingen — de 
sociale veranderingen heeft wel tot een aan-
tal academische discussies geleid maar niet tot 
werkelijke veranderingen. Het tweede deel, de 
aanbeveling tot wijziging van het strafrechts-
systeem, heeft verstrekkende gevolgen gehad. 
Niet alleen de American Friends hidden zich 
met dit probleem bezig. Verschillende andere 
auteurs (Packer, 1968, Morris, 1974 en Fogel 
1975) hebben daarvoor en daarna soortge-
lijke aanbevelingen gedaan. Ook in de praktijk 
van de strafrechtspleging werden wijzigingen 
aangebracht. Zo werden door de United States 
Parole Commission in 1973 'formal guidelines' 
vastgesteld, die beoogden het verlenen van de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling van zijn erg-
ste willekeur te ontdoen. 
In 1976 volgde wederom een rapport, ditrnaal 

10 van de hand van von Hirsch, die optrad als rap-
porteur van het Committee for the Study of 
Incarceration. Dit werk werd gefinancierd door 
twee stichtingen die zich bezig houden met wat 
wij in Nederland de kansarmen zouden noemen. 
De commissie had in eerste instantie tot taak 
zich te bezinnen op de vraag welke verbete-
ringen voor het gevangeniswezen konden wor-
den aanbevolen. In de discussies daarover kwam 
men echter al spoedig terecht bij het onderwerp 
`strafdoelen' en via dit onderwerp bij de straf-
rechtspleging. De weerslag van deze discussies 
is door von Hirsch neergelegd in het inmiddels 
tot klassieker geworden werk Doing Justice 
(1976). Dit boek handelt dan ook vooral over 
strafdoelen en rechtspraalc en in mindere mate 
over strafrechtstoepassing. Omdat dit werk 
vaak beschouwd wordt als de meest heldere 
en consistente verhandeling over het justice-
model, geven we hier in het kort de inhoud er 
van weer, daarrnee tegelijkertijd de basis-ge-
dachten van het model uiteenzettend. 

Von Hirsch — en de commissie — zetten zich 
sterk af tegen wat zij zagen als de strafdoelen 
die toen (in de VS) in sterke mate werden be-
nadrukt, namelijk de resocialisatie van de ver-
oordeelde en de bescherming van de maatschap-
pij. Beide beginselen leidden in de Verenigde 



Staten tot een sterk geindividualiseerd systeem 
zowel in de strafrechtspleging als in de straf-
rechtstoepassing. Hieraan lag de gedachte ten 
grondslag dat op voorhand niet te zeggen is 
wanneer iemand geresocialiseerd, c.q. niet ge-
vaarlijk meer is. 
Een eerste praktisch bezwaar tegen dit uitgangs-
punt is volgens von Hirsch c.s. dat behandeling 
niets uithaalt. Ondanks alle pogingen veroor-
deelden te resocialiseren moet na vele experi-
menten en evaluatiestudies geconcludeerd wor-
den dat resocialisatie als systeem geen aantoon-
bare resultaten heeft opgeleverd. Hetzelfde 
geldt voor wat genoemd wordt 'predictive 
restraint', hetgeen bij gebrek aan beter met 
de term maatschappijbeveiliging zal worden 
vertaald.* Ook met betrekking tot de maat-
schappijbeveiliging is gebleken dat deze prak-
tisch niet uitvoerbaar is. Meer in het bijzonder 
blijken de voorspellingen terzake een groot 
aantal foutieve positieve diagnoses te bevatten, 
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	met andere woorden de gevaarlijkheid van veel 
mensen wordt te hoog ingeschat. 
Belangrijker wellicht dan de praktische bezwa-
ren zijn voor von Hirsch en de commissie de 
principiele bezwaren. Deze komen neer op drie 
punten. Het eerste, meest essentiele bezwaar 
is dat het onrechtvaardig is; het tweede, daarvan 
afgeleide bezwaar is dat daardoor veel te hoge 
straffen worden gegeven; en het derde bezwaar 
is dat de rechtszekerheid van de veroordeelde te 
wensen over laat en dat hij het slachtoffer kan 
worden van discrirninatie en willekeur. 
De onrechtvaardigheid van zowel het criterium 
van resocialisatie als van maatschappijbescher-
ming is dat de lengte van iemands straf dan 
afhankelijk wordt van zijn voorspelde toekom-
stige gedrag. De veroordeelde wordt langer of 
korter vastgehouden naarmate men verwacht 
dat hij al dan niet zal recidiveren. Het argument 
van de commissie is dat het onrechtvaardig is 
iemand te straffen voor iets dat hij (waarschijn-
lijk? wellicht?) zal gaan doen. Straf behoort 

* Deze term is moeilijk te vertalen. Letterlijk bete-
kent 'predictive restraint' voorspellende beteugeling 
of controle. Het begrip betreft dus het gevangen zetten 
van iemand op basis van verwachtingen omtrent zijn 
toekomstig delinquent gedrag. In ons rechtssysteem 
kennen wij jets dergelijks alleen bij de TBR. 



alleen gegeven te worden voor jets dat iemand 
gedaan heeft. 
Met betrekking tot de lengte van de straffen 
heeft de commissic vooral bezwaar tegen de 
mogelijkheid van zware (lange) straffen in geval 
van kleine misdrijven (teneinde iemand te re-
socialiseren dan wel zijn misdadigheid te be-
teugelen). 
Met betrekking tot de rechtszekerheid van 
het individu wordt opgemerkt dat rechtban-
ken, 'Parole boards' en reclasseringsinstellingen 
bureaucratische organisaties zijn die grote 
discretionaire bevoegdheden hebben, en dat 
dergelijke bureaucratische organisaties geneigd 
zijn bij het gebruik van die bevoegdheden aller-
lei oneigenlijke belangen te laten meespelen. 

Tegenover de resocialisatie en de maatschappij-
bescherming stellen von Hirsch c.s. het justice 
model. Dit model is gebaseerd op het beginsel 
van lust deserts'. Ook voor deze termen is het 

12 moeilijk de juiste vertaling te vinden. 'Justice 
model' wordt in Nederland wel met 'vergel-
dingsleef vertaald, al dan niet met de toevoeg-
sels `nieuw' of 'neo-klassiek'. Von Hirsch zelf 
verwerpt echter de corresponderende term 
'retribution'. Het woordenboek geeft voor 
'justice' ook niet de vertaling 'vergelding', 
maar we! `gerechtigheid', `rechtvaardigheid' en 
'billijkheid'. Het Engelse woord 'desert' wordt 
vertaald met 'verdienste' of 'verdiende loon'. 
Deze termen hebben in het Nederlands evenwel 
beide een connotatie die naar ons gevoel af-
wijkt van hetgeen von Hirsch bedoelt. Wij 
prefereren daarom vooralsnog de term 'verdien-
de straf 
Het rechtvaardigheids- of gerechtigheidsmodel 
rust op twee pijlers: de algemene afschrilcking 
en de verdiende straf. Het beginsel van de al-
gemene afschrikking geeft een antwoord op 
de vraag: waarom zou men iTherhaupt straffen? 
Het antwoord luidt dan dat het strafrechts-
systeem nodig is om het naleven van de normen 
af te dwingen, eq. zeker te stellen. Zonder 
sancties bij normoverschrijding heeft de norm 
geen kracht. Het beginsel van de verdiende straf 
geeft een antwoord op de vraag; wie moet 
worden bestraft? En het antwoord op deze 
vraag luidt dan: degene die het verdient, degene 



die de norm heeft overschreden.* 
Uitgaande van de verdiende straf laat zich de 
vraag naar de zwaarte van de straf stellen. 

, Von Hirsch en de commissie vervolgen hun 
logica door te stellen dat de zwaarte van de 
straf evenredig moet zijn aan de ernst van het 
misdrevene. Zij benadrukken daarbij vooral 
de interne consistentie: als misdrijf A zwaarder 
is dan misdrijf B, dan moet het eerste misdrijf 
zwaarder gestraft worden dan het tweede. Zij 
tonen zich voorstanders van een duidelijke tari-
fiering om de evenredigheid te benadrukken 
en duidelijk te maken waar men bij normover-
schrijding aan toe is. De tarifiering dient — zo-
als vermeld — afhankelijk te zijn van de ernst 
van het misdrijf, dit is de schade en de schuld. 
In hoeverre ook de vroegere recidive daarbij 
een rol moet spelen is een punt van discussie: 
von Hirsch vindt van wel, maar tenminste een 
van de commissieleden (Goldstein) laat in een 
appendix weten dat hij het hier niet mee eens 

13 	is. 
Veel problemen hebben de schrijvcrs echter 
met de hoogte van de tarifiering. Hoewel zij 
verwijzen naar de wetgever, die altijd al beslis-
singcn over strafmaat heeft moeten nemen, en 
naar empirische studies, die aangeven hoe de 
bevolking erover denkt, kunnen zij voor dit 
probleem toch geen goed antwoord vinden. 
Wel zijn zij ervan overtuigd dat de (toen) in 
de VS geldende straffen vaak veel te hoog zijn. 
Voorts impliceert het principe van evenredig-
heid dat voor lichte misdrijven geen hoge 
straffen gegeven mogen worden en dat bestraf-
fing anderzijds niet zo licht mag zijn dat ern-
stige misdrijven lichte straffen tot gevolg 
hebben. Binnen deze grenzen zijn er evenwel 
nog zeer grote marges. Ter nadere bepaling 
grijpen de schrijvers terug op het beginsel van 
de algemene afschrikking. Er moet nog wel een 
afschrikking van het systeem uitgaan. Wanneer 
dit niet het geval is, zijn de straffen te licht. 
Als er daarentegen veel afschrikking van het 
systeem uitgaat, kunnen de straffen misschien 
wel omlaag. De afschrikkingssterkte kan 
gemeten worden via de ontwikkeling van het 

* Zie voor een overzicht van een aantal belangrijke 
filosofische noties over deze vragen de in dit nummer 
opgenomen bewerking van Dean H. Clarke. 



criminaliteitsniveau, alhoewel von Hirsch toe-
geeft, dat dit ook door andere factoren beln-
vloed kan worden. 
Nog een enkel woord over het soort straffen 
dat door de commissie wordt voorgestaan. 
Opleggen van gevangenisstraf dient beperkt te 
worden tot echt ernstige misdrijven en dit 
geldt in versterkte mate voor plaatsing in ge-
sloten inrichtingen. Voorts wordt gepleit voor 
het alternatief van de beperkte-onderbroken-
opsluiting, bijvoorbeeld weekenddetentie of 
dagdetentie. Naast de boete, zou ook de waar-
schuwing een plaats in het systeem moeten 
krijgen. Enigszins ambivalent staan de schrij-
vers tegenover dienstverlening en 'probation' 
(toezicht door de reclassering in het kader van 
een voorwaardelijke veroordeling). Hoewel zij 
het nut er wel van inzien, zijn zij bang dat de 
straf weer spoedig in de richting van resocia-
lisatie zal worden omgebogen. 
Over de tenuitvoerlegging van de gevangenis- 

14 straf — het onderwerp waar het allemaal om 
begonnen was — is de commissie uiterst kort. 
Het strafIcarakter van de gevangenisstraf bestaat 
uit het ontnemen van de vrijheid. De zwaarte 
van de gevangenisstraf wordt gevonnd door de 
duur van de vrijheidsbeneming. De zwaarte van 
de straf dient niet door degenen die deze execu-
teren te worden bepaald in die zin dat binnen 
de muren van de gevangcnis extra leedtoevoe-
ging kan plaatsvinden. Er dient zo min moge-
lijk inbreuk gemaakt te worden op de rechten 
en (overgebleven) vrijheden van de gedetineer-
den. Regels dienen beperkt te worden tot dat-
gene dat nodig is om de orde en veiligheid te 
handhaven. Open inrichtingen verdienen de 
voorkeur. Opvoedkundige faciliteiten, behande-
ling en dergelijke dienen te worden aange-
boden op vrijwillige basis. Niet-deelname mag 
geen sancties tot gevolg hebben. Tenslotte 
dienen de rechtspositie en het klachtrecht van 
de gedetineerden erkend en geregeld te worden. 
Waar het allemaal om begonnen is, zegt de voor-
zitter van de commissie in het voorwoord, is 
niet om het criminaliteitsprobleem op te los-
sen, ook niet om `goed te doen' maar wel om 
het systeem eerlijker ('faire?) te maken. 

3. Kritiek en discussie 
De kritiek die op het justice model geleverd 



is valt in een aantal belangrijke onderdelen 
uiteen. Zoals vermeld had het `justice'-pro-
gramma aanvankelijk twee punten op de 
agenda. Het eerste en voor de schrijvers van 
Struggle for Justice belangrijkste punt was het 
bewerkstelligen van een rechtvaardige recht-
spraak in een (nog te vormen) rechtvaardige 
maatschappi j. Het tweede punt — uitgewerkt 
door bijvoorbeeld von Hirsch — accepteert 
de maatschappij min of meer zoals deze is. 
Hoewel von Hirsch erkent dat onrechtvaar-
digheid bestaat en bestreden moet worden, 
richt hij zich vooral op de rechtvaardige recht-
spraak. Clarke (1978) duidt deze standpunten 
aan als respectievelijk radicaal-links en liberaal-
rechts.•Waar het vooral de beginselen van de 
rechtvaardige rechtspraak zijn geweest die 
wortel hebben geschoten is het begrijpelijk 
dat radicaal links zich daartegen verzet hceft. 
Naast deze principiele opstelling hebben ande-
ren meer praktische of op onderdelen gerichte 

15 	kritiek op het model geleverd. Verder zijn er 
auteurs die het model als zodanig verwerpen 
omdat zij meer .zien in de doel-theorieen. 
En ten slotte is er nogal wat kritiek geleverd 
op de wijze waarop het model in de praktijk 
is uitgewerkt. Deze laatste vorm van kritiek 
bewaren we voor de volgende paragraaf waar 
op de invloed van het model op het straf-
rechtelijk systeem wordt ingegaan. In deze 
paragraaf gaan we op de drie eerder genoemde 
vormen in. 

3.1. Radicaal-links en de marxisten 
De vraag die linkse critici bezighoudt is of er 
wel een rechtvaardig rechtssysteem kan bestaan 
in een onrechtvaardige samenleving (zie by. 
Reiman & Headlee, 1981, Reiman, 1982 en 
Paternoster & Bynum, 1982). In het algemeen 
luidt hun antwoord daarop ontkennend. Zo 
stellen vertegenwoordigers van mensenrechten-
organisaties dat ook een gelijke behandeling 
in cen maatschappij vol ongelijkheden noodza-
kelijk tot ongelijke uitkomsten moet leiden. 
Daarom, zo stellen zij, zitten de gevangenissen 
vol met mensen uit de lagere sociaal-econo-
mische lagen en uit de minderheidsgroepen. 
Daarbij zijn de misdrijven van de leden van de 
heersende klasse (witte-boordencriminaliteit) 
vaalc vele malen ernstiger en schadelijker. Doch 



ook binnen linkse kringen legt men verschil- . 
lende accenten. 
Volgens Clarke (1978) bijvoorbeeld is het heer-
sende strafrechtssysteem een afspiegeling van de 
verhouding tussen de heersende klasse en de 
overheerste klassen. Volgens anderen (by. 
Reiman, 1982) is het strafrechtssysteem een 
direct gevolg van de produktieverhoudingen 
en leidt de economische crisis juist daarom 
tot een verscherping van het strafrechtelijk 
apparaat. 
Deze critici zetten zich over het algemeen 
zo sterk af tegen de huidige maatschappij en 
het bestaande strafrechtssysteem — inclusief 
het justice model —, dat zij niet verder komen 
dan tamelijk ingewikkelde academische discus-
sies over de ware linkse of marxistische leer. 
Zij verzuimen evenwel een antwoord te geven 
op de (rechts-conservatieve) roep om hogere 
straffen (Taylor, 1982). 
Greenberg (1983) die zowel lid was van de 

16 commissie die Struggle for Justice produ-
ceerde als medewerker aan het von Hirsch-rap-
port, waarschuwt dat de links-radicalen zich 
op deze manier verwijderen van degenen bij 
wie zij steun zouden moeten verwerven en die, 
omgekeerd, ook van hen steun zouden mogen 
verwachten: diezelfde kansarme groeperingen. 
Een ter dood veroordeelde, aldus Greenberg, 
schiet niet zoveel op met een uiteenzetting 
over het verschil tussen morele en legale schuld. 
Hoewel ook Greenberg zichzelf tot de linker-
zijde rekent en het op theoretisch niveau met 
veel critici eens is, is voor hem de strategie 
van het mogelijke belangrijker. Een rechtvaar-
diger strafrechtssysteem is zijns inziens (zie ook 
Humphries, 1984) in ieder geval een stap in de 
goede richting. 

3.2. Kritiek op onderdelen van het justice 
model 
Behalve op principiele problemen, wijzen en-
kele andere auteurs op een aantal problems-
tische onderdelen. De eerste vraag die zij stel- : 
len is op welke wijze de hoogte van de straf 
vastgesteld moet worden. Waaraah dient de 
hoogte te worden afgemeten en wie beslist dat? 
En als de hoogte van de straf wordt vastgesteld, 
met welke marges dient dit dan te geschieden? 
Galligan (1981) laat zien dat hier een belang- 



rijk dilemma ligt. Als de marges nauw zijn, dan 
dient niet alleen elk misdrijf, maar ook elke 
mogelijke verzwarende of verzachtende omstan-
digheid nauwkeurig omschreven te zijn. Het 
risico bestaat dan dat deze nauwkeurige om-
schrijvingen, toegepast op .het individu, toch 
tot onrechtvaardige uitspraken zullen leiden. 
Indien anderzijds ruime marges worden gesteld, 
wordt daarmee een belangrijk beslissings-
moment bij de rechter gelegd en dat was nu 
juist waar het model zich tegen verzette. 
Een belangrijk punt in de kritiek is voorts 
de vraag of recidivisme tot de verzwarende 
omstandigheden moet worden gerekend. Von 
Hirsch doet dit — aarzelend — wel, omdat de 
schuld dan groter zou zijn. Maar volgens Walker 
(1978) is dat voor de onvervalste recidivist 
nu juist helemaal niet te begrijpen. Hij zal 
misschien accepteren dat er twee jaar op in-
braak staat; wellicht kan hij ook nog begrijpen 
dat hij een jaar extra krijgt omdat hij een vuur- 

17 wapen droeg. Maar waarom hij nog eens extra 
gestraft moet worden vanwege een vorige ver-
oordeling,.daarvan ontgaat hem de zin. Hij was 
daarvoor immers al gestraft en twee maal straf-
fen voor een feit beschouwt hij als onrechtvaar-
dig. 
Een derde kritiekpunt is dat de voorstanders 
van het justice model een belangrijke schakel 
gemist hebben. De strijd tegen de onbepaalde 
vonnissen heeft hen ertoe gebracht zich te ke-
ren tegen de macht van de rechter en tegen de 
bevoegdheden van de 'Parole Boards'. De aan-
klagers hebben zij echter veelal overgeslagen, 
tenvijl een belangrijk deel van de verschillen 
tussen vonnissen (in Amerika) is toe te schrijven 
aan het systeem van 'plea bargaining' (Nagel, 
1984).* 

3.3. Voorstanders van de doel-theorieen 
Het ligt voor de hand dat voorstanders van 
verschillende doeltheorieen zich tegen de filo-
sofie van het justice model zouden verzetten. 
Dit geldt om te beginnen voor de voorstanders 

* 'Plea bargaining' en 'charge bargaining' zijn 
systemen waarbij tussen de aanklager en de 
advocaat onderhandeld wordt over de aard van 
het ten taste te leggen feit en de hoogte van de 
vordering in ruil voor een bekentenis van schuld. 



van het resocialisatie-model, die verschillende 
redenen aangeven waarom de behandelings-
ideologie niet moet worden losgelaten. Ten 
dele worden daarbij min of meer afgeleide 
argumenten gebruikt. Zo stellen Cullen en 
Gilbert (1982) dat de behandelingsideologie 
in de praktijk tot een humanere behandcling in 
de gevangenissen heeft geleid. Walker (1976) en 
Vinson (1986) wijzen erop dat het personeel 
in gevangenissen een zekere ideologie nodig 
heeft. Deze personeelsleden willen — zoals 
iedereen — het gevoel hebben dat hun werk 
ergens goed voor is. 
Vergelijkbaar commentaar van vooral Europe-
anen (by. op basis van Anttila, 1972) is dat men 
wel in de gevangenissen kan behandelen. Dit 
moet echter op vrijwillige basis geschieden. • 
Overigens zijn de voorstanders van het justice-
model het daar geheel mee eens. Zij keren zich 
niet zozeer tegen de behandeling als zodanig, 
maar tegen de behandeling als doel van de straf 

18 	en daarmee als criterium voor de al dan niet te 
verlenen voorwaardelijke invrijheidsstelling. 
'Don't throw the parole baby out with the 
justice bath water' is de aanbeveling van Breed 
(1984). Als gevolg van het systeem van 'plea 
bargaining' bewerkstelligen de zogenaamde 
bepaalde vonnissen (vonnissen met een van 1e- 

. voren vastgelegde duur) helemaal niet de door 
het justice-model gevraagde gelijkheid. Volgens 
hem wordt in 90 tot 95 procent van de gevallen 
in feite beslist bij de 'plea-bargaining'. De 
'Parole Board' kon daardoor juist een element 
van rechtvaardighcid inbrengen: ongclijke von-
nissen konden door hen gelijk worden gemaakt. 
Daarnaast is de mogelijkheid van een eerdere 
voorwaardelijke invrijheidsstelling bij goed 
gedrag voor de motivatie van de gedetineerde 
en daarmee voor de atmosfeer in de inrich-
tingen van groot belang. Bovendien blijkt 
volgens Breed, dat de recidive bij 'parole' 
lager is en dat het systeem regulerend kan 
functioneren bij dreigende overbevolking van de 
gevangenissen. Breed wordt in deze visie ge-
steund door Nagel (1984), een vroegere ad- 
junct-directeur van een penitentiaire inrichting. • 
Wellicht de meest sterke tegenstand is gekomen 
van de voorstanders van 'incapacitation'. tilt 
recent onderzoek in de Verenigde Staten is 
gebleken dat — in ieder geval daar — een klein 



aantal mensen verantwoordelijk is voor een 
groot aantal misdrijven. Veel onopgehelderde 
misdrijven zijn gepleegd door mensen die ten-
slotte een gevangenisstraf gekregen hebben voor 
een of enkele misdrijven waarbij zij tegen de 
lamp gelopen zijn; het aantal door hen gepleeg-
de misdrijven is echter veel groter dan het aan-
tal dat hen formed l ten laste is gelegd. 
Deze groep beroepsmisdadigers kunnen aan de 
hand van een aantal kenmerken, zoals leeftijd 
ten tijde van het eerste delict, druggebruik 
en dergelijke, geidentificeerd worden. Een forse 
strijd is ontbrand over de vraag met hoeveel 
zekerheid dergelijke prognoses gedaan kunnen 
worden. De meest optimistische schattingen 
gaan zelfs in de richting van 80 procent juiste 
uitspraken (Wilson, 1983). Uit een oogpunt 
van een efficiente kosten-baten benadering zou 
er veel voor te zeggen zijn juist deze mensen op 
te sluiten en de anderen veel lichter te straffen. 
Men beperkt daarmee de gevangenispopulatie, 

19 terwijl een maximaal effect op de onderdruk-
king van het criminaliteitsniveau kan worden 
bereikt (zie by. Glaser, 1984). 
Door de voorstanders van het justice-model 
wordt hier tegen ingebracht dat het onrecht-
vaardig is iemand op te sluiten voor misdrij-
ven die hij waarschijnlijk zal gaan plegen. Het 
antwoord van de voorstanders van selectieve 
beveiliging luidt dan: Wat is er onrechtvaardig 
aan jezelf te beveiligen tegen dreigend gevaar?' 
(zie by. Walker, 1982). 

4. Ontwikkelingen 
In deze paragraaf proberen wij een overzicht 
te geven van de ontwildcelingen die als gevolg 
van het justice model in de strafrechtspleging 
hebben plaatsgevonden. We bezien daartoe eerst 
de Verenigde Staten en daarna (enkele landen 
in) Europa. 

4.1. Verenigde Staten 
De belangrijkste gevolgen voor het model zien 
we in Amerika bij de rechtspraak. De overgang 
van vonnissen van onbepaalde duur naar vonnis-
sen van bepaalde (vaste) duur is bijna overal 
gemaakt en heeft enorme veranderingen teweeg 
gebracht. Onder bepaalde vonnissen wordt niet 
alleen verstaan dat de vonnissen gefixeerd zijn, 
maar ook dat zij via standaardregels tot stand 



komen. Aangezien elke staat in Amerika zijn 
eigen rechtspraak heeft, zijn er nogal wat ver-
schillen in de uitvoering te constateren (von 
Hirsch en Hanrahan, 1981). Zo signaleren zij 
dat: in sommige staten alleen naar het delict 
wordt gekeken, terwip in andere staten oak 
verzwarende en verzachtende omstandigheden 
in aanmerking worden genomen; in sommige 
staten de recidive wel (soms fors!) meetelt en 
in andere niet; in sommige staten de rechter 
zelf de beslissing mag nemen of een gevangenis-
straf op zijn plaats is, terwijI dit in andere is 
voorgeschreven. 
Van belang is verder de vraag wie de richtlijnen 
maakt. In sommige staten is dat de wetgever, in 
andere een speciale commissie en in enkele de 
'parole board'. Het meest problematisch lijkt 
het in de praktijk uit te pakken indien de 
wetgever de voorschriften opstelt. Een berucht 
voorbeeld hiervan is Californie, waar de crimi-
naliteitsbestrijding een geheide stemmen-trek- 

20 ker is. Aangezien het politieke systeem in Cali-
fornie cen grate rol toekent aan directe 'in-
spraak' door de burgers, valt er altijd wel stem-
menwinst te halen door voor te stellen om een 
bepaald delict, dat op dat moment in de belang-
stelling staat (bijvoorbeeld kindermishandeling), 
hoger te straffen. Op deze wijze is het hele 
systcem in Californie snel volledig uit de hand 
gelopen. Aanvankelijk leverde de nieuwe po-
litiek na een jaar toepassing gemiddeld geen 
hogere straffen op dan onder het oude systeem 
(Brewer, Beckett en Holt, 1981); na verloop 
van een jaar waren de gemiddelde straffen ech-
ter aanzienlijk omhoog gegaan.* Om deze reden 
wordt het justice model vaak geassocieerd met 
zware en hoge straffen. En dat, terwijI het de 
grondleggers er juist am begonnen was de straf-
fen lager en het systeem humaner te maken. 
De invloed op de gevangenissen is vrij groot 
geweest. Een aantal aspecten zijn verbeterd. Zo 
is de rechtspositie van de gedetineerden verbe-
terd en zijn rechtbanken minder terughoudend 
geworden klachten van gedetineerden te horen. 
Voorts zijn de spanningen, veroorzaakt door de 
onbepaalde duur van de vonnissen, minder 

* Voor can uitgebreidere beschrijving van dit proces" 
zie Men de bewerking van een artikel van Greenberg 
en Humphries elders in dit nummer. 



geworden (Davies, 1985). Daar staat echter 
tegenover dat door de hogere straffen de 
gevangenissen steeds voller worden. 
Aangezien het electoraat wel hoge straffen 
heeft gevraagd — en gekregen — maar niet be-
reid is daarvoor ook de (geld)middelen ter be-
schikking te stellen, worstelen vele inrichtingen 
met problemen van overbevolking, slecht onder-
houd en te weinig middelen. Als gevolg daarvan 
waren begin 1985 meer dan de helft van de 
staten af gewikkeld in een proces over omstan-
digheden in de gevangenissen of onder bevel 
van een rechtbank (court order) verbeteringen 
aan te brengen (Selke, 1985). Gevangenissen 
zijn plaatsen geworden waar geweld, onder 
andere tussen raciaal samengestelde gangs, aan 
de orde van de dag is en waar het personeel het 
aan de gevangenen zelf overlaat hun zaken te 
regelen (Van Den Haag, 1985). 
In overeenstemming met de bedoelingen van 
het justice model is in veel staten het 'parole'- 

21 beginsel afgeschaft. Dit bleek evenwel een aan-
tal nadelen met zich mee te brengen. Met het 
afschaffen van de 'parole' verviel de moge-
lijkheid daarmee de (over)bevolking in de ge-
vangenis te reguleren. Een ander nadeel wordt 
gezien in het ,ontbreken van een prikkel tot 
goed gedrag; oindat de uit te zitten tijd toch 
vaststaat heeft de gedetineerde geen reden zich 
goed te gedragen. 
Deze problemen hebben er toe geleid dat men 
in een aantal staten arbeidsstelsels heeft inge-
voerd. Voor elke dag arbeid kan de gedetineer-
de dan een zekere hoeveelheid tijd `terug-
verdienen'. Hoeveel dat precies is verschilt van 
staat tot staat en is ook binnen een staat onder-
hevig aan voortdurende verandering. Onder 
sommige wetgevingen kan de terugverdiende 
tijd weer verloren raken als gevolg van slecht 
gedrag. 
Een en ander maalct het voor de directies van 
gevangenissen niet gemakkelijk. Behalve dat 
vele van hen betrokken zijn in processen over 
hun inrichtingen hebben zij ook te maken met 
zich voortdurend wijzigende regelgeving. Davies 
(1985) vertelt over zijn bezoek aan een inrich-
ting in Californie, waar gevangenen onder vier 
verschillende wetgevingen, dus regiems of 
systemen, verblijven. Voor elk van deze vier 
groepen gelden aparte regels, classificaties, 



arbeidsstelsels en dergelijke. Davies beschrijft 
de hem getoonde boekwerken waarin dit alles 
beschreven werd als' een Machtmerrie-achtig 
visioen van een tot waanzin geworden bureau-
cratie'. 

4.2. Enkele Europese landen 
In West-Europa heeft het justice-model veel 
minder invloed (gehad) dan in de Verenigde 
Staten. Dit komt waarschijnlijk doordat in de 
meeste West-Europese stelsels het beginsel van 
de billijke straf altijd een belangrijke factor 
bij de straftoemeting is geweest. Voorts rusten 
de rechtssystemen in West-Europa alle in meer-
dere of mindere mate op een complex van 
theoriebn en zijn wij veel minder dan de Ame-
rikanen geneigd om nu eens de ene theorie dan 
weer de andere tot het enige exclusieve be-
ginsel voor de straftoemeting te verheffen. 
Niet alleen heeft het justice-model in Europa 
veel minder invloed, er wordt ook veel minder 

22 	over geschreven en gedebattecrd. loch zijn er 
wel enige overeenkomsten aan te geven, die 
meer of minder geinspireerd zijn door het 
,Amerikaanse justice model. 

4.2.1. Belgie 
Zo beschrijft Eliaerts in een redactioneel in 
Panopticon (1984) hoe het `nieuwe realisme' 
aantrekkingskracht heeft op vogels van geheel 
diverse pluimage. Enerzijds zijn dat de `nieuwe 
conservatieven', die met een verwijzing naar de 
toenemende criminaliteit en de onrust bij de 
bevolking roepen om meer law and order', 
anderzijds zijn er degenen die in voor Eliaerts 
progressieve zin de rol van het strafrecht terug 
willen brengen naar zijn fundamentele op-
dracht, namelijk bestraffen, en wel op een zo 
beperkt mogelijke wijze. Eliaerts laat er geen 
twijfel over bestaan dat de trend in Belgie 
in conservatieve richting gaat. Hij verwijst 
daarbij onder andere naar de plannen voor de 
hervorming van de wergeving op de jeugdbe-
schcrming waarbij hij een duidelijke verschui-
ving van bescherming naar `strafwaardigheid' 
van de jongeren signaleert. 

4.2.2. Duitsland 
Het Duitse rechtssysteem is gebaseerd op ver-
gelding en resocialisatie. Hoewel men uiter- 



aard bekend is met de negatieve resultaten van 
veel resocialisatie-onderzoek blijft men in 
Duitsland dit principe toch tamelijk hoog in 
het vaandel schrijven; men gelooft er in en men 
wil er in geloven (zie by. Kaiser, 1983). Toch is 
de vergelding en daarmee de ernst van het mis-
drijf in de pralctijk verreweg de belangrijkste 
determinant van de straf. De wetgeving geeft 
voor enkele misdrijven een verplicht vonnis, 
maar voor de meeste misdrijven een minimum 
en maximum, waartussen de rechter dient te 
blijven. 
Over de vraag in hoeverre de doelen resocia-
lisatie en afschrikking daarbij een rol mogen 
spelen zijn tamelijk felle debatten gevoerd. 
De rechterlijke macht pleegt echter overwe-
gingen van deze aard voor onjuist te verklaren. 
De straf dient gebaseerd te zijn op recht en bil-
lijkheid dat wil zeggen alleen op het feit zelf, 
in het bijzonder de schade en de mate van 
schuld van de dader (Weigend 1983).* 

23 	Het is overigens de vraag in hoeverre deze op- 
stelling toegeschreven kan worden aan invloe- 
den van het Amerikaanse justice model. 
Volgens Weigend is het vooral de afkeer van het 
'nazi-regime, waarbij de afschrikking een belang-
rijke rol in de rechtspleging speelde, die de 
Duitsers na 1945 weer heel duidelijk het accent 
op het vergeldingsprincipe heeft doen leggen. 
Duidelijke evenredigheid tussen schuld en straf 
leek te garanderen dat geen andere — oneigen-
lijke — doelen in de rechtspleging zouden kun-
nen binnensluipen. Andere auteurs maken even- 
wel wel degelijk melding van de bespreking van 
(elementen van) het justice model in Duitse 
literatuur (Kaiser, 1983, Voss, 1984). Daarbij 
wordt behalve aan Amerikaanse auteurs ook 
gerefereerd aan Scandinavische schrijvers. 
Met betrekking tot de vraag hoe hoog de straf 
moet zijn, noemt Weigend een ons inziens aan-
trekkelijk beginsel. Het beginsel van de ver-
diende straf, zo stelt hij, moet gezien worden 
in de context van de taak van een moderne 
staat om de sociale vrede en orde te bewaren. 
Dat betekent dat de straf van zodanig gewicht 
dient te zijn dat iedereen — het slachtoffer, 

* Wel kent de Duitse Wetgeving een aantal veilig-
heidsmaatregelen, enigszins vergelijkbaar met onze 
TBR. 



de dader en de maatschappij — deze als recht-
vaardig en juist kan accepteren. Te strenge 
straffen doen de dader wrokken, te lichte straf-
fen laten het slachtoffer ontevreden achter. 
Concluderend kunnen we stellen dat het Duit-
se systeem veel kenmerken van het justice 
model heeft, maar daar gedeeltelijk langs andere 
wegen clan in Amerilca toe gekomen is. 

4.2.3. Scandinavie 
Voorzover het Amerikaanse justice model in-
vloed gehad heeft in Europa, moet deze invloed 
vooral in de Scandinavische landen (en wellicht 
Engeland) worden gezocht. Overigens is niet 
helemaal duidelijk in hoeverre de Scandina-
vische landen echt door de Amerikaanse stro- 

. 	mingen be invloed zijn, of dat veeleer van paral- 
lelle ontwikkelingen gesproken moet worden. 
Duidelijk is wel dat er nogal wat contacten 
waxen (en zijn). In 1972 schrijft Anttila al een 
artikel waarin zij melding maakt van een groep 

24 	progressieve criminologen in de Scandinavische 
landen die zich bezig houden met het ontwik-
kelen van een nieuwe ideologie voor het straf-
recht. Daarbij wordt enerzijds afstand genomen 
van de klassieke wraakgedachte en anderzijds 
van de toen in de mode zijnde resocialisatie-
ideologie (Anttila, 1972). De nieuwe ideologie 
houdt zich niet zozeer bezig met de beheersing 
van de criminaliteit als wel met de vraag wie 
voor die criminaliteit moeten `boeten'. Dit 
leidt tot een sterk accent op de rechtsgelijk-
heid. En aangezien gevangenisstraffen niet 
resocialiseren zou bovendien een verschuiving 
naar alternatieve straffen mogelijk moeten zijn. 
Ruim tien jaar later beschrijft dezelfde Anttila 
de Scandinavische rechtssystemen als strict 
legalistisch (Anttila, 1984 en 1985). Van het 
medische model zijn nog enige restanten over-
gebleven, in de vorm van maatregelen en alter-
natieve sancties zoals de dienstverlening in geval 
van lichtere misdrijven maar voorts wordt 
een nogal strikte evenredigheid tussen daad 
en straf gehanteerd. Ook in deze conceptie 
blijft behandeling overigens zeer wel moge-
lijk , maar deze mag nimmer de reden voor 
de hoogte of de soort van de straf zijn. Ook in 
deze opvatting dient de straf vooral rechtvaar-
dig en billijk te zijn. De rationale voor het straf-
fen als zodanig is echter generale preventie. 



Daarmee verschilt men in Scandinavische lan- 
• den van de Verenigde Staten: in het Amerikaan-

se justice model ligt de nadruk op de afschrik-
king in het algemeen en op de gepleegde daad. 
Dit impliceert een sterk accent op het verleden. 
Het Scandinavische model is meer toekomst-
gericht en legt meer nadruk op het versterken 
en bevestigen van de normen van de gemeen-
schap. Voorts is in het Scandinavische denken 
de vraag waarom er gestraft moet worden, 
duidelijker losgekoppeld van de vraag hoe 
zwaar er gestraft moet worden. Daardoor 
is in Scandinavie het justice model niet ver-
bonden met zware, harde straffen, terwijl dit in 
de VS veel vaker wel het geval is. De straffen 
in de Scandinavische landen zijn over het alge-
meen dan ook niet zo hoog (zie ook von 
Hirsch, 1983). De nadruk op de generale pre-
ventie vraagt een eenvoudig strafsysteem. Dit 
bevordert dat iedereen kan weten wat hem of 
haar bij Overtreding van de normen te wachten 

25 	zal staan. 
Het afstand nemen van de behandelingsideolo- 

• gie heeft ertoe geleid dat in verschillende 
Scandinavische landen de wettelijke minimum-
duur van de gevangenisstraf is verlaagd. Meende 
men vroeger dat de resocialisatie toch minimaal 
een aantal maanden vroeg, nu is dit geen reden 
meer om een minimum aan te houden. Voorts 
zijn in de Scandinavische landen voor de 
meeste of alle delicten duidelijke straf-minima 
en -maxima gegeven. Daarbinnen wordt de 
eenheid en uniformiteit vooral gewaarborgd 
door een drietal elementen: de verplichting 
vonnissen te motiveren, de mogelijkheid in be-
roep te gaan en de publikatie van de beslis-
singen in beroepszalcen (Andenaes, 1983). 
Een discussie is nog gaande over een van de 
laatste restanten van het oude systeem, name-
lijk de voorwaardelijke invrijheidsstelling. De 
administratie heeft op dat gebied nog veelal een 
aantal discretionaire bevoegdheden en de vraag 
is gerezen of ook hier geen regels gesteld 
moeten worden. 
Nog een enkel woord over de alternatieve 
sancties. Hoewel soms gedacht wordt dat de 
Scandinaviers tegen de alternaticve sacties 
zijn, omdat dit de eenduidigheid van het sys-
teem in gevaar zou brengen, is dit toch niet het 
geval. Hoewel men tegenover reclasserings- 



toezicht, dienstverlening en andere alternatie-
ven een wat ambivalente houding aanneemt, 
gaat men ervan uit dat deze sancties hun 
plaats in het systeem waard zijn. Daarbij moet 
niet vergeten worden dat veel van de discussies 
rond het justice model zich concentreren op de 
zwaardere misdrijven — en dus de gevangenis-
straffen — terwij1 de alternatieven zich juist 
aan de onderkant van de ernstschaal aandienen. 
In zekere zin zou dus van `gescheiden markten' 
gesproken kunnen worden. 
Met betrekking tot jeugdigen treden deze al-
ternatieven wellicht duidelijker op de voor-
grond. Daarbij moet worden aangetekend dat 
ook de theorieen van een aantal andere voor-
aanstaande Scandinavische criminologen (o.a. 
Christie), die een terugdringen van het juii-
dische systeem en een directere bemoeienis 
van de gemeenschap (conflictoplossing) voor-
staan, hiertoe een aanzet hebben gegeven 
(Joutsen, 1985). De opmerking van Andenaes, 

26 	dat strafrecht en strafrechtstoepassing vaak 
meerdere doelen en elementen verenigen, lijkt 
oak voor Scandinavia op zijn plaats. 

4.2 4. Engeland 
Oak voor Engeland is het niet geheel duidelijk 
welke invloed er van het justice model is uit-
gegaan. Het model is er — waarschijnlijk eerder 
en uitgebreider danbijvoorbeeld in Duitsland — 
wel degelijk bekend. Verschillende Engelse 
academici hebben oak van het begin af aan bij-
dragen aan het debat over het model geleverd 
(zie by. Walker, 1978). Erg populair lijkt het 
model er evenwel nooit geworden. Walker 
verwoordt zijn kritiek duidelijk in de titel van 
een artikel: 'Unscientific, unwise unprofitable 
or unjust?' (1982) en oak Mott (1985) vestigt 
vooral de aandacht op de problemen van en de 
kritiek op het model. 
Wel werd oak in Engeland in het begin van de 
jaren zeventig afstand genomen van het reso-
cialisatiemodel. Er kwam evenwel geen justice 
model-benadering voor in de plaats. Volgens 
Davies (1985) weet men eigenlijk nog steeds 
niet welke richting in te slaan. Niettemin is er 
wel degelijk een en ander gebeurd. Drie elemen-
ten lijken de discussic en het beleid met betrek-
king tot de criminele politiek sinds het begin 
van de jaren zeventig bepaald te hebben. 



Ten eerste is er het capaciteitstekort van het 
gevangeniswezen en de daaruit resultercnde 
overbevolking van de inrichtingen. Dit leidde 
tot een beleid, gericht op alternatieven voor 
de vrijheidsstraf, in geval van lichtere misdrij-
ven (Mott, 1985). Ten tweede zijn er de pro-
blemen met het bewarend personeel. Deze 
leidden tot een onderzoek door een officiele 
commissie, hetgeen in 1979 in het zogenaamde 
May-report resulteerde. Dit rapport vestigde 
de aandacht op het ontbreken van een duide-
lijke doelstelling van de gevangenisstraf en stel-
de dat van het personeel niet gevraagd kan wor-
den in een moreel vacuum te werken; indien dit 
toch geschiedt leidt dit tot .  een verharding in 
de verhoudingen. Ten derde heeft de huidige 
regering zich ten doel gesteld het vertrouwen 
van de bevolking in het justitieel systeem te 
bewaren en zonodig te versterken (Criminal 
Justice, 1984). Naast een aantal maatregelen 
in de sfecr van de preventie wordt het beleid 

27 inzake het terugdringen van de korte vrijheids-
straf voortgezet. Met betrekking tot de zware 
misdrijven wordt de repressie echter versterkt: 
hogere straffen, minder kans op voorwaardelij-
ke invrijheidsstelling, en dus langere werkelijke 
strafduur. Voorts zullen veertien nieuwe ge-
vangenissen worden gebouwd. 
Toch is er, aldus Davies (1985), wel enige 
beweging in de richting van het justice model 
merkbaar. Hij verwijst daarbij naar de `retoriek' 
rond de 'short, sharp shock' (dit is een zeer 
korte gevangenisstraf voor in het bijzonder 
jeugdige first offenders) en naar de wijziging 
van het jeugdstrafrecht, waarbij onbepaalde 
vonnissen worden vervangen door vonnissen 
van bepaalde duur. Toch zal zijns inziens 
de rechtspleging zich weinig van het justice 
model aantrekken: de zittende magistratuur 
zal zich zeer bepaald verzetten tegen elke 
poging enige nadere structuur in het systeem 
te brengen. In Engeland wordt door de rechters 
zo zwaar aan het begrip `onafhankelijkheid' 
getild dat elke discussie (of soms zelfs onder-
zoek) over de straftoemeting als inmenging 
beschouwd wordt. Wellicht ware te spreken van 
'splendid isolation'. 
Anders is het gesteld met het gevangeniswezen. 
Het is wellicht een merkwaardige historische 
ontwikkeling, dat het justice model in Amerika 



in eerste instantie•een reactie was op de wan-
toestanden in de gevangenissen; maar toch voor-
al een hervorming van de rechtspleging is ge-
worden terwill die invloed in Engeland uiterst 
gering is maar daarentegen met betrekking tot 
het gevangeniswezen — althans met betrekking 
tot het verbale beleid in deze — wel degelijk 
een aantal wijzigingen op gang heeft gebracht. 
De discussie over de doelstelling van het En-
gelse gevangeniswezen begon al eind jaren zestig 
toen de eerste aanzetten voor het begrip 
'humane containment', wellicht te vertalen als 
humane opsluiting of in onze begrippen hu-
mane tenuitvoerlegging van de detentie, werden 
gegeven. Aanvankelijk bevatte dit begrip alleen 
een verwijzing naar omstandigheden en voor-
zieningen die acceptabel dienden te zijn voor de 
buitenwereld. Later werden daar de begrippen 
menselijke waardigheid, zelf-respect, en beper-
king van de detentieschade aan toegevoegd. 
Het May-report ging uit van 'Secure and yet 

28 positive custody'. Werk en andere vormen van 
zinvolle tijdvulling waren de kern van deze 
benadering. 
Tenslotte is er nog een duidelijke invloed uit-
gegaan van de Europese standaard minimum-
regels voor de behandeling van gevangenen en 
van een aantal uitspraken van het Europese 
hof inzake het klachtrecht van gedetineerden 
(zie voor een uitgebreider overzicht van deze 
discussie: Mott, 1985). Het huidige beleid gaat 
uit van de gedachte dat de straf bestaat uit 
vrijheidsbeneming en dat daaraan niets dient 
te worden toegevoegd. Het is de taak van het 
gevangeniswezen, met een zo efficient moge-
lijk gebruilc van de beschikbare middelen, de 
gedetineerden ecn zo normaal mogelijk leven 
te laten leiden als onder de omstandigheden 
mogelijk is. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat 
het justice model in Europa een beperkte in-
vloed lijkt te hebben. Het sterkst is de invloed 
in de Scandinavische landen en — in mindere 
mate — in Engeland. Het zijn ook auteurs uit 
deze landen die zich vanaf het begin af aan 
gemengd hebben in de discussie over het model. 
In de verschillende Scandinavische systemen 
blijken de principes van het model het meest 
zuiver en consequent uitgewerkt te zijn. In 



Engeland is dit beperkt gebleven tot de discus-
sies over en het (verbale) beleid met betrekking 
tot de gevangenisstraf. In Belgie en Duitsland 
lijkt de invloed zeer beperkt. Wel kunnen — en 
dit geldt eveneens voor Scandinavie en Enge-
land — enkele ontwikkelingen die in de richting 
van het `gerechtigheids-mode werken, worden 
aangegeven. Voor de meeste landen is dat een 
terugtred met betrekking tot de resocialisatie-
ambities, voor Duitsland zou eerder het oorlogs-
verleden meespelen. 

5. Nederland 
Net zo min als in andere Europese landen 
hebben in Nederland de resocialisatietheorieen 
zo'n dominante rol gespeeld als in Amerika. Er 
was — bij het in discrediet raken van het re-
socialisatiemodel — daarom ook veel minder 
behoefte een radicaal andere richting in te 
slaan. Integendeel, van oudsher heeft men in 
ons land als regel veel meer een mengeling van 

29 	verschillende theorieen en (vooral) strafdoelen 
voorgestaan (zie by. -  Heijder, 1963 en Van 
Duyne, 1983). 
Toch zijn er wel accentverschuivingen te con-
stateren. In de jaren zestig was de resocialisatie-
gedachte zeer dominant aanwezig. Het onder-
zoek in de gevangenissen richtte zich hier 
nadrukkelijk op of hield er rekening mee 
(zie by. Heijder, 1963; Zwezerijnen, 1972). 
Ter Heide stelt in 1965 dat het bij de zingeving 
van de strafbejegening vooral om het effect gaat 
(Ter Heide, 1965, P.  176). Maar ook in Neder-
land wees onderzoek steeds duidelijker uit 
dat de verschillende strafmodaliteiten Van der 
Werff, 1979) of de verschillende executie-
vormen (Van der Linden 1981; Berghuis, 1981) 
geen of weinig verschillen met betrekking tot 
de recidive lieten zien. Daarmee is de retoriek 
van het resocialisatiebeginsel stil gevallen. Er 
is echter weinig andere ideologie voor in de 
plaats gekomen (zie Van Duyne in het hierna 
volgende artikel); alleen voor het gevangenis-
wezen zijn de `officiele' ideologische bakens 
verzet: van resocialisatie naar humane bejege-
ning (Taak en Toekomst van het Nederlandse 
gevangeniswezen, 1982). 
Dit neemt niet weg dat er in de praktijk van 
het dagelijks handelen en ook in de praktijk van 
het beleid wel degelijk veranderingen te zien 



zijn. Wij noemen er enkele die ons inziens veel-
al wijzen op een (stilzwijgende) filosofie die 
veel verwantschap vertoont met de beginselen 
van het justice model. 
Om te beginnen geldt dit ten aanzien van de 
straftoemeting. Dient de straftoemeting een 
'kunst', c.q. `maatwerk' (Kuitenbrouwer, 1985) 
te zijn of dient aan het beginsel van de (rechts)- 
gelijkheid een zwaarder accent gegeven te wor-
den? Deze vraag is al jaren in discussie en het 
ziet er naar uit dat steeds meer auteurs in de 
richting van de (rechts)gelijkheid denken (zie 
by. Math, 1985), in ieder geval voor de 
doorsnee delicten. Uit onderzoek naar de straf-
toemeting blijkt steeds weer opnieuw dat de 
ernst van het delict, de recidive (en het drug-
gebruik) de beste `voorspellers' van eis of von-
nis zijn. Het systeem van de richtlijnen voor 
preventieve hechtenis, sepot-beslissingen of vor . 
dering bij lichtere — veel voorkomende — 
delicten heeft langzamerhand vaste voet in 

30 ons systeem gekregen. Nu zijn richtlijnen wel-
iswaar geen voorschriften, maar de tendens tot 
een zekere uniformering is toch onmiskenbaar 
aanwezig. 
Ook op de verschillende andere deelgebieden 
van het strafrecht zien wij accentverschuivingen 
optreden. De toegenomen belangstelling voor 
het slachtoffer past geheel in deze ontwikke-
ling: waar de aandacht meer op de daad, en 
minder op de dader komt te liggen, komt er 
als het ware ruinne vrij om het slachtoffer 
van die daad in de beschouwing te betrekken. 
Een aantal ontwikkelingen in de sfeer van de 
strafrechtstoepassing wijzen eveneens in de 
richting van zich wijzigende opvattingen. De 
voorwaardelijke invrijheidsstelling is van een 
`gunst via een instrument tot resocialisatie 
tot een (bijna) recht geworden (V I, tenzij 
1982). Ook de versterking van de rechtspositie 
van de gedetineerden, alsmede de opvatting 
dat de vrijheidsbeneming als zodanig de essen-
tie van de straf is, passen geheel in de filosofie 
van het justice model. 
Het meest duidelijk is de verschuiving wel-
licht te illustreren aan de TBR, een maatregel 
die zich door haar ambigue karakter ook bijzon-
der goed leent voor het leggen van verschillende 
accenten. De vraag of de maatregel ter be-
scherrning van de maatschappij dient ofwel ten 



doel heeft de patienten te genezen heeft de 
gemoederen al heel lang beziggehouden en zal 
dat ook blijven doen (Haffmans, 1984). 
Momenteel lijkt de slinger echter door te 
slaan in de richting van de beveiliging van de 
maatschappij, getuige bijvoorbeeld het feit dat 
het aantal TBR-stellingen voor niet-agressieve 
misdrijven de laatste twee decennia sterk is 
afgenomen. 
Het verminderde belang dat aan behandeling 
wordt gehecht is ook af te lezen aan de op 
handen zijnde maximering van de TBR en de 
eveneens nog in de maak zijnde regeling van de 
rechtpositie voor TBR-gestelden. Maar het 
meest duidelijk lijkt de verschuiving van aan-
dacht te illustreren aan het feit dat rechters bij 
beslissingen over de verlenging van de TBR in 
toenemende mate de evenredigheid tussen 
delict en duur van de vrijheidsbeneming een rol 
laten spelen (van Emmerik, 1984), een over-
weging die eigenlijk helemaal niet past in de 
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	filosofie van de TBR-stelling, maar wel in de 
filosofie van het justice model. 
Ook op het gebied van de kinderbescherming 
is een dergelijke accentverlegging te constate-
ren. Volgens Junger-Tas (1984) is sinds de jaren 
zestig een verschuiving te constateren van het 
welzijnsmodel (met accenten op bescherming, 
verzorging en behandeling) naar een model 
waarbij zowel rechten en rechtsbescherming 
als verantwoordelijkheid en plichten centraal 
staan (zie ook Van Hecke en Van der Laan, 
1984). 
Tenslotte wijzen wij op een element van het 
plan Samenleving en Criminaliteit (1985). 
Dit plan richt zich in eerste instantie op de 
preventie en tracht daartoe de normale sociale 
kaders te mobiliseren. Waar dit alles zich in het 
stadium \foor de rechtspleging afspeelt, is er 
weinig verband met ofwel resocialisatie ofwel 
'just desert' of welke andere ideologie dan ook. 
Met betrekking tot de rechtspleging wordt een 
accent gelegd op een vlotte verwerking door het 
systeem. Daarnaast wordt voorgesteld het aan-
tal sepots tot de helft terug te brengen. Daar-
bij is vooral het oog gericht op wat wel ge-
noemd wordt de 'kale' sepots, dit zijn de zaken 
die zonder verdere berichtgeving aan dader of 
slachtoffer worden weggelegd. Men kan zich 
afvragen welke overeenkomst het terugbrengen 



van het aantal sepots heeft met de filosofie van 
het justice-model. De voorstanders van dit 
model beoogden immers vooral het aantal en 
de lengte van de vrijheidsstraffen terug te bren-
gen. Zij bemoeiden zich eigenlijk weinig met de 
lichtere zaken. Toch past het terugbrengen van 
het aantal sepots wel degelijk in deze filosofie. 
Er zij daarom aan herinnerd dat een van de 
pijlers van het model de algemene afschrik-
king is. Voorts werd bij de afbakening van de 
hoogte van de straf een zodanige ondergrens 
bepleit dat het strafrecht ge!oofwaardig zou 
blijven. Men moet dus wel lets' doen en een 
kaal sepot kan nauwelijks 'jets' genoemd wor-
den. 
Al deze verschijnselen duiden op een minder 
grote invloed van het resocialisatiemodel en 
een grotere neiging om in termen van het 
justice model te denken en vooral te handelen. 

6. Slotbeschouwing 
32 	Als de conclusie joist is, dat zich ook in Neder- 

land een verschuiving in de richting van het 
justice-model aftekent, dan kan men zich af-
vragen wat dit voor de toekomst zal gaan bete-
kenen. Zal deze ontwikkeling zich nog verder 
doorzetten en zo ja, in hoeverre is dan ook hier, 
zoals in de VS, een verzwaring van het straf-
niveau te verwachten? 
Deze vragen zijn natuurlijk alleen maar specu-
latief te benaderen. Er zijn echter redenen 
om aan te nemen dat nog verdere verschui-
vingen in de richting van het justice model zul-
len plaatsvinden. Op de eerste plaats zijn zoals 
vermeld ook in Nederland de doeltheorieen 
in ongenade gevallen, sinds steeds duidelijker 
kwam vast te staan dat ze niet erg effectief 
zijn. Op de tweede plaats ligt het in de lijn van 
de maatschappelijke ontwikkelingen een grotere 
nadruk op orde, rust en veiligheid te verwach-
ten. Het publiek vraagt wellicht niet om zwaar-
dere straffen (Van Dijk, 1985), maar men 
eist wel enige vorm van reactie. En als derde 
reden noemen we de uitbouw van de rechts-
positie en de rechtsbeschenning voor een aan- 
tal groepen die daar vroeger absoluut niet voor in 
aanmerking gekomen zouden zijn (bijvoorbeeld 
psychiatrische patienten). Met name deze 
laatste twee ontwikkelingen wijzen op een nog 
steeds toenemende accentuering van de eigen 



rechten en de eigen verantwoordelijkheid. 
Het aanspreken van mensen op hun niet te 
tolereren gedragingen past daar geheel in. 
De volgende vraag is of ook in Nederland een 
verhoging van het strafniveau verwacht mag 
worden. Men zou geneigd zijn ook die vraag 
positief te beantwoorden. De criminaliteit is 
gestegen, de straffen zijn gemiddeld hoger 
geworden en de bouw van maar liefst vijf 
nieuwe gevangenissen is aangekondigd. Zoals 
ten aanzien van de VS reeds aangegeven, wijst 
deze ontwikkeling echter niet zonder meer in 
de richting van het justice model. Hogere straf-
fen zijn geen intrinsiek onderdeel van het 
justice model. Zij zijn er mee geassocieerd 
omdat bepaalde sociale en politieke ontwikke-
lingen die strengere bestraffing in een aantal 
staten in de hand hebben gewerkt. Het opleg-
gen van hogere straffen in Nederland kan ook 
zeer wel worden verklaard door de veranderde 
vormen van crirninaliteit, zoals de drughandel. 

33 Als zich nog verdere verschuivingen in de rich-
ting van het justice model kunnen voordoen, is 
het wellicht goed via dit model enkele vragen 
in het denken over straf opnieuw te stellen. 
We sluiten daarom af met enkele opmerkingen 
daarover. 
Waarom moet er eigenlijk gestraft worden? 
Volgens het justice model moet er gestraft 
worden om de normen kracht bij te zetten; 
straf dient de algemene afschrikking (zie para-
graaf 2). De Scandinavische variant legt de na-
druk op de algemene preventie. En Weigend 
(zie paragraaf 4.2) plaatst de straf in de context 
van de plicht van de overheid om de sociale 
vrede te bewaren. Kennelijk is iedereen het er 
over eens dat ten liehoeve van de instandhou-
ding van het sociale systeem enige vorm van 
reactie nodig is (zie ook Steenhuis, 1984). 
Zelfs de abolitionisten ontkennen dit niet ; zij 
stellen immers niet zo zeer voor het strafrecht 
af te schaffen alswel het te vervangen door een 
in hun ogen meer adequate wijze van reageren. 
Dat er gereageerd moet worden zegt echter nog 
niets over de mate waarin en de wijze waarop 
dit moet gebeuren. Zoals vermeld hebben de 
voorstanders van het justice model nogal wat 
moeite met het bepalen van de hoogte van de 
straf. Von Hirsch grijpt dan terug op de alge-
mene afschrikking en op het criminaliteits- 



niveau. Als de criminaliteit stijgt, is de afschrik-
king kennelijk niet sterk genoeg. Ons inziens 
is dit een zeer gevaarlijke manier van denken. 
Het is helemaal niet gezegd en zelfs zeer 
onwaarschijnlijk dat het criminaliteitsniveau zo 
sterk afhankelijk is van het strafrechtssysteem 
(von Hirsch geeft dit overigens ook toe). De 
kans dat men op die manier in een opwaartse 
spiraal terecht komt, waarbij op meer crimina-
liteit gereageerd wordt met hogere straffen,- 
die op hun beurt weer hardere misdrijven op- . 
roepen, lijkt geenszins denkbeeldig. 
Ons spreekt de benadering van Weigend (zie 
paragraaf 4.2) veel meer aan. Deze plaatst 
— in navolging van anderen — de rechtspleging 
in het kader van de opdracht aan de staat de 
sociale vrede en orde te bewaren. Dit betekent, 
aldus Weigend, dat het strafniveau zodanig 
moet zijn dat iedereen — het slachtoffer, de 
dader en het publiek — de straf als redelijk en 
rechtvaardig kan ervaren. 

34 	Men zou zelfs nog wel een stapje verder kunnen 
gaan. Als het de taak van de rechtspleging is 
de sociale orde en vrede te bewaren, dan hoeft 
zij alleen datgene te doen wat daarvoor nodig 
is. En dat betekent een minimalisering van het 
strafrechtelijk ingrijpen. Enerzijds moet er 
wel 'lets' gedaan worden als reactie op de misse 
daad teneinde de norm te handhaven en het sy-
steem geloofwaardig te houden. Anderzijds kan 
dit 'lets' zo minimaal zijn als de samenleving 
verdraagt. De minimale straf is dan niet zozeer 
de verdiende straf alswel de billijke straf. 
Doordenkend op deze wijze van redeneren dan 
doet zich bijvoorbeeld de vraag voor hoe te 
reageren op lichte delicten. Er moet . wel 'lets' 

• gebeuren, maar is daarmee ook gezegd dat dit 
lets' een strafrechtelijke reactie moet zijn? We 
zijn er aan gewend geraakt de dader een sterke 
rechtspositie te geven en een sanctie daarom al-
ken onder strikte waarborgen en dus binnen een 
justitieel kader toe te staan. De vraag is evenwel 
of wij — de waarde van dat systeem erkennend 
— daarmee de misse daad toch niet erg in een 
gejuridificeerd systeem hebben getrokken. De 
opvatting dat het strafrechtelijk systeem het 
conflict aan de betrokkenen heeft ontstolen 
mag wat overdreven klinken, ze bevat wellicht 
toch een waarschuwing de reacties op wets-
overtredingen in ieder geval niet geheel buiten 



de eigen sociale context af te. handelen. Waar 
wij kortom voor pleiten, is het (her)openen 
van mogelijkheden om lichte zaken op een laag 
niveau van interventie af te doen. Voor de 
verkeerscriminaliteit zijn in deze richting voor-
stellen gedaan door de Commissie Mulder. 
Voorts kan hierbij ook gedacht worden aan de 
reclassering en aan de politie. De reclassering 
heeft zich al een aantal malen nadrukkelijk als 
conflictbemiddelaar opgeworpen. Er lijkt 
weinig reden niet op dit aanbod in te gaan. De 
politic heeft bovendien natuurlijk altijd al — 
wellicht niet formeel — een aantal discretionaire 
bevoegdheden gehad. En waarom zou een on-
derwijzer wel het recht hebben een klas school-
kinderen op woensdagmiddag te laten terug-
komen en de politie niet het recht jets derge-
lijks te doen met jeugdige verkeerszondaars? 
Wanneer de 'basis' wat meer mogelijkheden 
krijgt, hoeft dit nog niet te betekenen dat de 
rechtspositie van de dader wordt ingeleverd. 

35 Hij of zij kan immers altijd de interventie op 
het lage niveau weigeren (parkeerboetes!) 
en een rechterlijke uitspraak vragen. Maar ook 
met betrekking tot de wat zwaardere criminali-
teit zou als uitgangspunt kunnen gelden dat de 
reactie zo minimaal gehouden wordt als de 
samenleving verdraagt. Men zou zelfs kunnen 
stellen dat er goede redenen moeten zijn, 
indien men van het minimum wil afwijken.* 
De volgende vraag is dan natuurlijk hoe men 
kan nagaan of een bepaald niveau van rechts-
pleging voor de samenleving acceptabel is. 
Dit is uiteraard moeilijk te bepalen. De meer al-
gemene vraag over de handhaving van de rechts-
orde is jets gemakkelijker te beantwoorden. Als 
er knokploegen en buurtwachten gevormd wor-
den of men anderszins het recht in eigen handen 
gaat nemen is dit een teken dat de mechanis-
men gaan haperen. Als er groepen de straat 
opgaan omdat een aanrander wordt vrijgelaten, 
zit men kennelijk onder de grens van wat in 
ieder geval voor een bepaalde groep acceptabel 
is. 
In deze gevallen is sprake van een zekere 
regulerende druk op het systeem. Tenslotte 

* Met betrekking tot de zware — internationaal ge-
organiseerde — misdaad kan een dergelijke reden bij-
voorbeeld liggen in het strafniveau van naburige landen. 



krijgt elke samenleving het strafrechtssysteem 
dat zij verdient. 
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Straf en vergelding: 
de geschiedenis van een slecht 
geweten 

door dr. Petrus C. van Duyne* 

1. Inleiding 
'De roep om vergelding galmt de laatste tijd 
steeds luider door de Nederlandse rechtzalen', 
aldus een verontruste Sybe Stamm in de Haag-
sehe Courant van 5 mei 1985. De door deze 
schrijver weergegeven verontrusting staat niet 
op zichzelf. Voorstellen om de toegenomen 
misdaad strafrechtelijk krachtiger aan te pakken 
blijken vaak emotionele reacties op te roepen. 
Men inventarisere bijvoorbeeld de reacties 
op het beleidsplan Samenleving en Criminali-
teit: de voorstellen om nieuwe gevangenissen 

41 te bouwen worden begroet als een `prijs der 
vergelding' (Beyaert, 1985).** Dit soort af-
wijzende reacties uit vooral progressieve kringen 
is niet verbazingwekkend: het is in deze kringen 
een goede traditie om de overheid met kritische 
aandacht te volgen, met name waar deze ge-
bruik maakt van dwangmiddelen om de burgers 
in het gareel te houden. 
Deze afwijzende benadering lijkt evenwel 

• weinig te worden ondersteund door wat ik zou 
willen noemen de onderstroom van zowel de 
maatschappij (in de brede zin van het woord), 
alsook van de praktijk van de strafrechtsple- 

• ging zelf. Hoewel ik niet zonder voorbehoud 
de bewering wil napraten, dat 'de' criminaliteit 
'de pan uit gerezen is', kan moeilijk worden 
ontkend, dat de druk op het strafrechtelijk 
bedrijf gedurende de laatste twintig jaar zeer 
aanzienlijk is toegenomen. Het aantal af te han-
delen misdrijven bedroeg in 1985 ongeveer 
230.000 zaken, tegen 80.000 in 1965.*** Er is 
evenwel niet alleen sprake van een toegenomen 
druk door 'steeds meer van hetzelfde'. Ook de 

* De auteur is onderzoeker op het WODC 
** Voor een gematigd-positieve reactie: zie Van Veen 
(1985) die meer de nadruk legt op het weer geloof-
waardig maken van de rechtshandhaving. 
*** Jaarverslag OM, 1984, Enschede, 1969. 



burgerij en de politick hebben druk uitgeoefend 
om bepaalde soorten misdrijven harder aan te 
pakken. 
Deze druk was overigens niet alleen aficomstig 
van 'rechts' in het kader van een pleidooi 
voor law and order' (Brizee. 1985). Waar 
'rechts' juist gelnteresseerd is in de kleine 
criminaliteit, daar roept 'links' het zo .  wan-
trouwig bekeken 'repressieve' apparaat in voor 
tal van soorten misdrijven: witte boordenmis-
daad-. milieumisdaad, schending van de per-
soonlijke levenssfeer, discriminatie en zeden- 

. misdrijven, ten aanzien waarvan feministen 
nogal repressieve geluiden hebben laten horen. 
Terecht wijst Fornaro (NRC-Handelsblad, 29 
december 1984) op de strijdigheid in de 
houding van links' tegenover het strafrecht. 
Enerzijds wordt dit verguisd en wordt straffen 
gelijk gesteld met het `reactionaire' vergelden 
of een 'repressief (. . .) en anti-emancipatoir 
instrument van machthebbers' genoemd. Ander- 

42 zijds wordt niet lang geaarzeld om dit repres-
sieve instrument voor de eigen doelen uit de 
kast te halen. Deze van verschillende stro-
mingen afkomstige druk leidde tot verschillen-
de verlanglijstjes, die politiek vaak los van el-
kaar gehoimreerd werden.. Dit leidt vanzelf-
spekend tot een cumulatieve druk op het ap-
paraat. 
Hoewel de houding ten opzichte van het straf-
recht dus vaak ambivalent is, roept de toepas-
sing van het strafrecht, met name in geval van 
vrijheidsstraf bij velen diepgewortelde emotio-
nele afweerreacties op. Dat is vooral het geval 
wanneer het straffen onvoldoende met nuttige 
doelen wordt ingepakt en de indruk van vergel-
ding ontstaat. Dit begrip wordt kennelijk ge-
associeerd met een brute en harde of reactionai-
re vonn van rechtshandhaving, waarbij voorbij 
wordt gegaan aan het evenredigheidsprincipe 
van vergelding, hetgeen juist een matigende 
werking heeft. Dit zou erop kunnen wijzen, dat 
het straffen als vergelding ons op de een of 
andere wijze `niet lekker' zit en we een slecht 
geweten hebben over het strafIcaralcter van het 
strafrecht. Dit roept de volgende vragen op: 
— is er altijd sprake geweest van een slecht ge- 

weten, en indien dit niet het geval is, hoe is 
dit clan ontstaan? 

— is de negatieve associatie van vergelden met 



`primitieve' vormen van vooral streng straffen 
juist? 
In de volgende paragrafen zal op de eerste vraag 
worden ingegaan aan de hand van een historisch 
overzicht. Daarbij zal worden geschetst hoe de 
vanzelfsprekendheid waarmee eertijds over 
straffen gedacht en geschreven werd geleidelijk 
aan heeft plaats gemaalct voor een diepgaande 
twijfel en een slecht geweten. Aansluitend zal 
gekeken worden naar psychologische aspecten 
van het straffen door beroepsbeslissers: de 
rechters en officieren van justitie. Tenslotte 
zal mede aan de hand daarvan worden nagegaan 
in hoeverre het begrip vergelding geen positieve 
herwaardering behoeft door het in samenhang 
te plaatsen met een positieve waardering van 
de dader als mondige en te respecteren rechts-
genoot. 

2. De groei van de twijfel 
De in de bovenstaande weergegeven afwijzende 

43 stellingname tegenover het vermeend strenger 
worden van ons strafrechtelijke klimaat of 
het zelfs maar vermelden van het doel van de 
vergelding, suggereren een grote mate van in-
nerlijke onzekerheid en twijfel ten opzichte 
van het strafrecht als zodanig. Deze onzeker-
heid is niet een verworvenheid van onze huma-
nitaire verzorgingsstaat. Zij is het resultaat van 
een ontwikkelingsproces van eeuwen, dat ertoe 
leidde dat hardvochtige vormen van afschrik-
king, gebaseerd op een weinig uitgewerkte 
vergeldingsgedachte, geleidelijk plaats moesten 
maken voor zachtere vormen van rechtshand-
having. 

2.1. Van vanzelfsprekendheid naar aarzeling: 
1500-1860 
Dat op misdaad straf diende te volgen, onge-
acht het doel dat ermee gediend was, was eeuw-
enlang een vanzelfsprekendheid. De voorstel-
ling dat de strafrechtspleging in de `onverlich-
te' eeuwen voor de Franse Revolutie zonder 
enige bedenking uitsluitend langs de lijnen van 
de Oud-testamentische vergelding van `oog om 
oog, tand om tand' werd toegepast is evenwel 
onjuist. 
Enerzijds tretfen we een strafklimaat aan, 
waarin juist weinig rekening gehouden wordt 
met het strafmatigende grondbeginsel van 



de vergelding. Bij veel vormen van straf-
oplegging is namelijk geen spoor van evenredig-
heid met het gepleegde misdrijf te bekennen: 
de straf moet in de eerste plaats een afschrik-
wekkende en leerzame werking hebben, waar-
door de veroordeelde misdadiger vaak heel 
wat meer kwijt is dan het spreekwoordelijke 
`oog of tand'. 
Anderzijds zien we dat aan het eind van de 
Middeleeuwen en daarna, weliswaar met tijden 
van terugval, uitgangspunten als mildheid en 
`zedelijke verbetering van de misdadiger' een 
eigen plaats in zowel het denken over als de 
praktijk van het strafrecht krijgen. Steeds 
meet rechtsgeleerde schrijvers uit de 16e en 
17e eeuw, zoals Wielant, De Groot en vooral 
Matthaeus spraken zich uit voor verbetering 
van de misdadiger, mildere straffen en voor een 
matiging of afschaffing van de pijnbank* 
(De Monte Verloren, 1950. ,  
Hallema (1959) vermeldt, hoe vanaf de bloei- 

44 tijd der Middeleeuwen tot aan .  de Hervorming 
in de Nederlanden veelvuldig bedevaarten (soms 
af te kopen met boetes) in plaats van lijfstraf-
fen werden opgelegd. Meer dan eens neigden 
de rechters eerder tot Igracien dan tot strenc-
heyt van justicien'. Ten aanzien van de bestraf-
fing van jeugdigen vermeldt Hallema (1966), 
dat de stedelijke overheden in de 16e eeuw niet 
alleen verbetatfuizen oprichtten, maar aan 
jongelui 'regard nemende op derselver joncheyt' 
andere, meestal lichtere straffen oplegden, 
'verhopende op verbetemisse van leven'. De 
gedachte dat het straffen niet alleen afschrik-
king, maar ook verbetering tot doel had, be-
perkte zich niet alleen tot jeugdigen. De op-
richting van de rasp- of spinhuizen vanaf het 
eind van de 16e eeuw (1595 in Amsterdam) 
was mede bedoeld om zonder toepassing van 
zware lijfs- en levensstraffen (Eggink, 1958) 
door middel van arbeid ook de volwassen mis-
dadiger weer op het goede pad te brengen 

* Voor een beschrijving van de op de Criminele 
Ordonnantien van 1570 gebaseerde tortuur, zie Van 
de Vrugt (1978). Hoewel deze Ordonnantion de 
toepassing van de pijnbank beoogden te reglementeren 
(geen pijniging bij vol of geen bewijs), zijn de be-
perkende bepalingen overeenkomstig de gangbare 
rechtsgewoonte ten gunste van de pijniging zeer 
`rekkelijk' uitgelegd. 



(Hallema, 1958). Deze vernieuwing in de Repu-
bliek heeft in zekere zin model gestaan voor het 
buitenland (Rijksen, 1972). 
Het is mogelijk dat de libertijnse sfeer van de 
door handel en nijverheid tot bloei gekomen 
Republiek van de 17e eeuw* aan deze ontwik-
keling mede heeft bijgedragen. Spierenburg 
(1978) spreekt van een `opschuiven van de 
schaamtegrens' ten aanzien van de wreedste 
vormen van strafrechtelijk geweld.** Zo ver-
dwenen in de eerste helft van de 17e eeuw 
lijfstraffen zoals het uitsteken van ogen, afsnij-
den van oren en het verbranden van het gezicht 
uit het sanctiepakket. Er is evenwel geen sprake 
van een rechtlijnige ontwikkeling naar een 
humanere strafrechtspleging. Spierenburgs 
onderzoek laat juist zien dat tussen 1650 en 
1750 het schavot te Amsterdam voor de straf-
fen van geseling en brandmerking meer dan eens 
`drukke periodes' had. 
In hoeverre de `vernieuwing' van eind 16e, 

45 	begin 17e eeuw zich doorzette, is op grond 
van de spaarzame bronnen moeilijk te zeggen. 
Vast staat in elk geval dat de verbeterings-
gedachte bij de toepassing van de gevangenis-
straf al spoedig voor economische doelen moest 
wijken. Van meet af aan streefden de regenten 
er (vergeefs) naar, dat de tuchthuizen zich in 
elk geval zelf konden bedruipen. Dit leidde er-
toe, dat sommige er op den duur uitzagen als 
Vonkere gaaten, onderaardsche kuilen en 
hoolen', zoals de jurist Schorer in 1777 
opmerkte (De Monte Verloren, 1956), hoewel 
zij zich volgens Howard gunstig onderscheiden 
van buitenlandse instituten. 
In de tweede helft van de 18e eeuw is er sprake 
van een toenemende belangstelling van de ge-
goede burgerij voor tal van zedelijke en maat-
schappelijke vraagstuklcen. Ook het strafrecht 

* In vergelijking met de omringende landen, was het 
geestelijke klimaat in de Nederlanden zeer liberaal 
voor andersdenkenden, die hier tenminste betrekkelijk 
ongestoord hun werken konden laten drukken, zoals 
Descartes. 
** Vermelding dient te worden gemaakt van het feit 
dat strop en zwaard vaak het eindprodukt waren van 
een strafrechtelijk verleden, beginnend met geseling 
en verbanning; bij recidive hetzelfde plus brandmerk; 
bij nog meer vergrijpen uiteindelijk strop, rad met 

• bijbehorende symboliek. (Diederiks, 1976) 



krijgt meer — papieren — aandacht, getuige de 
vroegere vertaling van Beccaria in 1768 en de 
discussies over de toelaatbaarheid van de pijn-
bank en doodstraf. Specifiek Nederlands is 
daarbij volgens de Monte Verloren (1956) 
de gematigdheid en de zin voor het praktische: 
men besteedde minstens zo veel (zo niet meer) 
aandacht aan het praktische nut .ran barbaarse 
straffen als aan het hardvochtige karakter or-
van. Over het geheel waren de rechtsgeleerde 
tijdgenoten van mening, dat de Nederlandse 
rechtspleging milder was dan in het buitenland, 
een stelling die door later historisch onderzoek 
overigens niet bevestigd wordt (Faber, 1983). 
Hoe beperkt en onuitgewerkt de opvattingen 
over een 'humaan' strafrecht aan het eind van 
de 18e eeuw desondanks nog waren, wordt 
geillustreerd door de codificatiegeschiedenis 
ten tijde van de Bataafse Republiek. 
De in 1799 ingestelde codiciatiecommissie stelde 
zich op het standpunt dat de doodstraf niet `wreed' 

46 mocht zijn. Dit nam niet wog dat de `verlichte' heron 
terechtstellingsvormen voorstelden, die toch moor 
bij de Middeleeuwen behoorden: aangezien de dood-
strijd bij het gewoon afhakken van het hoofd slechts 
eon luttel moment duurde, stelde een der leden voor 
de spanning voor de veroordeelde eon beetje op to 
voeren door '.. . den veroordeelden achteroverliggen-
de op een kruys en het alzoo afhouwen van het 
hoofd met een by?' , uiteraard zonder blinddoek. 
Eon commissielid merkte hierover voorzichtig op, 
dat deze straf 'wel ins van het wrede heeft, 't welk 
is afgekeurd'. Bij het Moog Nationaal Gerechtshof 
vielen dit soort straffen, alsmede het tentoonstellen 
van lijken na de tereehtstelling (reeds in 1795 afge-
schaft) niet in goede aarde.(Franke, 1984) 

Uiteindelijk werd in 1809 het Crimineel Wet-
bock ingevoerd. Dit leyerde enerzijds wel meer 
rechtszekerheid op en handhaafde de afschaf-
fing van de pijnbank, verdrinken en radbraken 
en van de noodzaak van bekentenis voor 
veroordeling. Anderzijds handhaafde het de 
doodstraf (strop en zwaard) en de schavotstraf-
fen (geseling en brandmerking). Doze werden 
in de eerste decennia van de 19e eeuw veel-
vuldig toegepast* (Faber, 1983). 
De tijd van de Verlichting en Romantiek tot 
ongeveer 1820 overziende, kan niet beweerd 

* lk ga hier voorbij aan de tijdelijke afschaffing van 
geseling on brandmerking ten tijde van de Franse in-
lijving van 1810 tot 1813 on de vervanging van strop 
en zwaard door de valbijl. Doze veranderingen werden 
door Willem I terstond weer ongedaan gemaakt. 



worden dat de verlichtingsdenkbeelden op het 
gebied van de wetenschap, filosofie en staats-
kunde sterk doorwerkten op de strafrechts-
pleging. Er is weliswaar sprake van enige posi-
tieve ontwikkeling van 1795, maar er is vooral 
sprake van een `taaie continuiteit' (Faber, 
1983). Het is evenwel moeilijk om aan te geven 
wat de conserverende krachten waren. Ik twijfel 
eraan of vergelding daarbij een werkelijk be-
langrijke rol gespeeld heeft: zoals opgemerkt, 
gingen vele straffen de evenredigheid van de 
vergelding ver te boven. Van Veen (1949) 
merkt op, dat pas in de loop van de 19e eeuw 
de vergeldingsgedachte een zelfstandige plaats 
tegenover de afschrikking, verkreeg. Het is 
aannemelijker om te veronderstellen dat af-
schrikking een remmende rol heeft gespeeld: 
strenge straffen dienden de zondaar schrik in 
te boezemen en het `gemene yolk' op zijn plaats 
te bouden. En het doel van de `zedelijke verbe-
tering', de resocialisatie? Op het geduldige pa- 

47 	pier der rechtsgeleerden bestond dit nog steeds, 
maar het zou pas vorm krijgen, nadat in de 
loop van de 19e eeuw de `schaamtegrens' 
nog verder was opgeschoven en de ontruwing 
van de strafrechtspleging zijn beslag gekregen 
had. 
Hoewel het ontstaan van de (strafrechtelijke) 
`schaamte' natuurlijk niet exact is vast te stel-
len, kan wel gezegd worden, dat het `ont-
ruwingsproces' (wat betreft de openbare straf-
voltrekking) ongeveer tussen 1820 en 1860 
zijn beslag heeft gekregen. Schavotstraffen 
werden steeds minder toegepast (Faber, 1983) 
om tenslotte in 1854 uit het wetboek te 
verdwijnen, overigens lang nadat in de om-
ringende landen deze straffen waren afgeschaft. 
(Franke, 1981). Eenzelfde ontwikkeling was bij 
de afschaffing van de doodstraf waar te nemen, 
zij het dat deze een wat langer leven had. In 
het tijdvak tussen 1811 en 1860 wordt men 
steeds terughoudender met de tenuitvoerlegging 
van de doodstraf. Na 1860 wordt deze straf 
— ofschoon 83 maal opgelegd — niet meer vol-
trokken (Van Ruller en Ippel, 1984). In 1870 
werd de doodstraf — niet zonder ernstig verzet 
in de Eerste Kamer — afgeschaft. 
In hoeverre deze ontruwing werd beinvloed 
door een gevoelen van medemenselijkheid of 
door nieuwe strafrechtelijke theorieen is moei- 



lijk aan te geven. De meeste discussies over de 
plaats van de lijfstraffen waren van praktische 
aard en betroffen niet de morele of theoretische 
fundering ervan (Pompe, 1956).* Men richtte 
zich voorts tegen de hardheid van het strafstel-
sel van het Code Penal, niet tegen de grond-
slagen ervan (Van Veen, 1969).** Waar men, 
dat wil zeggen de gegoede burgerij, zich vooral 
tegen keerde was de ruwheid en onbeschaafd- 

. heid van de openbare terechtstelling (Franke, 
1981). Over het bijwonen van terechtstellingen 
door Tatsoenlijke luyden' werd dan ook afkeu-
rend gesproken. Pogingen om het lot der ge-
vangenen te verbeteren gingen overigens niet 
uit van de centrale overheid of van rechts-
geleerde kringen, maar van gegoede burgers 
nit het bedrijfsleven zoals het bekende Neder- 

• 	 landsche Genootschap tot zedelijke verbetering 
, 	der gevangenen, dat in de eerste helft van de 

19e eeuw deed, wat de overheid naliet (Van 
Bemmelen, 1923).*** 

	

48 	Op dit punt aangekomen bevinden wij ons in de 
`nadagen' van de Ilassieke' periode van het 
strafrecht en aan de vooravond van het ontwerp 
en de invoering van het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht, waartoe Moddennan in 1862, 
nit ergernis over de door hem gesignaleerde 
lalcsheid en onverschilligheid, zo hartstochte-
lijk had opgeroepen. 

Wanneer we de voorgaande lange periode 
overzien, dan valt het volgende op: 

* Illustratief voor de door Modderman (1864) zo 
gehekelde huisbakken ontheoretische instelling is de 
wijze, waarop in 1850 de schavotstraffen wcrden afge-
schaft, nl. door de onkostenpost voor de beul van 
de begrotingspost to schrappen (Franke, 1981; 
Moddcrman, 1864), 
** Eon manier om met het harde strafstelsel to kun-
nen leven, was eon ruimhartig gevoerd gratiebeleid. 
Door de minister van justitic werd vaak tot gratie 
geadviseerd, tot verhoging van de Weide en gehecht-
heid voor (der) majesteits hooge persoon en hare re-
gering' (Van Roller en Ippel, 1984), hetgeen voor de 
weinig populaire Willem III wel nodig was (Weizel, 
1980). 
*** Dit wil ovcrigens niet zeggen, dat de overheid 
onverschillig stond tegcnover het reclasseringswerk 
van het Genootschap. In 1931 bood zij zelfs eon sub-
sidle aan, die door het Genootschap word afgewezen. 
Over het gcheel bestOnden or bij de koning on de 
minister van justitie wel twijfels aan de mogelijkheid 
om misdadigers 'zedclijk to verbeteren' (Ros, 1985). 



— in de keuze van de strafsoort en strafmaat 
en de daarbij behorende symboliek speelt 
vooral de afschrikking van het `gemene yolk' 
en de losbandige' elementen van de samen-
leving een overheersende rol; 

— de vergeldingsgedachte, voorzover zij al is 
uitgewerkt, is ondergeschikt aan deze af-
schrikking en daarin geheel ingebed. Van 
een matigende werking vanuit de aan de 
vergelding eigen evenredigheidsgedachte lijkt 
ternauwernood sprake te zijn. Het `oog om 
oog'-principe wordt met gesel, brandmerk, 
galg, rad en zwaard ver overtroffen; 

— er is sprake van een zich langzaam voltrek-
kend proces van ontruwing, van een groeien- . 
de aarzeling ten opzichte van de aard en de 
mate van het toe te voegen feed. Dit gaat 
gepaard met een groeiend besef dat de 
veroordeelde misdadiger door en tijdens zijn 
straf `zedelijk' verbeterd zou moeten wor-
den; 

49 	— dit ontruwingsproces lijkt zich met horten 
en stoten betrekkelijk autonoom te ont- 

, wikkelen, althans zonder naspeurbare 
invloed van rechtsgeleerde theorieen. In het 
terugdringen van het justitiele geweld lijken 
pragmatische overwegingen, zich ontwikke-
lende fatsoensnormen en een groeiende af-
keer van de betere standen voor onbeschaaf-
de taferelen het meest doorslaggevend te 
zijn geweest. 

2.2. Van aarzeling naar slecht geweten: 
1870-1940 
Was er in het tijdvalc voor 1860 in hoofdlijnen 
sprake van een toenemende aarzeling ten op-
zichte van de toepassing van (harde) straffen, 
na ongeveer 1860 zou ik willen spreken van een 
groeiend slecht geweten ten opzichte van het 
strafrechtelijk systeem als zodanig. De vrijheids-
straf is daarbij het eerste en voornaamste voor-
werp van twijfel. De vanzelfsprekendheid van 
het afschrikken door straffen maakt plaats voor 
een groeiende behoefte om straf te verdedigen 
als iets dat in wezen goed is, dan wel als een 
noodzakelijk kwaad. 
Van Veen (1949) laat de afbrokkeling van de 
klassieke afschrikkingsleer beginnen met Mod-
dermans redevoering in 1864: `Straf, geen 
kwaad'. 



In deze redo stelt Modderman, dat de straf wells-
waar een schijnbaar kwaad is, maar in feite een swe-
zenlijk' good, indien daardoor `een misdadiger de 
terugkeer tot een aan v.:me bestemming bean twoor-
dend leven Met wordt afgesneden of bemoeilijke 
(Modderman, 1864). 
De discussie die daarop ontstaat is volgens Van 
Veen (1949) in zoverre nieuw, dat nu beginsel 
tegenover beginsel wordt geplaatst. De ruimte 
ontbreekt om hier uitvoerig in te gaan op de 
gevoerde disputen tussen bijvoorbeeld Mod-
derman en Feith en op de in die tijd naar voren 
gebrachte argumenten voor of tegen de dood-
straf, eenzame of gemeenschappelijke opslui-
ting of op de vraag welke theorie nu wel of niet 
tot een gerechtvaardigde straf leidde.* Van 
belang is dat na een tijd van betrekkelijke stil-
stand beweging ontstond in de gezapige rechts-
filosofische gelederen. Hoewel de afschrikkings-
gedachte natuurlijk niet van de ene op de 
andere dag verdwenen was, werd wel algemeen 
aanvaard, dat de straf ertoe moest dienen dat 

SO 	de misdadiger innerlijk verbeterd de gevangenis 
zou verlaten. 

In haar antwoord aan de Eeiste Kamer bij de behan-
deling van het ontwerp Wetback van Strafrecht stel-
de de regering: 'De straf is niet gerechtvaardigd omdat 
ze a fschrikt, maar uit de tech tvaardige straffen moet 
men diegene kiezen die een afschrikwekkend vermo-
gen hebben. Verbetering is niet het doel van de straf, 
moat de in het maatschappelijk belong toe te passen 
straf wordt, in datzelfde belong, aan verbetering 
dienstbaar gemaakt: (Smidt, 1891) 

Over de wijze waarop dit dan wel diende te 
gebeuren was (en is) men het niet eons, hoewel 
de meeste voorkeur uitging naar het zogenaam-
de cellulaire stelsel (eenzame opsluiting). 
Volgens art. 11 WvS (oud) gold voor eenzame 
opsluiting een maximum van vijfjaar. 
Voorzover hier sprake is van een `verenigings-
theorie', kan in elk geval gezegd warden, 
dat in het standpunt van de regering coud' 
en `nieuw' in een zin door elkaar lopen: im-
pliciet de vergelding ('rechtvaardige straffen'), 
expliciet de afschrikking in het maatschappe-
lijk belang, met als noodzakelijk kenmerk iii 
de uitvoering de verbetering van de misdadige 
mens. Ofschoon dit mij niet zo'n doorbraalc 
lijkt als Van Veen (1949) doet voorkomen 

* Eon uitvoerige behandeling is to vinden in Pompe 
(1956). 



— er bestond in de Tweede Kamer en daarbui-
ten grote vrees dat men te menslievend werd 
voor de misdadigers* — werd met deze stelling-
name een belangrijke stap gezet in de richting 
van een op behandeling gerichte aanpak van 
veroordeelden. 
Het ontwerpen en invoeren van het huidige 
Wetboek van Strafrecht, dat een tijdvak van 
ruim 15 jaar in beslag nam, kan met zijn men-
geling van afschrikking, verbetering en vergel- 
ding als een soort afsluiting van de Ilas-
sieke' school beschouwd worden (Mulder, 
1981). Hoewel aanmerkelijk trager dan in het 
buitenland, beginnen omstreeks 1830 nieuwe 
opvattingen, later de 'Nieuwe Richting' ge-
noemd, in ons land door te dringen. Overigens 
is er binnen deze richting geen sprake van een 
gelijkvormige gedachtenstroom. Verschillende 
inzichten vinden in de Nieuwe Richting een 
onderkomen. (Van Bemmelen, 1975, 1984) 
Kenmerkend voor de verschillende exponenten 

51 van deze richting is wel, dat zij zoeken naar 
wetenschappeltjke methoden om de maatschap-
pij tegen misdadigers te verdedigen. Daartoe 
werden verschillende methoden voorgesteld, 
uiteenlopend van de determinering van 'de' 
misdadiger aan de hand van lichamelijke ken-
merken (Lombroso) tot een uitvoerige classifi-
catie, zoals deze door Von Liszt en Ferri wer-
den voorgesteld. In ons land heeft deze stro-
ming vooral invloed gehad middels het werk 
van Van Hamel. 
De mate waarin de Nieuwe Richting van invloed 
is geweest op het strafrechtelijk klirnaat in ons 
land, is moeilijk aan te geven en wordt moge-
lijkerwijs overschat. In de eerste plaats was de 
straf als maatschappelijk verdedigingsmiddel 
(defence sociale) voor veel hoogleraren moei-
lijk te verenigen met de heersende godsdienstige 
opvatting, dat de straf een zedekke reactie is 
op een zedehjk kwaad (Van der Hoeven, 
1902). In de tweede plaats laten de besprekin- 

* Domela Nieuwenhuis stelde in 1884 in zijn inaugu-
rale rede dat gevangenissen strafinrichtingen en geen 
verbeteringshospitalen met leurige waschinrichtingen 
met kranen voor koud en warm water (. . .) met ge-
noegens of geneugten, zoals recreatiezalen, voorzien 
van dam- of dominospelen' dienden te zijn. (Pompe 
1956). 



gen van Van Veen (1949) en van Pompe (1956) 
zien, dat aanhangers van verschillende rechts-
theoretische gezindten vaak voorstanders waren 
van dezelfde soort vemieuwingen, zoals de kin-
derwetten van 1901 en de voorwaardelijke ver-
oordeling (1915). 
Wellicht heeft meer in het algemeen het positi-
vistische klimaat van die tijd, waarin de Nieuwe 
Richting is ingebed, juist dit soort verande-
ringen mogelijk gemaakt. Sprak men in onge-

-veer 1890 nog over 'de' misdadiger, al dan niet 
in klassen verdeeld, 15 jaar later reeds zien we 
onder invloed van de criminalistiek en de 
psychiatrie verfijndere benaderingen van de 
criminaliteit, uiteraard in het licht van die tijd 
(bijv. De Roos, 1908). 
Na 1910 lijkt de invloed van de Nieuwe Rich-
ting over zijn hoogtepunt heen te zijn. Na de 
Eerste Wereldoorlog ontstaat in ons omringen-
de landen de richting Defence Sociale, waar-
naast in Nederland verenigingstheorien en een 

52 uitvoerige onderbouwing van de vergeldings-
leer door Polak (1947) staat. De leer van Polak, 
waarin hij streeft naar een objectieve, niet wre-
kende vergelding, heeft in zijn tijd, waarin de 
vergelding zeker niet als 'vies' werd ervaren, 
echter weinig weerklank gevonden (Remmelink, 
1968). 
Vermelding verdient tenslotte nog Clare Meyers 
aarival op het strafrechtelijke systeem als zoda-
nig. Achter de doeleinden van verbetering 
door eenzame opsluiting en afschrikking ging 
volgens haar nog het oude wrekende vergel-
dingsbeginsel schuil. Meyer riep vanuit haar 
sociale bewogenheid op tot een echt broeder-
schapsgevoel, ook ten aanzien van de mis-
dadiger (Meyer. Wichmann, 1919). 
Tegenover de abstracte strafrechtstheoretische 
beschouwingen van die tijd acht ik Meyers 
concrete bewogenheid met de veroordeelde 
medemens van groot belang. De theoretische 
`bovenbouw' had betrekking op de lagere' 
klasse, en werd ontwikkeld door hen-die-nim-
mer-dwalen en zich ver boven de zondaar ver-
heven voelden. Men kan zich met Van Ruller 
(1981) afvragen of er niet met name sprake was 
van verschuivingen in de legitimering van straf 
en niet zozeer in de concrete strafrechtspraalc. 
Kijken we naar de — overigens spaarzame — 
gegevens van de ontwikkeling van de straf- 



rechtspleging dan is eerder sprake van gelijk-
matigheid en een lange termijn-ontwikkeling 
dan van `doorbraken'. Uit de analyse van de 
gevangenisstatiStieken van Van Ruller blijkt 
dat de gemiddelde gevangenisbevblking op het 
totaal der vero.ordeelden sedert 1840 gestaag 
is gedaald, met uitzondering van pieken in tij-
den van economische crisis, zoals in de jaren 
voor 1848, 1918/1919 en 1934/35. Het percen-
tage onvoorwaardelijke gevangenisstraffen liep 
volgens de CBS-statistiek van 60 procent in 
1900 terug naar 25 procent in 1940. De opge-
legde geldboeten daarentegen stegen van 29 
naar 52 procent in hetzelfde tijdvak. Daarnaast 
werd sedert de daartoe strekkende wetswijzi-
ging van 1915 in toenemende mate gebruik 
gemaakt van de voorwaardelijke gevangenis-
straf: van 18 procent in 1920 tot 30 procent 
in 1940. Er valt veel te zeggen voor de uit-
spraak van Van Ruller, dat ideeen kwamen en, 
gingen, maar dat de strafrechtspraktijk een 

53 	eigen ontwikkelingslijn kende. 
Dit blijkt ook uit een voor die tijd vooruit-
strevend statistisch onderzoek van Sandick 
(1933) naar de straftoemeting. Zijn gegevens 
laten zien dat de straftoemeting vergeleken met 
de tijd voor de Eerste Wereldoorlog in een con-
tinue lijn milder is geworden.* Opvallend zijn 
de korte periodes van een ietwat strenger straf-
rechtelijk .klimaat vlak na de Eerste Wereld-
oorlog en ten tijde van de crisisjaren, als ge-
volg van de gestegen kleine vermogenscrimina-
liteit. Hiertegen werd zowel in de media alsook 
in rechtsgeleerde kringen hard gefulmineerd 
(Ming, 1936; Van Ruller, 1980)." De 
rechterlijke macht reageerde op deze toename 

* Overigens laat zijn onderzoek ook aanzienlijke ver-
schillen in straftoemeting zien. Ming (1936) spreekt 
van een `bonte wanorde'. Op het ontbreken van rechts-
gelijkheid is trouwens reeds in 1904 (Staatsbegroting, 
hfst. IV) gewezen, met kennelijk weinig succes. 
** In de pers" wordt in 1918 aangedrongen op straf-
fen zonder `sentimentaliteit' en op het pardoes neer-
schieten van dieven. De toegenomen misdaad werd 
destijds hoofdzakelijk veroorzaakt door smokkelen. In 
de 30er jaren toonde men zich ook in rechtsgeleerde 
kringen bezorgd over de toegenomen misdaad, te grote 
rechtsbescherming van verdachten ed. Het voorstel 
om jeugdige werkloze misdadigers onder streng toe-
zicht in werkkampen in de natuur aan het werk te 
zetten, stuitte op weinig verzet. 



van de criminaliteit door meer vrijheidsstraffen 
op te leggen, waarbij opvalt dat de korte vrij-
heidsstraf in toenemende mate (deels) voor-
waardelijk wordt opgelegd (Beekhuis, 1961; 
Maandstatistiek CBS, Politie/Justitie, febr. 
1973). Ondanks de in deze periode gehanteerde 
'reactionaire' taal van meer vergelden en meer 
afschrikking en de genoemde stijging van het 
aantal vrijheidsstraffen, veranderde het straf-
toemetingspatroon toch minder dan men 
op grond daarvan zou verwachten. Slechts de 
legitimering leek opnieuw te verschuiven (Van 
Ruller, 1980). 
Wanneer we de periode van ongeveer 1870 tot 

• 1940 overzien, dan valt op dat na de periode 
van ontruwing in de eerste zestig jaar van de 
19e eeuw de trend naar een mildere straftoe-
meting gestaag doorgaat. Deze ontwikkeling 
wordt zowel gesteund door aanhangers van de 
Nieuwe Richting alsook door vele toonaan-
gevende Ilassieke' juristen. De concrete ideeen 
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van Reding (1936) vooral geschraagd door een 
algemeen verlangen naar mildheid . Hierin past 
ook Kempes (1975) observatie dat de verdach-
te werd beschouwd als een 'in de versuklceling 
gelopen jonger broertje' die wel streng en va-
derlijk werd toegesproken, maar daarom nog 
niet draconisch werd afgestraft. Het is ook 
mogelijk, dat — evenals dit met de lijfstraffen 
was gebeurd — de waardering Van de vrijheids-
straf veranderde, los van de daarmee al dan niet 
te bereiken doelen. Rating (1936) wijst op het 
bestaande wantrouwen ten opzichte van vrij-
heidsstraf in het algemeen: 'En zoals vroeger 
bij de liffstraf leidt dit ertoe, dat de rechter 
niet meer bereid is het strafmiddel dat hij als 
zoodanig afkeurt, op te leggen'. 
Hoewel historisch materiaal over opvattingen 
van rechters en OvJ's uit die tijd ontbreekt, neig 
ik ertoe om in het licht van de straftoemetings-
statistieken, aan deze woorden van een tijd-
genoot meer waarde toe te kennen, dan aan de 
vele theorieen over de zin en het doel van de 
vrijheidsstraf. Het lijkt mij geen gewaagde 
hypothese om te stellen, dat naar mate de al 
dan niet bewust geworden twijfel groeide, 
het aantal apologieen van het strafrecht in het 
algemeen en van de vrijheidsstraf in het bijzon-
der, toenam. Het skchte geweten vergde de 



nodige strafrechtstheoretische inspanningen. 

2.3. Optimisme en kritiek 
Het is moeilijk om de periode na de Tweede 
Wereldoorlog met enige gemakkelijke steek-
woorden aan te duiden. Kon Van Binsbergen 
in 1967 nog spreken van een `resocialiserende' 
periode, die geenszins abrupt tot stilstand 
gekomen is, na die tijd worden op grond van 
heftige maatschappij-kritiek andere klemtonen 
gelegd, waarmee men binnen de strafrechts-
pleging eigenlijk niet goed raad wist. Over het 
geheel wordt de straftoemeting gekenmerkt 
door een toenemende terugdringing van de 
vrijheidsstraf (Downes, 1982)*, waarmee de 
trend van voor de oorlog werd voortgezet. Het 
aantal boetes groeide steeds meer ten koste van 
het aantal vrijheidsstraffen van 54 procent in 
1946 naar 70 procent in 1982. Het aandeel van 
de (deels) voorwaardelifke vrijheidsstraf ten op-
zichte van alle opgelegde vrijheidsstraffen 
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	groeide eveneens: van 31 procent in 1946 
naar 51 procent in 1982. 
De gedachte aan begeleiding, behandeling, 
resocialisatie (over `zedelijke verbetering' spralc 
niemand meer) kwam na de Tweede Wereld- 

. oorlog tot bloei, met name in de jaren vijftig 
en zestig. Hetzelfde geldt voor de reclassering, 
die de in de jaren twintig begonnen traditie van 
voorlichting voortzette. Na 1958 ontwikkelde 
zij zich steeds meer als een maatschappelijke 
dienst ten behoeve van de verdachte, die daar-
mee 'client' werd (Fokkens, 1981). Tegelijker-
tijd raakte het strafdoel der vergelding steeds 
meer op de achtergrond. Dit algemene opti-
misme, waarmee men na de oorlog aan het werk 
was getogen, brokkelde in de loop van de jaren 
zeventig geleidelijk af. Resocialisatie en reclas- 

* Downes wijst ter ondersteuning van zijn stelling 
van de traditioneel milde houding tegenover misda-
digers op de betrekkelijk milde berechting van oorlogs-
misdadigers in Nederland: er werden slechts negen 
doodvonnissen voltrokken. Kijkend naar de bijzondere 
strafrechtspleging in Nederlands Indie, waar de dood-
straf overigens als vanzelfsprekend gehandhaafd was 
gebleven, dienen bij deze stelling wel vraagtekens 
geplaatst te worden: met zijn 226 voltrokken dood-
vonnissen ten aanzien van oorlogsmisdadigers scoorde 
Nederland hoger dan enig ander geallieerd land. De 
geallieerden spraken van een buitengewone 'harshness 
of Dutch policy' tegenover de Japanners. 



sering raakten 'het spoor bijster' (Van Emme-
rik, 1983): scepticisme en crisisstemming be-
gonnen het denkklimaat te beheersen. We 
lopen deze ontwikkeling hieronder chronolo-
gisch door. 

23.1. Optimisme: de Utrechtse school 
De ontwikkeling van de zogenaamde Utrecht-
se School is voor de strafrechtspleging in de 
twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog van 
groot belang geweest. De drie kopstukken 
van deze school waren de jurist Pompe, de 
criminoloog Kempe en de psychiater Baan. 
De kern van hun aanpak was, met Kempes 
woorden: 'Fen delinquent-centered wijze van 
denken'. Hiennee verschilde de Utrechtse 
School niet wezenlijk van de Defence sociale 
nouvelle van Ancel, hoewel de eerstgenoemde 
meer de klemtoon legt op de verantwoordelijk-
heid van de medemens voor de misdadiger. 
Hoewel de ruimte ontbreekt voor een uitput- 

SO tende bespreking van het gedachtengoed van 
deze school (de lezer raadplege o.a. Nagel 
(1963) en Moedikdo (1976), dient toch te wor-
den stilgestaan bij de invloed op, of beter ge-
zegd de wisselwerking met de ontwikkeling van 
de strafrechtspleging. 
Met haar stelling dat wij als medemensen ver-
antwoordelijk zijn voor de concrete delinquent, 
onderscheidde de Utrechtse school zich sterk 
van de vooroorlogse filosofieen. waarover de 
in 1946 ingestelde Commissie Fick* opmerkte: 
'Men niet weet waar men meer door get roffen 
wordt: door het hoogstaande karakter der 
schrt/vers, de oprechtheid hunner bedoelingen, 
hun voortreffelijke menslievendheid of door 
hun waarlijk beangstigentl gemis win psycholo-
gisch inzicht'. Voor de veroordeelde maakte 
het niet zo veel uit of er een of andere 'door-

13.raak l  op rechtsfilosofisch gebied tot stand 
kwam: de verandering van de legitimering 
van zijn straf had weinig invloed op zijn leven 
in de cel. 
De Utrechtse School daarentegen, sterk bein-
vloed door de existentiefilosofie en de antro-
pologie van Buytendijk en Portman (Nagel. 

* Commissic voor de verdere uitbouw van het gevan-
gcniswezen. 



1963), ging duidelijk Verder. Vooral op de 
psychiatrische benadering van delinquenten 
heeft zij invloed gehad: het aantal TBR-gestel-
den nam in de jaren vijftig beduidend toe, ter-
wijl de behandelingsfilosofieen in de jaren zes-
tig in de TBR-inrichtingen centraal kwamen te 
staan, overigens ten koste van de beveiligings-
doelstelling (Haffmans, 1984). Opvallend is, dat 
deze op medemenselijkheid gerichte instelling 
voor een der kopstukken zoals Pompe, niet 
strijdig was met zijn opvatting, dat de grondslag 
van de straf verge/ding is: `Straf is het antwoord 
op de schuld van de verantwoordehjke mens' 
(Pompe, 1956). Het is een notie, die door Baan 
(1963) wel werd gedeeld, maar die binnen de 
psychiatrisering en `socialisering' van het straf-
rechtelijk denken vrijwel werd weggedrukt. 
Het succes van de Utrechtse School is,niet al-
leen het gevolg geweest van de inspanningen 
van haar verlichte initiatiefnemers. Zonder de 
invloed van de Utrechtse School te willen af- 

57 zwakken, zoals Bianchi (1974, 1975) lijkt te 
willen doen, kan gesteld worden dat zij het tij 
mee had (Moedikdo, 1976). De voorwaarden 
voor haar succes waren na 1945 duidelijk aan-
wezig (Downes, 1982) en gingen aan haar 
activiteiten vooraf. 
In de jaren zestig zien we eerst een sterke door-
werking van de ideeen van de Utrechtse School, 
gevolgd door een teruggang in de jaren zeventig. 
Zoals opgemerkt kreeg de behandeling van ge-
vaarlijke of gestoord geachte misdadigers een 
merkbaar overwicht op het oorspronkelijke 
doel van de beveiliging (Haffmans, 1984). Dit 
leidde tot behandelingssituaties, die de TBR-
inrichtingen tot op heden bij de rechterlijke 
macht een slechte reputatie bezorgden (Van 
Duyne, 1980; Van Duyne en Verwoerd, 1985), 
hetgeen niet zonder uitwerking was op de straf-
toemeting. Vooral enige tijdens ontsnappingen 
op proefverloven gepleegde zware geweldsmis-
drijven wekten ernstige bezorgdheid op en 
leidden tot een veelvuldiger oplegging van 
langdurige gevangenisstraf in combinatie met 
TBR.* 

* Een combinatie die trouwens van oudere datum is 
en bijv. werd toegepast in de zaak van de Zwarte Rui-
ter (NJ, 1958). 



2.3.2. 'Kritiese kritiek 
Op dit punt aangekomen is het zinnig om een 
ogenblik te verwijlen bij de woelige ontwikke-
lingen in de tweede helft van de jaren zestig 

' en de eerste helft yan de jaren zeventig. De 
snelle veranderingen in die jaren op het gebied 
van politick, godsdienst en de.verhouding tus-
sen de burger en de overheid, (Van den Berg 
en Vis, 1978) gingen ook aan de strafrechts-
*ging niet onopgemerkt voorbij. 
Deze veranderingen gingen gepaard door tal 
van acties van wat Ellemers (1978) noemt de 
opkomende `secundaire elites', waarbij de 
media een soort van vergrootglas-functie 
vervulde: aan tal van stromingen en strominkjes 
werd de hoogste nieuwswaarde toegekend, 
waarop de gezagsdragers van de `oude' elite 
van politici, vakbondsbestuurders, politie en 
justitie nogal onzeker reageerden (Vis, 1975; 
Daalder, 1981). Hoewel men over de `culturele 
erfenis' van deze woelige jaren kan twisten is 

58 het wel aannemelijk, dat de directe acties en 
maatschappijkritiek ten .minste eon blijvend 
gevolg hebben gehad: een 'permanente achter-
docht jegens alle gezagsdragers en macht-
hebbers' (Tromp, 1979). Dit laatste hangt 
waarschijnlijk weer samen met de voor justitie 
zo belangrijke verschuivingen en normbewust-
zijn. 
Van groot belang voor het strafrecht acht ik 
de veranderingen die zich in die tijd voltrokken 
in het mensbeeld. Deze worden gekenmerkt 
door een grote mate van optimism. De mens is 
in beginsel goed, maar zijn kansen tot `optimale 
ontplooiing' worden belemmerd door maat-
schappelijke machtstrukturen, die de bestaande 
ongelijkheid in kennis, macht en inkomen be-
stendigen.* Niet door karaktereigenschappen, 
intelligentie of door domme of slechte keuzen 
komen mensen aan de onderkant (of zelf-
kant) van de maatschappij te staan, maar door 
een maatschappij die leidt tot een op prestatie- 

* De onderwijskunde was in die tijd exclusief gericht 
op `optimale ontwikkeling' en was wars van de gedach-
to dat mensen in deze ontplooiing wellicht beperkt 
zouden kunnen zijn depot bun erfelijke aanleg. De 
theorie van de erfelijkheid van bijvoorbeeld intern-
gentle was in hoge mate taboe. De ontplooiingsfilo-
sofie was evenwel in hoge mate innerlijk inconsistent 
(Van Duync, 1976). 



geriehte elite. Dominant is de filosofie van de 
`kansarmen', van de underdog, van de (overi-
gens consistent falende) inhaal- en compensatie-
programma's (Kley, 1973) voor `verborgen' 
talent (Van Heek, 1968; Van Kemenade en 
Kropman, 1972). Het is een egalitaire filosofie 
zonder beloning (want dat moedigt prestatie 
aan) of straf (want dat veronderstelt persoon-
lijke schuld of nalatigheid). In die visie dient de 
wat minder geslaagde medemens `begeleid' 
te worden. 
Dit mensbeeld staat veraf van de gedachte uit 
de existentiefilosofie van de zelf kiezende en 
zelf verantwoordelijke mens. Het is een mens-
en maatschappijopvatting — en daar gaat het 
hier om — die zich slecht verdraagt met een 
instituut als het strafrecht, laat staan met een 
filosofie van de vergelding. 
Hoe sterk deze filosofie in tal van oude bol-
werken was doorgedrongen blijkt uit de afwij-
zing van het vergeldingsbeginsel door zowel de 

59 Katholieke Kerk in De Nieuwe Katechismus, 
als door de Anti-Revolutionaire Partij.* Ver-
gelden was 'vies' geworden (Nagel, 1973). 
Naar mijn mening dienen de ontwikkelingen 
op het gebied van het strafrecht meer in het 
licht van dit mensbeeld (en van de eerder ver-
melde lange-termijntrend) bezien te worden, 
dan vanuit de veronderstelde `cultuur van to-
lerantie' van de 'elite' (Downes, 1982). 

2.3.3. 	Verandering en crisis in het strafrecht 
De meest belangwekkende ontwikkeling op het 
gebied van de strafrechtspleging is wellicht de 
aflcalving van het geheiligde en onaantastbare 
gezag van het strafrechtelijke systeem zelf. Al-
lereerst kwamen alleen at tengevolge van de 
ordenings- en verkeerswetgeving steeds meer 
`gewone' Nederlanders met de strafrechter (of 
alleen met het OM) in aanraking. Hierdoor 
veranderde de samenstelling van de gerechte-
lijke clientele. Bij dit toegenomen klantenbe-
stand werden aan het eind van de jaren zestig 
de kritische overtreders bij massale ordever-
storingen, bezetters en actievoerders gevoegd, 
die anders dan de `modale' overtreder de rech-
ter niet met gebogen hoofd tegemoet traden. 
De strafrechtspraak werd het — niet bedoelde — 

* De Vrijheidsstraf, in AR-Staatskunde, 1970. 



slotstuk van politieke acties tegen het establish-
ment, waarbij massaal gebruik gemaakt werd 
van burgerlijke ongehoorzaamheid. Hierdoor 
deelde de rechterlijke macht het lot van de 
verguising dat 'het' establishment trof (Kempe, 
1975). De eerbiedigwaardigheid van de rechter-
lijke colleges werden in ludieke massa-zittingen 
vaak zwaar op de proef gesteld (Mulder, 1973), 
terwijl ook de pers in haar verslaggeving kri-
tischer werd. Men denke aan het inspirerende 
kritische werk van Jac van Veen (1971). Van 
belang was ook het zich alom verspreidend besef, 
dat men ook voor de rechter kon komen voor 
vergrijpen,• waarvan het `misdadige' karakter 
door velen — en zeker door de overtreder — 
niet meer werd gevoeld: `Johnson-molenaar',* 
Van 't Reyes goddelijke ezeltje, Vietnamacties, 
het gebruik van softdrugs en vergrijpen tegen 
de zedelijkheid, met name pornografie. 
Het is niet onbegrijpelijk, dat binnen dit kli-
maat op strafrechtstheoretisch gebied verschui- 

60 vingen zijn opgetreden. Was er aanvankelijk 
nog vertrouwen in het strafrecht als 'sociaal 
stuurmiddel' (Mulder, 1965), al spoedig ont-
stond de overtuiging dat de rol van het straf-
recht zo veel mogelijk teruggedrongen diende 
te worden. Met name Hulsman heeft binnen de 
beweging van het zogenaamde abolitionisme 
(dat overigens vele varianten kent) een belang-
rijke rol gespeeld. Was hij aanvankelijk nog 
van mening, dat strafbare feiten zoveel moge- 

• lijk fangs administratieve weg dienden te wor- 
den afgehandeld (Hulsman, 1965), in latere 

• publicaties zou liij zich steeds meer tegenover 
het strafrecht opstellen. Eerst pleitte hij voor 
een diepgaande hervorming binnen het straf-
recht bijvoorbeeld door het laten deelnemen 
van leken aan het straftoemetingsproces (Huls-
man, 1968), vervolgens fonnulerde hij maat-
staven voor het tiberhaupt inroepen van het 
strafrecht (1972), om tenslotte klemmend 
te pleiten voor zijn vorm van abolitionisme 
(Hulsman, 1979). 
De stroming van het abolitionisme (waartoe 
ik gemakshalve ook de pleidooien voor depena-

' lisering en decriminalisering reken) is niet zon- 

* De overtteder verdedigde zich door te beweren 
het woord `rnolenaaf gebruikt te hebben in plaats van 
moordenaar. 



der betekenis geweest. Zoals De Roos (1983) 
formuleerde heeft Hulsmans bijdrage gefun-
geerd als `ons collectief kwade geweten ten 
aanzien van het strafrecht' Dit kwade geweten 
kwam ook in andere benaderingen tot uitdruk- 

. king. 1k noem in dit verband de labellingtheo-
rie' en de voorstelling dat het strafrecht van alle 
`deviante' gedragingen slechts een klein deel 
— en dan nog wel het verkeerde — weet op te 
sporen en af te handelen (Moerings en Van der 
Bunt, 1976). 
De ontwikkelingen in de afgelopen 15 a 20 jaar lijken 
deze theorie te bevestigen. In versneld tempo hebben 
een aantal voordien als misdrijven bestempelde gedra-
gingen zulk een grote schaal aangenomen, dat er geen 
strafrechtelijk kruit meer tegen gewassen leek. Het 
strafwaardige van de desbetreffende gedragingen werd 
door grote groepen ook niet meer gevoeld en de be-
treffende strafbepaling bleef — voorlopig — als. dode 
letter in de wet hangen (Corstens, 1981). Wanneer 
deze theorie wordt doorgetrokken naar het 'Masse-
karakter' van het strafrechtelijke systeem, dan wordt 
het betrekkelijke van wat als misdaad wordt be- 

61 	schouwd inderdaad wel erg duidelijk. Hoewel ik bij 
verschillende gelegenheden Jongmans' stellingen 
(1978) op dit gebied heb bestreden (Van Duyne, 
1978; 1983a), ben ik op grond van de problemen op 
het gebied van de witte boordenmisdaad (Van Duyne, 
1983b) er wel van overtuigd geraakt, dat het straf-
rechtelijke systeem het plalckertje `misdrijr met groter 
gemak op sukkels en onmachtigen plakt, dan op de 
beter gesitueerde witte boordenmisdadigers. 
Het strafrechtelijk bedrijf (rechterlijke macht 
met de daarbij behorende bedrijfsonderdelen, 
politie, gevangeniswezen en het department) 
bleek slecht toegerust te zijn om enerzijds de 
maatschappelijke kritiek, anderzijds het stij-
gend aantal zaken het hoofd te bieden.* Veel 
kritiek op de justitie was evenwel aan het ver-
keerde adres gericht. De justitie is wel een be-
langrijk apparaat, maar zij beschikt alleen over 
juridische middelen, die niet veel krachtiger 
zijn dan toverspreuken, wanneer het bestuur 
daar niet de materiele middelen voor beschik-
baar stelt.** Het probleem deed zich flu voor 
dat het strafrecht werd voorgesteld als een in-
strument voor 'social engineering', terwijl de 

* Het aantal publikaties waarin rechters of Ovrs 
de toegeworpen handschoen oprapen is zeker mager 
te noemen: Bocker, 1967; Abspoel, 1973, 1977 gelden 
wel als uitzondering. 
** Voor een overzicht van de relatieve (on)macht 
van het OM: zie Van der Bunt e.a. (1983). 



'engineers' daarbinnen onvoldoende werktuigen 
in handen kregen am te cengineeren', zo zij dit 
al gewild zouden hebben. Dit laatste is uiter-
mate onzeker: er hebben zich zeker ontwildce-
lingen in de rechterlijke macht voorgedaan (Van 
der Bunt, 1983), en er is de laatste vijftien jaar 
zeker meer gesproken en geschreven over be-
leidvoering, vooral binnen het OM, dan ooit 
tevoren. De resultaten daarvan zijn echter ui-
terst discutabel (Van Duyne, 1984). Het door 
Hoekema (1971) gesignaleerde gebrek aan ver-
trouwen in de justitie, kon voorts door duur-
zame problemen random de tenuitvoerlegging 
van vrijheidsstraffen moeilijk worden wegge-
nomen. 
In 1972 werd besloten om — op grond van verouderde 
en onjuist geinterpreteerde gegevens — het aantal 
beschikbare plaatsen met 550 terug te brengcn. flit 
had tot gevolg dat enorme achterstanden ontstonden 
in de tenuitvocrlegging van lopende vonnissen; er was 
een achterstand van 3000 plaatsen ontstaan, die 
iederc maand met 200 toenam. flit kwam pas na in- 

62 dringende kamervragen in voile omvang boven tafel. 
Uiteindelijk greep de minister naar de noodmaatregel 
van massale gratiering. Hoewel Van Bemmelen (1975) 
het falend beleid probeerde te vergoelijken en de ge-
nomen maatregelen nog niet ver genoeg vond gaan, be-
tekende dit een de rechterlijke macht aangedane bla-
mage (Nagel, 1976). De daarop volgende noodmaatre-
gelen bleken achteraf evenmin veel soelaas te bieden 
en leverden bovendien nog personele problemen op 
(Soetenhorst-De Savornin Lohman, 1976). Het plaat-
sentekort in de huizen van bewaring en de gevangenis-
sen is tot op de jongste dag een schrijnend symbool 
gebleven voor een in voorgaande jaren falend beleid en 
de geringe politieke (financielc) belangstelling daarvoor. 

Het ondoelmatige functioneren van het straf-
rechtelijke bedrijf werd nog extra duidelijk 
door de ieder jaar weer groeiende toevoer van 
zaken, een ontwikkeling waarop de rechterlijke 
macht maar weinig greep had. Het merkwaar-
dige (en voor een progressieve partij teleurstel-
lende, Brizee, 1985) was, dat de toenemende 
criminaliteit juist plaatsvond in een tijd, waar-
in het aantal welzijnsvoorzieningen zich enorm 
had uitgebreid. Naast de `gewone' vermogens-
en geweldsmisdrijven werd de rechterlijke 
macht ook steeds meer geconfronteerd met 
nieuwe strafbepalingen* en nieuwe vormen van 

* De werkgroep Leiden, die de motivering van sane-
ties door de wetgever onderzocht, constateerde een 
betrekkelijke 'gedachteloosheid t , waarmee strafbe-
palingen in wetten werden opgenomen. (1972) 



misdaad zoals witte-boordenmisdaad, milieu-
verontreiniging, waar zij eigenlijk niet tegen 
opgewassen was. Om het even of het nu ging 
om de grote of de kleine misdaad, alle teke-
nen wezen erop, dat het strafrechtelijke bedrijf 
rondom 1980 in een crisis begon te geraken.* 

De stand van zaken sedert ongeveer 1975 over-
ziende, kan in die zin gesproken worden van 
een dubbele crisis. Enerzijds was er sprake van 
crisis binnen het strafrechtelijke bedrijf, dat 
zozeer in de problemen geraakte, dat zijn leden 
zich meer dan eens tot de media wendden om 
hun ongenoegen te uiten. Anderzijds was er, 
wat ik zou willen noemen, een doelencrisis 
ontstaan (voorzover daarover nog gesproken 
werd). De toegenomen geregistreerde crimina-
liteit per 100.000 inwoners wierp grote twijfels 
op ten aanzien van het generale preventie- of 
afschrilckingsdoel van het straffen. Ook ten 
aanzien van de speciale preventie kon men niet 

63 	op grote successen wijzen: boetes of korte 
vrijheidsstraffen bleken ten aanzien van de 
recidive weinig in hun effecten te verschillen 
(Van der Werff, 1979). De door d'Anjou e.a. 
(1975) samengevatte buitenlandse onderzoeks-
resultaten laten evenmin vertrouwenwekkende 
uitkomsten zien: alleen zeer intensieVe indivi-
dueel gerichte trainingsprogramma's lijken enig 
positief effect te hebben gehad op de resocia-
lisatie. Deze stand van zaken wordt in een re-
centere samenvatting van Van Emmerik (1983) 
opnieuw bevestigd: de successen van behan-
delingsprogramma's zijn internationaal te mager 
om er nog veel geloof in te hebben: het lijkt 
er veel op dat men door het nastreven van 
(of blijven geloven in) resocialisatie, rehabi-
litatie (Thomassen, 1979) en andere nuttige 
doelen, in de praktijk begon vast te lopen. 
Wat is nu de balans? Zijn we zowel met de straf-
rechttheoretische bovenbouw als met de straf-
rechtspleging zelf in het slop geraakt? Een 
samenhangende bovenbouw bestaat er heden 
ten dage eigenlijk niet. De nuttigheidstheorieen 
(preventie, resocialisatie en dergelijke) hebben 

* Dit blijkt o.a. uit de sterk toegenomen gemiddelde 
looptijd van zaken: bedroeg deze in 1972 nog 123 
dagen, in 1981 bedroeg zij reeds 195 dagen en in 1984 
zelfs 226 dagen (Bron: CBS). 



bun juistheid niet kunnen bewijzen, waarmee 
ik overigens niet wil •beweren, dat op deel- . 
gebieden straffen geen speciaal of generaal 
preventieve werking zouden hebben. Evenmin 
zou ik deze theorieen als normatieve uitgangs-
punten, waarnaar in elk geval gestreefd dient 
te worden, willen verwerpen. Alleen: als grond-
slag voor het strafrecht vinden zij empirisch 
weinig steun. Het abolitionisme is in zijn ex-
treme vorm maatschappelijk niet toepasbaar: 
er zijn altijd weer maatschappelijke groeperin-
gen die om strafrechtelijke bescherming van 
hun belangen vragen. Het is wel zo dat wellicht - 
meer gebruik gemaakt zou kunnen worden 
van conflictoplossing en lichtere vormen van 
afdoening, zoals transacties (met de knuppel 
van de berechting achter de hand) en admini-
stratieve boetes. Maar voor de meeste misdrij-
ven blijft het abolitionisme een marginale uit-
wijkmogelijkheid. Uiteraard dient men op 
normschending te reageren met norrnbevesti- 

64 ging. Maar als dit moet gebeuren door middel 
van straffen, dan steekt het spook van de ver-
gelding zijn hoofd weer om de hoek, wat om 
de een of andere reden ongewerist lijkt te zijn. 
Desondanks gaat het strafrechtelijk bedrijf — 
hoe gebrekkig ook — gewoon door met straf-
fen. Waartoe? Voor welk doel? Het lijkt mij 
zinnig om op dit punt het theoretisch-historisch 
platform te verlaten en een . blik te werpen op 
het doen en laten van degenen, die belast zijn 
met het dagelijks handwerk van vervolgen en 
straffen.. 

3. Straffen als handeling 
Zoals uit het voorgaande blijkt, bestaat er een 
uitgebreide theoretische traditie over het straf-
fen, met name over de na te streven doelen. 
Over de vraag hoe beroepsbeslissers in het 
strafrechtelijke bedrijf tot een beslissing over 
de aard en mate van het strafrechtelijk ingrij-
pen komen, is aanmerkelijk minder gefiloso-
feerd. Dit is vreemd omdat deze beroepsbeslis-

. sers uiteindelijk wel eens anders te werk zouden 
kunnen gaan dan de — nonnatieve — theorieen 
dit voorschrijven.(Denkers, 1976). 
Aangezien over het handelen van OvJ's en rech-
ters weinig empirisch bekend was, is door het 
WODC een aantal onderzoeken uitgevoerd om 
deze ,leemte op te vullen. Hiertoe werden een 



aantal OvJ's en rechters gedurende lange tijd 
tij dens hun werkzaamheden op respectievelijk 
het parket en in de raadkamer geobserveerd. 
Bij het onderzoek naar het beslissen door OvJ's 
werd gebruik gemaalct van de zogenaamde 
`Ilardop-denkmethode' (Van Duyne, 1983a). 
De OvJ's werden verzocht hardop lezend en 
denkend een beslissing te nemen in een aantal 
actuele zaken. Al hun uitspraken werden 
met behulp van een bandrecorder geregi-
streerd .* Bij het onderzoek naar het beslissen 
in de raadkamer kon van deze methode geen 
gebruik gemaalct worden en werd derhalve 
steeds gewerkt met een koppel van waarnemers, 
dat alles wat gezegd werd zo veel mogelijk 
woordelijk vastlegde (Van Duyne en Ver-
woerd, 1985). Bij de interpretatie van het ruwe 
materiaal werd gebruik gemaakt van de cogni-
tieve psychologie van de informatie-verwerking 
en probleem-oplossing en de daarbinnen 
ontwikkelde schematheorie. (Neisser, 1976; 

65 	Rumelhart, 1977) 
In het onderstaande zullen enige bevindingen 
van deze onderzoeken naar voren worden ge-
bracht. Hierbij staat de vraag voorop wat voor 
doelen de strafrechtelijke beslissers nastreefden 
en hoe dit beslissingsgedrag zich verhoudt tot 
de strafrechtelijke doeltheorieen. 

3.1. Strafdoelen en strafrechtelijk geloof 
Gedurende het onderzoek bij zowel de OvJ's 
als de rechters, werden wij vaalc verrast door de 
soms onnavolgbare snelheid waarmee in zware 
straffen vaak tot betrekkelijk hoge straffen 
besloten werd. Opvallend was dat tijdens het 
verwerken van strafzaken door de Ovrs en 
vooral door de rechters in de raadkamer, maar 
weinig mar strafdoelen werd verwezen. Dit 
riep de vraag op of hier sprake was van een door 
leerprocessen geconditioneerde beslissingsrou-
tine of van een daadwerkelijk doelgericht han-
delen. Strafrechtsplegers handelen naar mijn 
mening wel doelgericht, maar dit handelen 
past niet goed in een elegant doel-middel- 

* Deze methode is niet zonder problemen en is door 
sommige psychologen ernstig bekritiseerd (Nisbett 
en Wilson, 1977). Voor cen bespreking en weerleg-
ging van deze kritiek, zie Van Duyne (1983, blz. 
57-60). 
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model. De moeilijkheid is, dat doelen zoals 
generale en speciale preventie of resocialisatie 
de OvJ of rechter weinig houvast verschaffen 
ten aanzien van de juistheid van zijn beslissing. 
Strafrechtsdoelen zijn daarvoor te viag en 
verhullend omschreven. Hem rest in de meeste 
gevallen weinig anders dan in de juistheid van 
zijn beslissing te geloven en er het beste van te 
hopen: er is in die zin sprake van een open pro-
bleem-oplossing. 
Dit betekent dat de nuttigheidstheorieen 
psychologiseh als weinig meer dienst doen dan als 
uitgangspunten, vormen waarmee de beslis-
ser zijn overtuiging, zijn strafrechtelijk geloof 
tot uitdrukking brengt. Tegelijkertijd was het 
geloof in de juistheid van deze uitgangspunten 
echter in veel gevallen diepgaand ondergraven, 
waardoor zij mijns inziens van minder invloed 
zijn op de totstandkoming van de straf dan 
vaak wordt aangenomen. 
In een zaak tegen jeugdige BeIgen, wordt door alle 
Ov.I's van het parket vrijheidsstraffen geeist. Len der 
verdachten is in Nederland reeds eerder veroordeeld, 
de andere twee blijken in hun land van herkomst 
strafbladen te hebben. Van de strafeismotiveringen 
geef ik de volgende weer: 

Proefpersoon I 
'Nou die (de verdachte die in Nederland reeds eerder 
veroordeeld was) zou ik met liefde inderdaad twee 
maanden tegen vragen' Proefleider: 'Waarom?' 
Proefpersoon: 'Waarom? 't is Is ontzettend lastig, 
ze korner' toch weer terug. 'k Bedoel, ik rind die fei-
ten niet so erg j. . ) Maar het is gewoon stom verve-
lend als ze den ken dat ze hier in Nederland hun gang 
kunnen gaan. En dat ze helemaal niet afgeschrikt wor-
den door een paar weken, non dan moet het maar wet 
meer word en. Als ze denken dat ze bier (. . . ) inder-
daad voor langere nid opgesloten worden, dan houden 
ze er misschien mee op. Niet de hoop, maar je kunt 't 
Proberen.' 

Proefpersoon 4 	 • 
'En toen heeft hij (de recidivist)acht weken gehad, ik 
bedoel dat heeft kennelijk niet geholpen. Dan zit je al 
gauw, . . . Als acht weken niet he/pen, dan zullen drie 
maanden misschien ook niet he/pen, want eh, maar dan 
gaan verschillende strafdoeleinden een rol spelen, weer, 
een stuk afschrikking, van: verdorie,71nnoet 't niet te 
gek maken, want eh, daar wordt op gereageerd met 
steeds langere straffen'. . . 'Maar, nogmaals, die ko-
men we/ terug' 

Ook bij andere zaken werd vaak op obligate 
wijze melding gemaakt van nuttigheidsdoelen, 
gevolgd door de verzuchting: 'Maar of 't helpt? 



• . 	Overigens wil dit niet zeggen, dat de beslis- 
sers in geen enkel geval in de nuttigheid van 
strafrechtelijk optreden geloofden. Men ver-
wachtte bijvoorbeeld wel enige generaal-pre-
ventieve werking van de plaatselijke verslag-
geving van zittingen. Maar ook hierbij was er 
eerder spralce van een persoonlijk geloof dan 
van een op feitelijke kennis gebaseerd handelen. 
Vanuit een medisch of stuurmodel bekeken, 
leek het handelen van de beslissers meer op dat 
van de scheepschirurgijn, die uit de inhoud van 
zijn gebrekkige medicijnkist 'op hoop van ze-
gen' een greep doet.* Medische of stuurmodel-
len lijken op het niveau waarop concrete beslis-
singen genomen worden echter weinig van toe-
passing.** Ovrs en rechters houden zich evenwel 
niet in de eerste plaats bezig met de bestrijding 
van maatschappelijke en individuele kwalen en 
ziekten, maar met strafbare feiten en verdach-
ten. 

67 	3.2. Vergelden en verenigingstheorieen 
Uit de analyse van de observatieprotocollen 
kwam veelvuldig vergelding als de grond 
waarom deze of gene straf diende te worden 
opgelegd naar voren. Opvallend was dat vergel-
den niet alleen werd genoemd bij zware zalcen, 
waarbij een langere vrijheidsstraf overwogen 
werd, maar ook bij betrekkelijk lichte zaken. 
Het was zelfs zo, dat wanneer de beslissers 
zeiden een of ander nuttig doel, zoals afschrik-
king, na te streven, zij soms tot een hogere 
strafmaat kwamen, dan wanneer er alleen maar 
sprake was van vergelding. Dit ziet men bijvoor-
beeld in de bovenstaande protocolfragmenten: 
als een kleine afschrikking niet werkt, dan maar 
een grotere. Het lijkt mij dan ook van belang 
om de wijze waarop de beslissers vergelding in 
hun strafmaatmotivering opnemen, te verge-
lijken met de populaire en theoretische noties 

* Met een soortgelijke beeldspraak, maar vanuit een 
ander perspectief, wordt de officier gekenschetst 
door Van der Bunt (1985). 
** Abspoel (1973) wijst op het 'family-model', 
waarin rechter, Old en raadsman geholpen door reclas-
sering en psychiater eendrachtig ter zitting zoeken 
naar een oplossing van de problemen van de verdachte. 
In zo'n geval is er wel sprake van een soort medisch 
model. 



hieromtrent. We fommleren hieromtrent enkele 
constateringen. 
In de eerste plaats hadden de vergeldende reac-
ties van de beslissers weinig gemeen met primi-
tieve, emotionele wraalcacties of strafbehoeften 
(Van Dijk en Fiselier, 1974). Rechters en Ov.I's 
gedroegen zich als beroepsbeslissers, die tot een 
ambtshalve oordeel kwamen, ook wanneer zij 
van oordeel waren dat de feiten aan de dader 
vergolden dienden te warden. 

Proefpersoon 2 in De Oude Inbreker: 
Proefleider: 'Hoeveel maanden (gevangenis)dacht u 
so?' 
Proefpersoon: Wou, dat is wet de gek d'r voor geeft, 
hoor. Een pear rnaanden in dit geval, maxiinaal 6 . 
Naar het `waarom' gevraagd antwoordde hij: 'Nou dat 
is gewoon bevestigen wat hij verwacht: dist ie er ge-

, laser mee knjgt. Dat knigt ie dan ook. Di- verandert 
niets can hem  Oat is gewoOn adequate verge!-
ding, zeg het maar zo, dat is 't'. 

In de tweede plaats had vergelding vaak weinig 
te maken met enigerlei `bovengrens' van de 

68 	straf, zoals dat door Enschede (1969) is gefor- 
muleerd. In feite had zij meer te maken met de 
ondergrens: vergelding was vaak de beslissende 
factor om tiberhaupt tot straffen over te gaan. 
Dit kwam duidelijk naar voren in de gevallen 
waarin het doe van de vergelding niet bij de 
beslisser opkwam. Het leek dan alsof de `bo- 
dem' voor enigerlei vorm van straffen verdwe- 
nen was. En wanneer ook andere doelen zoals 
resocialisatie, generale of speciale preventie 
nutteloos bleken, dan bleef het gehele beslis-
singsproces steken: %/at doe je nou met zo'n 
onnozele, weke jongen?"Hopeloze gevallen . . . 
jets wat je bijna we/ kunt afsehrifven: lk heb 
deze bevinding samengevat door de vergelding 
te beschrijven als een (startmotof voor het tot 
standbrengen van een strafreactie. 
In de derde plaats kwam de vergelding op een 
zeer onmiddellijke, bijna pre-reflektieve wijze 
tot stand.* Het doel van de vergelding werd 
vaak pas later in het beslissingsproces weerge- 

* Dit is vooral het geval bij OvEs, die zich door de 
aard van de proccsvoering veel mecr moeten bezighou-
den met de vraag: 'Wat moet ik met dit gcval?' De 
reciter moot over eon afgewerkt pakket, inclusief 
de els van de Ovl, een oordeel vellen. Dc beginvraag 
van de renter was dan ook niet: `wat doe ik met de 
verdachte', maar `wat doe ik met (de eis van de) 
OvJ?' (Van Duyne en Verwoerd, 1985). 



geven of slechts geformuleerd in algemene be-
woordingen als een op-zonde-volgt-straf-reactie: 
`Flij moet weten dater gereageerd wordt.' 
Naast het eerdere protocolfragment van proef-
persoon 2 plaats ik nog het volgende: 

Proefpersoon 2 in 'De Oude Inbreker'. 
'Geier op de recidive ben ik Van mening, dat bier een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet volgen . . . 
Gewoon duidelijk gemaakt moet worden, dat de straf 
op de zonde volgt. Hij weet dat ook uit ervaring.' 

Deze OvJ noemt geen vergelding, hij vergeldt, 
psychologisch geen onbelangrijk onderscheid. 
De beslissers zaten niet te piekeren of zij nu al 
dan niet zouden vergelden: zij vergolden zon-
der meer, zij besloten tot een voor de verdachte 
merkbare en pijnlijke reactie. 
Het is opvallend dat het door Denkers (1976) 
gemaakte onderscheid tussen `metafysische' en 
`empirische' (apaiseren van onlust- en wraak-
gevoelens) vergelding op psychologisch niveau 
moeilijk te onderscheiden was. De in het boven- 
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	staande beschreven reactie had veel weg van een 
metafysische vergelding: schuld, dus straf. 
Dit wil overigens niet zeggen dat vervolgens 
andere overwegingen in de bepaling van de 
strafmaat geen rol speelden. In feite was er 
sprake van een `verenigingstheorie-in-actie', 
zoals het vervolg van het bovenstaande 
protocolfragment illustreert: 

Proefpersoon 4 in 'De Oude Inbreker'. 
'Abu, hier is weinig, bier is gewoon boter bij de vis. 
Nil moet weten dat misdaad niet loont. Net  is iemand 
die van inbreken een beroep maakt . . en ja, speciale 
preventie voor zover dat mogelijk is, dat is wel het 
hoofddoel. Maar het is de vraag of het helpt, want als 
ik dat lijstje (het strafblad) zie, dan is een ander doel 
dat je zou kunnen nastreven, dat ie in elk geval een 
paar rnaanden uit de roulatie is, dat daardoor de 
samenleving beschermd wordt voor 't feit dat ie dan 
niet in de gelegenheid is in te breken'. 

In feite is er naast de vergelding altijd wel spra-
ke van een meervoudige doelafweging. Door 
de beslissers wordt daarbij echter een al dan 
niet gerechtvaardigde twijfel over de bereikbaar-
heid van bepaalde doelen uitgesproken. Straf-
rechtelijke beslissers maken zich eigenlijk 
weinig concrete voorstellingen over het feite-
hike nut van de op te leggen straffen. Ook al 
wordt er een nuttigheidselement geformuleerd, 
deze is niet essentieel voor het straffen. De kern 
van de strafreactie is dat men aan de verdachte 



op een pi/rill/Ice wijze wil laten merken dat 
dit niet zo maar kunt doen'. Dit komt neer 
op normbevestiging door straf. Dit brengt ons 
op de relatie tussen de normbevestiging en de 
vergelding. 	 • 
Normbevestiging behoeft niet middels straffen 
te gebeuren; ook middels beloning, de positieve 
vergelding, kan worden gestreefd naar norm-
bevestiging. Dit valt vanzelfsprekend buiten de 
taalc van de OvJ of rechter. Zij moeten in geval 
van schuld en toerekenbaarheid een beslissing 
nemen over straffen. Ten aanzien daarvan 
bleek: `geen straf zonder vergelding'. 1k zou nu 
de lijn willen doortrekken en willen stellen: 
`geen vergelding zonder normbevestiging'. Ver-
gelding zonder normbevestiging is in feite een 
vrij zinloze wraak-exercitie, waar het de ge-
observeerde rechters en OvJ's niet om te doen 
was. Als de OvJ's bijvoorbeeld de indruk had-
den dat alleen al door de lange looptijd van de 
zaak normbevestiging een slag in de lucht was, 

70 dan ontstond er een reactie, zoals van `wat 
moet je nou met die zaak'. ',tan de verdachte 
nogmaals pontificaal meedelen dat dit filet 
mag?' 
Dit was in het Alkmaarse onderzoek duidelijk 
het geval met zaken als de Schouwburginbraak, 
de Brandstichting en voor sommige proefper- 
sonen ten aanzien van de Heroinehandel en 
de Oude Inbreker. lien sprekend voorbeeld is de 
houding van Proefpersoon 2 in de Brandstich-
ting. 

Proefpersoon 2 in 'De Brandstichting' 
'We kunnen ook zegien, nog eens oproepen en zien 
hem hier te krijgen en zeggen: "Nou sal ik eens wach-
ten hoe 't met /c gaat'. Want /c kan natuurlijk, als ik 
hem nu dagvaard, kan ik tegen die rechters ook al-
leen maar wat koffiedikkijkerij (verkopen (?): woord 
moeilijk verstaanbaar)' (...) 
Proefleider: 'Dus U zou nu een afwachtende houding 
aannemen en de zaak Met onmiddelhjk aanbrengen'. 
Proefpersoon: '1k kan toch niks zeggen tegen de rech-
ter. lk kan hem hoogstens een bla, Ma, bla geven, maar 
zoveel maanden met aftrek en so reel voorwaardelijk. 
Nou, dat is precies hetzelfde air wanneer ik niks doe. 
Dan set ik een heel apparaat in werking he, met vrese-
lijk veel gekreun en gepeinsde gezichten, paar meter in 
beweging set, en dan weer tot stilstand komt, en ver-
der, en dan gebeurt er verder niers meer'. 

Voor het gevoel van deze persoon waren er 
in deze zaak geen doelen meer te bereiken met 
de beperkte middelen van het strafrecht. Als 



gevolg daarvan stopte proefpersoon 2 het ge-
hele probleem-oplossingsproces bij gebrek aan 
probleem-doelen. Tenzij aan de bereikbaarheid 
van andere doelen niet getwijfeld werd, kwam 
het beslissingsproces in dit soort gevallen moei-
zaam op gang: geen normbevestiging, dan ook 
geen vergelding. Maar wat dan wel? In feite 
werden er dan gewoon slagen in de lucht ge-
daan, uiteenlopend van: `ik zie 't wel op de zit-
ting'; `ik moet tegenover de politie wel iets 
doen'; `zinloos, stuur 'm maar naar huis'; tot 
`straf gelijk aan het voorarrest' omdat men het 
moeilijk kon maken de verdachte zonder meer 
op straat te zetten. 
De combinatie van vergelding en normbevesti-
ging blijkt voor de beslisser dus veel belang-
rijker dan de andere doelen. Deze combinatie 
vormde de kern van de totale strafreactie en 
van datgene dat de beslisser daarmee tot uit-
irukking wilde brengen: zijn oordeel over de 
norm, de strafwaardigheid van de normschen- 

71  ding door deze dader, en zijn gevoelen over wat 
hier een bilhjke reactie zou zijn. Normbevesti-
ging middels vergelden wordt naar mijn mening 
ten onrechte geassocieerd met lagere emoties 
van wraak, heksengeloof en dergelijke (Huls-
man, 1968). Zoals we hebben gezien heeft 
dit alles psychologisch gesproken met vergel-
ding niets te maken. De beslissers gaven met 
hun vergeldende reactie echter aan waarom zij 
op een zo billijk mogelijke wijze de geschonden 
norm wilden bevestigen. Deze normbevestiging 
kon een minimale reactie zijn zonder hoop op 
additioneel nut. Het bleek voor de beslissers 
belangrijker dat er een gebaar gemaakt werd 
dat bij de verdachte overkwam, dan dat de obli-
gate strafrechtsdoelen weer eens werden opge-
somd. 

4. Straf en verantwoording 
In paragraaf 2 eindigde ik in ietwat sombere 
tinten over de `dubbele crisis' in het strafrecht: 

• een verbrokkelde en weinig samenhangende 
theoretische `bovenbouw' tegenover een straf-
rechtelijke onderstroom waarin meer criminali-
teit voorkomt te midden van meer welvaart en 
welzijnsvoorzieningen dan ooit, af te handelen 
door een apparaat, dat kennelijk niet is inge-
richt om echt te worden gebruikt als sociaal 
stuurmiddel. Met uitzondering wellicht van 



proefnemingen met alternatieve sancties (Bol, 
1984) zijn de bovenbouw en onderstroom van 
het strafrecht elk hun eigen weinig florissante 
weg gegaan. Ten aanzien van de onderstroom is 
in het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit 
(1985) een poging gedaan om orde op zaken te 
stellen en voor de komende jaren nieuwe be-
leidslijnen uit te zetten. Een filosofie over straf-
fen wordt in dit beleidsplan evenwel niet ont-
vouwd: het geeft slechts uitgangspunten aan ten 
behoeve van een geloofwaardige strafrechte-
lijke rechtshandhaving. 
We blijven dus zitten met het vraagstuk: waar-
om straffen, wanneer daarmee in het algemeen 
zo weinig nuttige effecten behaald worden? 
Naar mijn mening gaat hieraan echter een fun-
damentelere vraag vooraf, namelijk of de 
grondslag van het straffen wel gelegen moet 
zijn in het bereiken van een of ander nuttig 
doel. Anders geformuleerd: zou men zich van 
straffen dienen te onthouden, wanneer daar- 
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empirische als theoretische gronden neig ik 
ertoe deze vraag ontkennend te beantwoorden. 
Hierbij ga . ik uit van 'het rechtsgevoel dat 
op zonde straf client te volgen. Dit uitgangs- .  
punt dient echter tal van matigende `tenzifs' 
te kennen. 
In paragraaf 2 hebben we gezien, dat de vergel-
ding in de laatste 100 jaar in toenemende mate 
aan kritiek onderhevig is geweeSt. Na een perio-
de van aarzeling en groeiende twijfel aan de 
zin van het straffen, gevoed door overwegingen 
van doelmatigheid en humaniteit, werd recen-
telijk het strafrechtelijk stelsel als geheel in 
twijfel getrokken, zij het dat de strafrechts-
theoretici verschilden in de mate waarin zij dit 
deden. In elk geval was het `slechte geweten' 
van het strafrecht door de criminologie en straf-
rechtssociologie volgens Jonkers (1971) duide-
lijk blootgelegd. Dit slechte geweten geldt met 
name de vergelding, waarop in de afgelopen 15 
jaar een taboe is komen te rusten. Zo vroeg 
de vaste Commissie van Justitie van de Tweede 
Kamer in haar voorlopig verslag (dec. 1978) 
van het wetsontwerp Vermogenssancties of de 
Minister de opvatting van de Commissie Ver-
mogenssacties deelde, dat de vergeldingsgedach-
te in het ‘strafrecht moet worden afgewezen.* 
* Tweed° Kamer, zitting 1978-1979, 15012, nr. 4 



Deze politiek-theoretische afzwering van de ver-
gelding staat haaks op de in paragraaf 3 bespro-
ken bevindingen betreffende het feitelijke 
beslissen over al dan niet straffen. Waar in de 
theorie de vergelding met kracht verdrongen 
werd, daar blijkt deze in de dagelijkse praktijk 
van het strafrechtelijk beslissen een belangrijke 
psychologische functie te vervullen. Daarbij 
heb ik uiteengezet dat de vergelding weinig 
gemeen heeft met een tegemoetkomen aan 
wraalc, strafbehoefte of jets dergelijks. De 
associatie van vergelden met zware 'inhumane' 
straffen is mijns inziens dan ook onjuist. Zoals 
ik elders uiteenzette (Van Duyne, 1983a) 
kan juist het loslaten van het vergeldings-- 
beginsel en het toepassen van nuttigheidsdoelen 
in bepaalde gevallen leiden tot strengere straf-
fen. (Zie hiervoor ook het artikel van 
M. Brand.) De vaak stilzwijgende implicatie 
in het verwerpen van de vergelding, dat deze 
niet te verenigen zou zijn met een humane straf- 

73 rechtspleging, acht ik dan ook ongegrond. In 
soortgelijke termen beantwoordde de Minister 
in zijn Memorie van antwoord de in de boven-
staande alinea gestelde vraag, na overigens 
eerst op het evenredigheidsbeginsel van de 
vergelding gewezen te hebben.* 

'De vergeldingsleer houdt niet slechts in, dat op een 
bepaald vergrijp een bepaalde sanctie 'ter evening' 
moet volgen, maar zij stelt tevens grenzen aan deze 
sanctie. Er bestaat derhalve een onmiskenbaar verband 
tussen de genoemde evenredigheid van doel en middel 
(. . . ) en de vergeldingsgedachte die (. . . . ) evenredig-
heid van delict en straf veronderstelt. (. . . ) Ten 
slotte teken ik nog aan, dat ik niet vermag in te zien, 
dat er voor de aanhanger van de vergeldingsgedachte 
een dwingend verband moet bestaan tussen die ge-
dachte en een voorkeur voor de vrijhcidsstraf. Met 
vermogenssancties kan evenzeer worden vergolden als 
met vrijheidsstraffen.' 

Met de opsteller van deze Memorie van ant-
woord ben ik van mening dat de vergeldings-
gedachte niet slechts betrekking heeft op de 
grondslag van het straffen, maar ook op de - 
mate waarin er gestraft zou moeten worden. 
Beide aspecten van de vergelding veronderstel-
len een bepaald mensbeeld, dat mijns inziens 
het best onder woorden gebracht wordt. door 
Pompes (1956a) adagium: `Straf is het ant- 

* Tweede Kamer, zitting 1981 - 1982, 15012, nr. 5 



woord op de schuld van de verantwoordelike 
mens.' 

4.1. Vergelding als grondslag 
In de bespreking van de ontwikkelingen in de 
jaren zestig en zeventig heb ik erop gewezen 
dat de vergeldingsgedachte slecht paste in het 
toen tot ontwikkeling komende mensbeeld. 
In de strafrechtelijke literatuur van de afgelo-
pen vijftien a twintig jaar treffen we weinig 
verwijzingen aan naar de kern van ons gehele 
norm- en sanctiestelsel, namelijk dat mensen 
als bewust kiezende wezens aan het maatschap-
pelijke verkeer deelnemen en voor hun doen en 
laten verantwoordelijk zijn.* Bijzondere 
omstandigheden daargelaten is het leven geen 
Griekse fragedie of een minutieus gedirigeerde 
operatie; hoezeer het menselijk gedrag op grond 
van psychologische of sociologische variabelen 
verklaard kan worden, in hun onderlinge ver-
keer gaan mensen ervan uit dat zij voor hun 

74 doen en laten rekening en verantwoording kun-
nen of behoren af te leggen. Deze 'existentiele 
basisfilosofie' ligt ten grondslag aan al de in-
stituten die wij hebben gecreeerd om diegenen 
ter verantwoording te roepen, die in het rollen-
en normenpatroon op een voor de gemeenschap 
schadelijk geachte wijze uit de band springen. 
Om het even of het nu gaat om een onofficieel, 
tuchtrechtelijk of strafrechtelijk instituut; het 
uitgangspunt is dat mensen voor hun hande-
len verantwoordelijk zijn, tenzij het tegendeel 
blijkt. Officieren en rechters zien zich niet in • 
de eerste plaats gesteld tegenover gedeter-
mineerde leden van een onrechtmatige samen-
leving, maar tegenover mensen die ook anders 
hadden kunnen handelen. `Geen straf zonder 
schuld' impliceert een vrije keuze tenzij sprake 
is van gronden die de strafbaarheid opheffen, 
zoals noodweer, noodweerexces, ambtelijk 
bevel of ontoerekeningsvatbaarheid. 
Rijksen (1972) formuleert deze rechtsgrond 
van het straffen aldus: :41s norm aal mens hebt 
gii schuld (aan een strafbaar feit). Daaraan 
ontlenen wif (de justitie) het recht ons met u 

* Zo is het opvallend dat Rijksens vergeldingstheorie, 
die daar van uitgaat, in de' posthume uitgave van 
Achter slot en grendel door. Kelk en Moerings is weg-
gelaten. 



te bemoeien.' Deze op vergelding gebaseerde 
rechtsgrond houdt overigens niet in, dat justitie 
zich derhalve met de overtreder moet gaan be-
moeien. Om `redenen van opportuniteit' kan 
het OM van vervolging afzien. De vraag of en 
zo ja, op welke wijze strafrechtelijk zal worden 
ingegrepen kan worden bepaald door andere 
beoogde doelen en effecten, maar ook door de 
mate waarin de geschonden norm, of de per-
soon van de dader, tiberhaupt een strafreactie 
teweegbrengt, zoals ik in paragraaf 3 heb laten 
zien. Ten aanzien van de mate van het straf-
rechtelijke ingrijpen, wijst Rijksen de vergel-
ding evenwel af: meer dan een grondslag voor 
de bevoegdheid tot straffen kan zij zijns inziens 
niet zijn. Dit is vreemd: de schuld wordt 
als zodanig wel aanvaard als een grpndslag om 
met straffen te vergelden, maar de mate van 
schuld zou bij de op te leggen strafsoort en 
strafmaat geen rol dienen te spelen; dit leidt 
tot een onterechte `halvering' van de 

75 	vergeldingstheorie. 

4.2. Vergelding en strafwaardigheid 
Het probleem van de legitimiteit van vergelding 
schuilt dus niet zozeer in de grondslag om te 
straffen, maar in de zogenaamde `vereffening': 
het veronderstelde evenwicht of de congruen-
tie (Vrij, 1947) tussen de ernst van de zaalc en 
de zwaarte van de straf. Hier doen zich twee 
moeilijkheden voor. In de eerste plaats is er 
de vraag of er wel zo'n evenredigheid dient te 
bestaan. En in de tweede plaats is er het pro-
bleem hoe er evenredigheid tussen straf ener-
zijds en de gepleegde feiten en de schuld van de 
dader anderzijds kan worden vastgesteld: het 
aloude vraagstuk van de strafmaatbepaling. 
Allereerst de vraag betreffende de toelaatbaar-
heid van de evenredigheid tussen de ernst van 
de gepleegde feiten en de opzet van de dader 
enerzijds en de zwaarte van de straf anderzijds. 
Hoewel ik van mening ben dat er in beginsel 
tussen de straf en, wat ik met Enschede (1975) 
het daad-dadercomplex noem wel een evenre-
digheid dient te bestaan, ben ik het met Rijksen 
(1972) en Hulsman (1968) eens, dat dit niet 
gegrond kan zijn in de veronderstelde `effenen-
de' waarde van de straf. Het `rechtzetten' 
of het ongedaan maken van een `deuk in de 
rechtsorde', als ware het een gedeukte fluit- 



ketel, heb ik altijd als een naar mystiek neigen-
de beeldspraak ervaren.* lk ben het met vele 
abolitionisten eens, dat straffen niet `uitdeu-
ken', doch alleen maar een extra deuk malcen. 
Het verband tussen de `gedeukte' rechtsorde en 
de feitelijke rechtspleging is trouwens volstrekt 
onduidelijk, wanneer men de verschillende 
`uitdeukpogingen' van het strafrechtelijk bedrijf 
ter zake van verschillende misdrijfcategorieon 
vergelijkt. De sepotgrens voor winkeldiefstal 
ligt bilvoorheeld op f 50,-, voor steunfraude 
op f 1.000,- en voor belastingfraude op 
f 50.000 r , waarbij dan nog moet worden • 
aangetekend dat fraudes met schadebedragen 
van miljoenen wegens gebrek aan opsporings-
capaciteit vaalc blijven liggen (Van Duyne, 
1986). Naarmijn mening bestaat er maar den 
wijze van `rechtzetten', namelijk een zo goed 
mogelijk civiel herstel van de aangerichte schade 
bij het slachtoffer en het ontnemen van het 
wederrechtelijk genoten voordeel. Dit heeft 
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	bij de rechterlijke macht overigens een zeer 
lage prioriteit. 
Behalve van een dergelijke twijfelachtige 
`effening' dient men, zoals ilc op het eind van 
paragraaf 3 aangaf, voor de evenredigheid van 
de straf met het `daad-dadercomplex' uit te 
gaan van de nortnbevestiging. Deze dient 
gebaseerd te zijn op de waardering van de 
geschonden norm. Hoe hoger deze norm door 
de gemeenschap gewaardeerd wordt, des 
te zwaarder in beginsel het strafrechtelijke 
ingrijpen dient te zijn. Idealiter dienen de 
strafmaxima de waardering van de samenleving 
voor de (schending van de) verschillende 
rechtsgoederen tot uiting te brengen, los van 
de vraag of daarmee een passende `vereffening' 
bereikt zou kunnen worden. 
De tweede vraag naar het vaststellen van evenre-
digheid is een concretisering van de eerste. 
Zoals uit de uiteenlopende onderzoeken naar 
het strafvorderen en straftoemeten duidelijk 
gebleken is, bestaan er ter zake grote verschil- 

* De deuk in de rechtsorde die door cen straf zou 
worden rechtgezet beschouw ik als een uit de mystieke 
rechtsleer stammende gedachte: de kosmische, godde-
lijke orde is vcrstoord en deze orde moot weer door 
eon `zoenoffer t  worden hersteld. (Vergelijk Josua 
7: 1-26) 



len tussen de individuele beslissers en groepen 
van beslissers (parketten, rechtbanken). Deze 
zijn in beperkte mate terug te voeren op 'ob. 
jectieve' misdrijf- en daderkenmerken. Door 
het grote verschil tussen het algemene straf-
minimum en het per misdrijf vastgestelde straf-
maximum heeft de strafmaatbepaling veel van 
een Ireies Ermessen', of 'open probleem-
oplossen' (Van Duyne en Verwoerd, 1985). 
Dit brengt met zich mee dat het vaststellen 
van een evenredige verhouding tussen toe te 
voegen leed en de strafwaardigheid van de feiten 
en de dader niet op een `objectieve' maat of 
ijkpunt gebaseerd kan worden. Dit lijkt de 
evenredigheidsgedachte tot een lege, abstracte 
huls te reduceren of in elk geval zoveel speel-
ruimte te laten, dat ieder er jets anders in kan 
zien. 
Naar mijn mening is dit bezwaar slechts ten 
dele terecht. Wanneer het uitgangspunt van 
evenredigheid eenmaal aanvaard is, dan is het 
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slissers de strafwaardigheid van een zaak of 
categorie van zaken bepalen, een empirisch 
probleem. Hetzelfde geldt voor de vertaling 
van gradaties van strafwaardigheid in daarmee 
samenhangende globale zwaarten van straffen. 
Overigens verschaft dit uitgangspunt geenszins 
een kant en klare methode om te komen tot 
een instrument, waarmee de mate van straf 
rechtstreeks uit een veronderstelde mate van 
strafwaardigheid kan worden afgelezen. Welis-
waar laat dossieronderzoek (Zoomer, 1981) 
zien dat de strafmaat voor het grootste deel 
bepaald wordt door de ernst van de gepleegde 
feiten (de mate van schuld dus), en de recidive 
(Van Straelen en Van Dijk, 1981), maar de 
mate waarin deze factoren meewegen kan per 
misdrijfcategorie sterk verschillen. Ook ver-
schillen beslissers nogal sterk in de mate waarin 
zij per misdrijf dit soort factoren in hun beslis-
sing laten meewegen. In beginsel vormen 
deze factoren echter het vertrekpunt voor het 
zoeken naar een evenredige strafrechtelijke 
reactie: het in billijkheid afwegen van de mate 
van strafwaardigheid in de zin van laalcbaarheid 
tegenover de zwaarte van de straf. 
Dat strafrechtelijke beslissers over dit soort, 
de strafwaardigheid bepalende factoren, 
alsmede over het relatieve gewicht dat daaraan 



kan worden toegekend ondanks hun verschil-
len in inzicht zeer wel overeenstemming kun-
nen bereiken, laat de ontwikkeling van het 
zogenaamde vervolgingsindicatieproject zien 
(Paulides en Van Eldijk, 1984). Deze indica-
tielijsten bevatten juist een opsomming van 
(gewogen) factoren, zoals de aangebrachte 
schade, wijze van plegen, opzet, recidive en 
dergelijke, die te zamen ruwweg de strafwaar-
digheid van de dader en de gepleegde feiten 
bepalen. Het totale gewicht van deze factoren 
geeft een indicatie voor de vraag of al dan niet 
vervolgd dient te worden. 
Vanzelfsprekend is hiermee de vergelding niet 
tot het uitsluitend uitgangspunt voor het straf-
rechtelijk handelen verheven. Overwegingen van 
humaniteit en doelmatigheid dienen bij het 
overwegen van de aard en mate van het straf-
rechtelijk ingrijpen nimmer uit het oog verloren 
te worden. Deze overwegingen dienen echter 
niet van zodanige aard te zijn, dat zij leiden tot 

78 een verdringingsproces ten opzicht van het 
meest elementaire van het straffen: het vinden 
van een billijke reactie op wat aan een verant-
woordelijk mens verweten kan worden. 
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Rechtvaardigingen voor straf 

door Dean H. Clarke* 

• Het onderwerp `rechtvaardiging van straf 
wordt doorgaans besproken in termen van de 
relatieve verdiensten van afschrikking, vergel-
ding, hervorming en dergelijke. De discussie 
raakt dan al snel verstrikt in een verwarrende 
mengeling van filosofische, empirische en ter-
minologische argumenten. In het navolgende zal 
een beter referentiekader voor dit onderwerp 
worden ontwikkeld. Daarmee zullen op zijn 
minst enkele theoretische verwarringen kunnen 
worden opgelost. 
De klassieke controverse tussen `utilitarianisten' 

87 	en `retributivisten' is .door veel hedendaagse 
auteurs verkeerd begrepen, zodat de huidige 
discussie nog maar weinig weg heeft van de 
feitelijke tegenstelling tussen Beccaria en Bent-
ham enerzijds, en Kant en Hegel anderzijds. Een 
belangrijke consequentie van de onzuiverheid 
van de huidige discussie is onder meer dat de 
aandacht wordt afgeleid van de fundamentele, 
bredere economische, politieke en morele vraag-
stukken waar de klassieke filosofen zich op 
richtten. 
Om het vraagstuk van de `rechtvaardiging van 
straf te ontrafelen is het noodzakelijk om een 
viervoudig onderscheid te maken, zoals in het 
onderstaande diagram is gedaan: 

.doel 

straf in het straf in het 
algemeen 	bijzonder 

rechtvaardiging 

`Straf in het algemeen' heeft betrekking op straf 
als institutie; `straf in het bijzonder' refereert 

* Dit is een verkorte weergave van: Justifications for 
Punishment. In: Contemporary Crises, 6e jrg., nr. 1, 
januari 1982, blz. 25-57. 



aan het opleggen van straf in een individueel 
geval. In de huidige discussie wordt dit onder-
scheid vaak niet gemaakt, hetgeen tot verwar-
ring leidt. 
In het navolgende zal eerst worden ingegaan 
op de huidige, `vulgaire' discussie. Vervolgens 
komen de feitelijke 'dean van Beccaria, Bent-
ham, Kant en Hegel aan de orde. Aan de hand 
hiervan zal de huidige discussie vorden ver-
helderd en zal een theoretisch kader worden 
ontwikkeld. Ook de implicaties daarvan zullen 
worden aangegeven. 

De huidige discussie 
Retributivisten stellen dat schending van de wet 
de enige rechtvaardiging is om iemand te straf-
fen. Zij beschuldigen de utilitarianisten van 
opportunisme en van het goedkeuren van 
`onrechtvaardige' en onevenredig harde straffen. 
Utilitarianisten daarentegen stellen dat straf 
primair is gericht op preventie en afschrikking. 
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	Zij beschuldigen de retributivisten op hun beurt 
van drie dingen: 
— wraakgierigheid: het opleggen van straf 

wordt op zichzelf als goed gezien, los van de 
gevolgen daarvan; 

— tautologie: de bewering dat alleen schul-
digen gestraft moeten worden is circulair, 
omdat het begrip straf schuldige personen 
veronderstelt; 

— verhuld utilitarisme: als bijvoorbeeld wordt 
beweerd dat straf het misdrijf ongedaan 
maalct, wordt straf in feite gerechtvaardigd 
in termen van de goede gevolgen; hetzelfde 
geldt als straf wordt gerechtvaardigd in ter-
men van de staatsplicht om rechten van 
mensen te beschermen. 

De discussie tussen utilitarianisten en retribu-
tivisten is gepolariseerd en verstrikt in termi-
nologische kwesties. In de verwarring die daar-
van het gevolg is, wordt voorbijgegaan aan de 
werkelijke strijdpunten en wordt het kenmer-

. kende van de klassieke tegenstelling vertroe-
beld. De huidige controverse wordt gekenmerkt 
door steriliteit, verschanste posities en wanho-
pige pogingen om met behulp van overdreven 
beschuldigingen tegenstellingen te scheppen. 
De discussie vestigt de indruk dat de opponen-
ten langs elkaar heen praten en het niet over 
hetzelfde onderwerp hebben. 



In de jaren vijftig zijn verschillende pogingen 
ondernomen om een synthese te ontwikkelen 
tussen deze schijnbaar tegengestelde standpun-
ten. Zo probeerde Quinton aan te tonen dat 
beide tegenstanders het over verschillende din-
gen hebben. De retributie-theorie beantwoordt 
de vraag wanneer wij — logisch gesproken — 
kunnen straffen. De utilitaire theorie beant-
woordt de vraag wanneer wij — moreel gespro-
ken — behoren te straffen. De door Quinton 
voorgestelde synthese maalct een onderscheid 
noodzalcelijk tussen twee niveaus, namelijk 
tussen straf als institutie en straf in een indivi-
dueel geval. Het retributie-standpunt verschaft 
een logische rechtvaardiging voor straf in een 
individueel geval. De utilitaire theorie is daaren-
tegen een morele rechtvaardiging voor straf als 
institu tie, dat wil zeggen om te voorkomen dat 
de wet wordt overtreden, af te schrikken, 
gevoelens van wraak te bevredigen en dergelijke. 
Rawls maalcte een vergelijkbaar onderscheid 

89 tussen de rechtvaardiging van een praktijk en 
van een specifieke handeling daarbinnen. In 
het geval van straf gaan utilitaire argumenten 
over de eerste en retributieve over de laatste 
soort rechtvaardiging. 
De pogingen tot synthese zijn van belang 
vanwege het daarin gemaakte onderscheid tus-
sen twee niveaus van straf. Zij vormen echter 
niet meer dan een deeloplossing van de contro-
verse en geven niet aan wat de werkelijke strijd-
punten zijn. De enige uitweg uit dit doolhof 
is terug te keren naar datgene wat Beccaria en 
Bentham aan de ene kant, en Kant en Hegel 
aan de andere kant werkelijk hebben geschre-
ven. Om dat te doen is nog een ander onder-
scheid nodig, namelijk tussen doel en recht-
vaardiging van straf. Te zamen met het onder-
scheid tussen niveaus van straf vormt dit het 
eerder gegeven raamwerk. 

De klassieke discussie 
Beccaria 
Volgens de theorie van Beccaria uit 1764 
is de wet het resultaat van een sociaal contract 
tussen mensen die er genoeg van hebben te 
leven in een voortdurende oorlogstoestand en 
te `genieten' van een vrijheid die weinig waard 
is. Straf voorkomt dat individuen de maatschap-
pij in haar vroegere chaos storten. Binnen het 



gegeven raamwerk betekent dit het volgende: 

Straf in het algemeen 	• 
Doe?: het voorkomen van misdrijven; het instand-
houden van het sociaal contract, dat vrede en veilig-
heid verschaft en op die manier een terugkeer voor-
komt naar de toestand waarin 'iedcreen in oorlog 
is met iedereen'. 
Rechtvaardiging: onallanketnice individuen gaan het 
sociaal contract vrijelijk aan;waarbij de wet con 
maximum aan geluk oplevert. 
Straf in het bijzonder 
Doe?: individuele en algemene afschrikking. 
Rechtvaardiging: wettelgke schuld. (Daarom is 
straf verdiend.) 

Beccaria is zich vaag bewust van tegenspraken 
tussen zijn ideeen en de werkelijkheid. Zo er-
kent hij dat het sociaal contract weliswaar 
vrede en veiligheid verschaft, maar in het hand-
haven van exclusieve eigendomsrechten ook 
ellende en" wanhoop — en daarmee dief-
stal — veroorzaakt. Evenals Bentham be- 
schouwde hij eigendomsrechten niet als natuur- 

90 lijk en onvervreemdbaar, maar als resultaat van 
een stilzwijgende overeenkomst op basis van 
belangen. 
De theorie van Beccaria is in dit opzicht niet 
consistent: zijn ambivalentie met betrekking 
tot het sociaal contract en eigendomsrechten 
vormt een weerspiegeling van de tegenstrijdig-
heden van zijn tijd. Deze arnbivalentie is de oor-
zaak van genoemde vulgarisering. Een betrek-
kelijk objectieve theorie wordt eenzijdig uitge-
legd teneinde de werkelijkheid (straf) pragma-
tisch en op basis van gezond verstand te recht-
vaardigen, terwijI de tegenstrijdige elementen 
emit worden weggelaten. Dit geldt met name 
voor de huidige toepassingen van de klassieke 
strafrechttheorie door de theoretici van het 
justice model, die wanhopig proberen straf te 
rechtvaardigen in een problematische werke-
lijkheid. 

Bentham 
Bentham verWierp in 1789 de idee dat het doel 
van de wet is 'het bescherrnen van een aantal 
onvervreemdbare natuurlijke rechten'. Het 
algemene doel van alle wetten is — of behoort 
te zijn — het vermeerderen van het totale geluk 
van de gemeenschap. Met betrekking tot straf 
komt zijn stelliogname op het volgende neer: 
generale preventie behoort (in de praktijk) 



het hoofddoel te zijn van straf, omdat dit het 
enige theoretisch te rechtvaardigen doel is. 
Elke bestraffing is een kwaad. Daarom is vol-
gens het nuttigheidsbeginsel straf slechts ge-
rechtvaardigd als het een groter kwaad voor-
komt. Straf is volgens Bentham een bron van 
veiligheid voor alien en moet niet worden ge-
zien als vergelding. Straf schrikt af, in individu-
ele gevallen en in het algemeen. In het onder-
staande diagram zijn Benthams opvattingen 
samengevat: • 

Straf in het algemeen 
Doe!: generale preventie. 
Rechtvaardiging: de wet vergroot het totale geluk. 
Straf in het bijzonder 
Doe!: individuele en algemene afschrikking: maar 
ook hervorming en uitschakeling (incapacitation). 
Rechtvaardiging: wettelijke schuld. (Daarom is 
straf verdiend.) 

Evenals Beccaria stelt Bentham zich tot doel 
straf tot een minimum te reduceren. Geen 

91 	van beide theorieen kan worden gereduceerd 
tot de simpele formule dat afschrikking de 
rechtvaardiging is voor straf. De vraag is nu wat 
de retributie-theorie (vergeldingsleer) behelst en 
in welk opzicht deze verschilt van de utilitaria-
nisme. Daartoe moeten we het moeilijk te door-
gronden terrein van het Duitse idealisme be-
treden. 

Kant 
Kant onderscheidt de positieve wet van de 
`morele wet'. De laatste weerspiegelt universele 
morele principes en wordt door zuiver redene-
ren vastgesteld. Mensen hebben een absolute 
plicht de morele wet te gehoorzamen. Kant 
verwerpt ieder utilitarianisme. Moraliteit noch 
de wet kunnen zijn gefundeerd op sociaal nut, 
algemeen geluk of het algemene goede. Zij zijn 
daarentegen gegrondvest op de rechten van het 
individu en deze rechten zijn uiteindelijk her-
leidbaar tot het onvervreemdbare recht van de 
mens op vrijheid. Gods wil correspondeert met 
de morele wet. Door de wet te gehoorzamen re-
specteert iemand andermans recht om in vrede 
en vrijheid te leven. Omd at iedereen wederkerige 
voordelen heeft van het leven volgens de wet, 
krijgen degenen die haar overtreden een oneven-
redig voordeel. Straf is een betaling van de 
schuld die daardoor ontstaat en herstelt de 



balans tussen eigen voordeel en gehoorzaam-
heid of zelfbeheersing. Maar straf vormt volgens 
Kant in werkelijkheid ook gelegitimeerde 
dwang die, ondanks het onvervreemdbare 
recht van de mens op vrijheid, mag worden toe-
gepast, omdat zij ertoe leidt dat de wet gehand-
haafd blijft en daarmee de vrijheid van allen 
beschermd wordt. In termen van het viervou-
dige diagram, komt Kants theorie op het vol-
gende neer: 

Straf in het algemeen 
Doe! (ideaal): mensen dwingen hun gewelddadige 
natuurtoestand Ins te laten om het onvervreemd-
bare individuele recht op vrede en vrijheid te 
beschermen; de wet te handhaven en daarmee het 
evenwicht tussen eigen voordeel en zelfbeheersing; 
de redelijke idee in stand te houden dat er propor-
tionaliteit bestaat tussen welzijn en goeddoen. 
Doe! (werkelijk): algemene en individuele afschrik-
king zodra de moraliteit tekort schiet. (dit is wat 
overheden feitelijk en terccht doen). 
Rechtvaardiging (ideaal): De 'morele wet'; een 

92 absolute wet die juist is, die cen product is van 
de rede, die een 'praktische noodzaak' inhoudt, 
die correspondeert met Gods wit en die intrinsiek 
goede zaken vertegenwoordigt. 
Rechtvaardiging (werkelijk): De positieve wet is 
cen uitdrukking van de morele wet. 
Straf in het bijzonder 
Doe! (deaal): de misdadiger betaalt zijn schuld 
en krijgt zijn verdiende straf (ongeacht afsehrik-
king). 
Doe! (werkelijk): individuele en algemene afschrik-
king. 
Rechtvaardiging (ideaal): absolute, dat wil zeggen 
morele schuld. 
Rechtvaardiging (wettelijk): wettelijke schuld. 

Vanwege zijn idealisme opereert Kant gelijk-
tijdig op twee niveaus: het werkelijke en het 
ideate. Hij maakt op die manier een analytisch 
onderscheid tussen twee aspecten van straf die 
in werkelijkheid convergeren. Als iemand wordt 
gestraft, is dit in praktische zin voor de over-
held gerechtvaardigd iii termen van afschrikking 
en preventie; tegelijk echter krijgt de crimineel 
in metafysische zin zijn `verdiende straf (just 
desert). 
Historisch gezien gaan werkelijkheid en ideaal 
dus samen. De positieve wet correspondeert 
altijd met de morele wet. Daarom heeft ieder-
een ook de morele plicht de wet te gehoorza-
men. Dit idealisme ligt ten grondslag aan veel 
van de verwarring in de latere `vulgaire' discus- 



sie. Het niet onderkennen dat wettelijke schuld 
is afgeleid van absolute morele schuld is de bron 
van de misvatting dat de retributivist schuld 
tautologisch definieert, alsof het alleen om 
wettelijke schuld zou gaan. 
Kant onderscheidt doel en rechtvaardiging van 
straf. Hij stelt dat afschrikking en preventie 
best een doel van straf kunnen zijn zodra 
iemand schuldig is bevonden. Het is evenwel 
niet afschrikking maar de morele/wettelijke 
schuld (gedefinieerd in termen van de morele 
wet) die het recht geeft om te straffen. Kant is 
wars van ieder utilitarianisme en vindt dat 
iemand bij overtreding van de wet altijd moet 
worden gestraft, ongeacht de consequenties. 

Hegel 
Hegels theorie uit 1821 omtrent straf vertoont 
in veel opzichten overeenkomst met die van 
Kant. Hij verwerpt het utilitarianistische derik-
beeld dat het ene kwaad (misdrijf) samen 

93 met een ander kwaad (straf) iets goeds voort-
brengt (preventie, afschrikking). Straf dient 
ertoe het recht te herstellen, aldus Hegel. In 
tegenstelling tot utilitarianisten gaat Hegel 
ervan uit dat mensen de wet uit vrije wil beho-
ren na te leven en niet omdat zij door straf 
worden afgeschrikt. Mensen behoren wel te 
worden gestraft, maar er niet mee te worden 
bedreigd. Een verschil met Kant is dat Hegel 
alle materiele elementen uit zijn theorie heeft 
weggefilterd. Hij beweegt zich volledig op 
abstract niveau. 

Straf in het algemeen 
Doe!: vereffening van misdaad. 
Rechtvaardiging: de wereld is een manifestering 
van de activiteiten van God. De Staat is de hoogste 
belichaming van het ethisch leven. Empirische staten 
en positieve wetten zijn manifesteringen van de ab-
solute Idee. Wat bestaat is goed. 
Straf in het bijzonder 
Doe!: vereffening van het misdrijf.. Het herstellen van 
het recht omwille van het recht. 
Rechtvaardiging: absolute en morele schuld; straf 
is het recht van de crimineel, hij heeft het zelf ge-
wild; straf is op zichzelf en feitelijk juist; het is de 
universele wil van de wet. 

De huidige discussie opnieuw 
Na het voorgaande is duidelijk dat het on-
derscheid tussen utilitarianisten en retributi-
visten niet gelijk mag worden gesteld met een 



onderscheid tussen afschrikking en `verdiende 
straf' als rechtvaardigingen van straf. Dit houdt 
een trivialisering in van een tegenstelling tussen 
coherente meeromvattende theorieen omtrent 
de mens, de wet, de staat en de ethiek. Alle 
besproken theorieen erkennen dat afschrikking 
een doel is van straf als institutie ; alle geven zij 
een verklaring waarom straf verdiend is; alle 
zijn zij afhankelijk van het bestaan van goede 
wetten; alle rechtvaardigen zij straf in termen 
van de goede consequenties ervan. 
Zij verschillen evenwel in hun morele, politieke 
vooronderstellingen. Het voornaamste onder-
scheid is daarbij gelegen in het transcendentale/ 
religieuze moralisme van Kant en Hegel ener-
zijds en het wereldse humanisme en pragmatis-
me van Beccaria en Bentham anderzijds. Er is 
niettemin nag een duidelijk verschil: Beccaria en 
Kant gebruiken het begrip sociaal contract, 
hetgeen door Bentham en Hegel wordt verwor-
pen. 

94 	Tot zover kunnen de volgende vier oorzaken 
van het vulgariseringsproces worden onderkend: 
— Onduidelijkheden bij de klassieke theoretici 

hebben tot verwarring aanleiding gegeven. 
— Latere schrijvers hebben de klassieke ge-

schriften niet gelezen als totale theorieen; 
onderdelen ervan zijn uit hun verband 
gerukt; 

— Termen zijn overgenomen die in feite begrip-
pen representeren. Zo wordt ons verteld dat 
`afschrikking' (in feite de utilitarianistische 
afschrikkingstheorie van straf) of `vergel-
ding' (in feite, Kants retributie-theorie . van 
straf) rechtvaardigingen zouden zijn van 
straf. Met andere woorden de termen wor-
den gebruilct alsof zij op zichzelf een recht-
vaardiging zijn in plaats van de gehele theo-
rie waarbinnen ze functioneren. 

—• De neiging van hedendaagse filosofen om het 
vraagstuk van straf in abstracto te bediscus- 

• sieren, los van politieke en economische fac-
toren. Als we in het licht van het voorgaande 
de gevulgariseerde discussie opnieuw bezien, 
kunnen slechts zwakke echo's worden her-
kend van de klassieke controverse. Het niet 
in staat zijn noodzakelijke onderscheidingen 
aan te brengen leidt tot een schijntegenstel- 

. 
ling in een theoretisch vacutim. 

We zijn nu in staat de psychologische en histo- 



rische wortels van het vergeldingsstandpunt 
bloot te leggen, die tot dusverre impliciet in 
de argumentatie besloten lagen. In het spraak-
gebruik heet het wel dat iemand wordt gestraft, 
omdat hij het verdient. Straf staat dan gelijk 
aan vergelding. Een dergelijk retributiestand-
punt volgens het gezonde verstand is echter 
dubbelzinnig en niet onderbouwd. Het bevat 
elementen van wettelijk formalisme, maar 
appelleert ook aan diepgewortelde wraakge-
voelens. Zo'n `pralctische ideologie' is gebaseerd 
op een verouderde, traditionele manier van 
denken over criminaliteit en straf welke in 
Europa tot het midden van de 18e eeuw opgeld 
deed. Straf was toen een kwestie van persoon-
lijke vergelding, waarbij de verwanten van zowel 
dader als slachtoffer actief betrokken waren. 
De verlichte opvattingen van de 18e eeuwse 
strafrechtshervormers moeten worden gezien in 
hun specifieke historische context. De functie 
van de Staat was veranderd in het verdedigen 
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het sociaal contract tussen leden van de samen- 
leving. Het ging er niet langer om een morali- 
teit op te leggen, een theologie te bevestigen of 
de willekeur en macht van een enkel persoon 
uit te drukken wiens heerschappij berust op 
de gratie gods. In het nieuwe tijdperk van de 
Rede is de wet soeverein en niet een enkel 
iemand. De mensen zijn `vrij en gelijk'; slechts 
bezit is heilig. 
Misdaad krijgt in theoretisch opzicht dan ook 
ook een andere betekenis in de zin van schen-
ding van eigendomsrechten (eigendom moet 
hier in ruime zin worden opgevat waaronder 
ook leven en vrijheid zijn begrepen). Crimina-
liteit is niet langer zozeer een kwaad, maar 
veeleer een bedreiging voor de maatschappelijke 
orde. De bedoeling van straf is daarom het be-
schermen van de belangen van de eigenaren in 
plaats van het verschaffen van genoegdoening 
aan degenen wier eigendom is geschonden. 
In dit licht bezien vormen de theorieën van 
Kant en Hegel een anachronisme. Hun theo-
rian stemmen nauwkeurig overeen met het 
symbolisme van de monarchistische wet vooraf-
gaande aan de Verlichting. Het verschil is alleen 
dat straf niet de fysieke aanwezigheid en macht 
van de souverein herstelt, maar die van de Idee. 
De wraak van de souverein is vervangen door de 



wraak van het begrip. De sociaal-historische 
basis van het retributie-standpunt moet dan 
ook worden gevonden in de religieuze , tradi-
tionele, absoluut geregeerde maatschappij zoals 
die in het tijdperk velar de Verlichting bestond. 
Begrippen als de goddelijke wet en wraak, 
waartegen Beccaria en Bentham zich zo hebben 
verzet, stonden toen centraal. 
In de twintigste eeuw geloven de retributivisten 
niet noodzakelijk of expliciet in een God of in 
een transcendente morele wet waarvan de po-
sitieve wet een afspiegeling is. Diep van binnen 
hebben zij echter het gevoel dat het realistisch 
benaderen van criminaliteit (dat wil zeggen 
als daden die door de staat als illegaal zijn be- 

, 	noemd) te relativerend en te instrumenteel 
is. Een dergelijke benadering komt onvoldoende 
tegemoet aan hun gevoel dat misdaad moreel 
verkeerd is. Retributivisten willen morele af-
keuring uitspreken; hun doel is vergelding, dat 
wil zeggen een alledaags gevoel dat mensen 
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dit een onbeschaafd en onaanvaardbare opstel-
ling lijkt te zijn, verpakken zij deze in filoso-
fische taal en veranderen zij haar in een recht-
vaardiging voor straf. Als zij dit proberen 
zonder verwijzing naar God, Universele Becht-
vaardigheid of `wraak', komen zij echter steeds 
weer terecht op utilaristische argumenten. 

Afschrikking en tverdiende straf' 
De pogingen van Von Hirsch en Van den Ha 
om straf te rechtvaardigen moeten worden 
grepen tegen de achtergrond van het vermindel 
de geloof in het resocialisatie-ideaal in recente 
jaren en de daarop gevolgde opbloei van het 
zogenaamde justice model. 

Von Hirsch 
Deze auteur beweert dat hij teruggrijpt op de 
ideeen van Kant en Beccaria. In zijn redenatie 
brengt hij echter niet de noodzakelijke onder-
scheidingen aan en geeft hij blijk van een slechts 
oppervlakkige bekendheid met de theoretische 
kwesties die Kant bezighielden. Dientengevolge 
is hij eclectisch en verwarrend. Zijn stelling is 
dat de algemene rechtvaardiging van straf 
afschrikking is plus tverdiende straf . Afschrik-
king alleen is in zijn ogen een onvoldoende 
rechtvaardiging. Het begrip `verdiende straP 



voegt de kantiaanse idee van vereffening en
dat van morele verwerping samen. Von Hirsch
heeft niet begrepen dat de theorie van Kant de
kwestie van morele afkeuring vooronderstelt.
Zij is onderdeel van Kants verklaring van straf
en behoeft geen afzonderlijke vermelding of
toelichting. Wat Von Hirsch precies onder
‘verdiende straf’ verstaat blijft overigens vaag.
Hij heeft wel zoiets als morele schuld voor
ogen, maar de vraag blijft waardoor deze
wordt bepaald. Von Hirsch lijkt de metafysica
van Kant niet echt te onderschrijven, dat wil
zeggen zijn ideeën over de absolute morele wet,
over de zuivere rede, de Idee en onvervreemd
bare rechten. Maar hoe kan ‘het herstellen van
de balans’ een rechtvaardig doel zijn zonder
ofwel wraak, afschrikking of preventie, danwel
een idealistisch gedachtengoed te maskeren?
Omdat Von Hirsch niet in staat is de echte
verschillen en overeenkomsten tussen de klas
sieke theoretici te onderkennen komt hij
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verwarring. Hij haalt termen als afschrikking
en ‘verdiende loon’ uit hun theoretische ver
band, en heeft uiteindelijk dan ook moeite
om een sociale theorie te vinden, waarin deze
termen begripsmatig verbonden kunnen worden
met de werkelijkheid.

Van den Haag
Von Hirsch geeft in zijn werk aan dat hij er
moeite mee heeft een sociale theorie te vinden
waarin de begrippen afschrikking en ‘verdiende
straf’ passen, en die tegelijkertijd tegemoet
komt aan de onrechtvaardigheden die hij in de
samenleving waarneemt. Iemand als Van den
Haag, die politiek gezien een meer rechtse
opstelling heeft, vindt dit een minder groot
probleem. Hij is er op uit om (verpakt in
pseudo-filosofisch taalgebruik) rechtvaardigin
gen aan te dragen voor de bestaande maatschap
pelijke machtsverdeling, eii niet — zoals Von
Hirsch — om te voorzien in een beredeneerde
filosofische rechtvaardiging voor straf. De uit
vluchten. tegenstrj digheden en naïeve argumen
ten van Van den Haag zijn te talrijk om in dit
verband te noemen. Het is echter leerzaam om
te zien hoe hij de begrippen afschrikking en
‘verdiende straf’ gebruikt.
In een bepaald hoofdstuk uit zijn werk wordt



ons verteld dat vergeldende straf afschrikt en
dat een van de voornaamste doelen van straf
algemene afschrikking is. Bentham wordt in
dat verband geciteerd. In een volgend hoofd
stuk wordt beweerd dat nuttigheid en vergel
ding elkaar niet uitsluiten. Nuttigheid is het
voornaamste doel van wetgeving en het bepalen
van straffen; vergelding overheerst bij de straf
toemeting. Tot zover is Van den Haag een be
trekkelijk coherente utiitarianist. Vervolgens
gaat hij echter plotseling over op Kants opvat
ting dat straf nooit moet worden opgelegd om
enig goed te bewerkstelligen, maar dat straf
moet worden opgelegd ‘omdat het verdiend is’.
Van den Haag meent dat je mag hopen dat
afschrikkingseffecten worden bereikt, maar dat
deze noch noodzakelijk, noch voldoende zijn
om straf op te leggen. Hij is evenwel niet in
staat om te verklaren waarém straf voor een
misdrijf ‘verdiend’ is. Het heeft er veel van weg
dat Van den Haags bedoeling is de toepassing
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te rechtvaardigen en niet om een fiosofisch
aanvaardbare rechtvaardiging voor straf te vin
den.
Er is sprake van een absurde situatie waarbij
een schrijver eerst het utiitarianistische stand
punt verdedigt in een hoofdstuk over vergel
ding (dat wil zeggen vergelding rechtvaardigt
hij door middel van afschrikking), en dit in
een later hoofdstuk omdraait in retributieve
retoriek (dat wil zeggen afschrikking rechtvaar
digt door middel van vergelding). Woorden
komen in de plaats van betekenis; slagzinnen
in de plaats van argumenten. Van den Haag is
een utilitarianist â la Bentham en denkt dat hij
tevens een retributivist â la Kant is. Dit alles
is alleen maar mogelijk, omdat hij geen cohe
rente theorie omtrent straf ontwikkelt. Hij
verschaft slechts een apologie voor de pure
macht in een samenleving die — zoals hij ook zelf
toegeeft — wordt gekenmerkt door ‘verdelende
onrechtvaardigheid’. De rechtvaardiging van
straf is niet dat de wet in het belang van allen
is, het grootste geluk zeker stelt, of de morele
wet weerspiegelt; zij is niets meer dan primi
tieve ‘law and order’, een triviale variant van
Kants nadruk op de heerschappij van de wet,
los van de bestaande sociale orde. Het gaat
hier natuurlijk helemaal niet om een recht-



vaardiging, maar om een doel van straf; een doel 
dat hij op een verwerpelijke manier niet recht-
vaardigt . 

De voorbeelden van Von Hirsch en Van den 
Haag zijn gegeven om te laten zien hoe zelfs 
in invloedrijke werken, waarvan de praktische 
conclusies door een overheid zeer wel gebruikt 
kunnen worden om een strafrechtelijk beleid 
op te baseren, de klassieke ideeen op een eclec-
tische en incoherente manier als theoretische 
onderbouwing worden gebruikt in plaats van 
helder en oorspronkelijk denken. Het gebruik 
van Grote Namen verschaft de gebruikte 
argumenten een zeker gezag, maar bij nauwkeu-
rige lezing heeft het weinig om het lijf. 

De rechtvaardiging van straf 
• Het zal nu duidelijk zijn dat de echte vraag 

niet is wat de rechtvaardiging is van straf, maar 
hoe een theorie van te rechtvaardigen straf kan 
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stelling tussen utilitarianisten en retributivis-
ten wordt omzeild, moet het mogelijk zijn 
om overeenstemming te bereiken over een for-
meel raamwerk voor een theorie omtrent straf. 
De algemene aanvaardbaarheid van een derge-
lijk raamwerk voor de meeste mensen berust 
erop dat het consonant is met de heersende 
waarden in onze samenleving. Twee belangrijke 
aspecten van deze consensus zijn: 
— Onschuldigen moeten niet worden gestraft: 

mensen moeten in staat zijn geinformeerde 
en rationele beslissingen te nemen omtrent 
hun toekomstig gedrag en de consequenties 
daarvan in termen van straf. 

— Straf, als bedoelde leedtoevoeging, is alleen 
te rechtvaardigen vanwege de gevolgen ervan, 
in de zin van handhaving van een gewaar-
deerde sociale orde. Straf als zodanig is geen 
goede zaak; het behoort niets van doen te 
hebben met wraak. Straf is in wezen een 
dreiging, die moet worden geeffectueerd 
om geloofwaardig te zijn. Het doel ervan is 
mensen ervan te weerhouden bepaalde din-
gen te doen en niet om ze zonder meer leed 
toe te brengen. 

Het formele kader voor een dergelijke theorie 
zou er dan als volgt uit kunnen zien: 



Straf in het algemeen 
Doe!: Sociale controle (van 'yr& en gelijke' burgers); 
het handhaven van de openbarc orde: generate 
prcventie: het binnen het kader van de wet mogelijk 
maken van vrijheid van handelen en van zckerheid 
en veiligheid. 
Rechtvaardiging: de social° orde is gocd; de wet is 
dcmocratisch, in het belang van alien opgesteld en 
dient er niet toe iemand uit tc buiten of te ondcr-
drukken; de wet voorkomt slechts handelingen die 
anderen schadc toebrengen. 
Straf in het bijzonder 
Doe!: het reed maken van de strafdreiging; in 
individucle gevallen hen die niettemin de wet over-
treden, af te schrikken; het handhaven van eerbied 
voor het wet telijk en strafrechtelijk systeem en het 
voorkomen van demoralisering van hen die zich aan 
de wet houden door ook hen te straffen die niet 
individueel zijn afgesehrikt door voorgaande bestraf- , 
fing. 
Rechtvaardiging: wettelijke schuld. 

Dit raamwerk is op zichzelf nog geen volledig 
uitgewerkte theorie van straf. Zo'n theorie 
moet zich gedetailleerd bezig houden met 

100 	kwesties als de menselijke riatuur, de aard van 
de sociale orde, de ernst van straffen, soorten 
straffen, motieven tot misdaad, en wat gecrimi-
naliseerd behoort te worden. Waar het echter 
om gaat is dat de juiste discussiepunten worden 
verduidelijkt en dat de absurde tegenstelling 
tussen utilitarianisten en retributivisten wells- 
waar niet kan worden opgelost, maar wel 
kan worden overstegen. 



Het justice model en 
de strafduur* 

door D.F. Greenberg en D. Humphries 

In de Amerikaanse strafrechtsfilosofie heeft 
onlangs het resocialiserings-ideaal of het behan-
delingsmodel plaats gemaakt voor het zoge-
heten justice model. Ofschoon de eerste aan-
hangers te vinden waren in links-radicale krin-
gen, heeft laatstgenoemd model de laatste paar 
jaar een meer conservatieve invulling gekregen. 
Dit artikel gaat over deze ideologische trans-
formatie van het justice model. Nagegaan wordt 
wat de gevolgen ervan zijn voor de rechtsbede-
ling en voor sociale verandering in het alge-
meen. Ook worden de sociale krachten bespro- 
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	ken die verantwoordelijk zijn voor deze ver- 
schuiving. 

Het wezen van het behandelingsmodel 
Het behandelingsmodel raakte in opkomst na 
de burgeroorlog. Strafrechthervormers maakten 
bezwaar tegen het opleggen van straffen van be-
paalde duur. Zij bepleitten een systeem waarin 
het mogelijk was een gevangene in het kader 
van diens resocialisatie op grond van goed ge-
drag vroegtijdig in vrijheid te stellen. Vrijheids-
straffen moesten daarom van onbepaalde duur 
zijn. In het begin van de twintigste eeuw wer-
den in heel Amerika 'parole boards' ingesteld. 
Deze kregen de bevoegdheid om, binnen wette-
lijk vastgestelde onder- en bovengrenzen, gevan-
genen op ieder geschikt geacht moment vrij 
te laten. 
Dit behandelingsmodel kon zich lange tijd ver-
heugen in een enorme aanhang. Tot in de jaren 
zeventig zeiden hooggeplaatste figuren uit het 
gevangeniswezen dat zij de resocialisatie van de-
linquenten als een doelstelling van de hoogste 
prioriteit beschouwden. 

* Dit is een verkorte weergave van: The cooptation 
of fixed sentencing reform. In: Crime & delinquency, 
26e jrg., nr. 2, april 1980, blz. 206-225. 



De aanval op het behandelingsmodel 
Rond 1970 begon de lang bewaarde overeen-
stemming over de strafdoelen te tanen. Een 
van de eerste en meest rigoreuze kritieken 
verscheen in een rapport van een werkgroep 
van de American Friends Service Committee 
(AFSC) onder de titel Struggle for Justice 
(1971). Volgens deze werkgroep was nog nooit 
op overtuigende wijze het succes van resocialisa- I 
tie-programma's aangetoond; na vijftig jaar van 
onderzoek was men nog steeds niet in staat tot 
het voorspellen van recidive. En zelfs al werden 
de programma's effectief, dan nog kon de in-
vloed ervan op het misdaadprobleem slechts 
beperkt zijn, aangezien maar weinig wetsover-
treders daadwerkelijk in de gevangenis terecht-
kwamen en aan `behandeling' werden onder-
worpen. 
Afgezien daarvan werden dwangbehandeling en 
individualisering sowieso afgekeurd. Individua-
lisering van straffen leidde volgens haar tot 
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Deze schending plaatste de werkgroep in een 
politieke context door te spreken van een twee-
slachtig rechtssysteem: terwijl grote onder-
nemingen en de overheid nauwelijks gestraft 
worden voor uitermate destructieve acties, 
krijgen armen en leden van minderheidsgroepen 
de voile laag voor betrekkelijk onbeduidende 
overtredingen. Deze ongelijkheid is volgens 
de werkgroep niet alleen een weerspiegeling 
van de strafrechtelijke regels als zodanig, maar 
wordt mede teweeggebracht door een discri-
minerende rechtspleging. Zo wordt sociale 
ongelijkheid vertaald in rechtsongelijkheid. 
Vanuit dit standpunt bezien was resocialisatie 
niet louter een lovenswaardig (zij het voorals-
nog onbereilcbaar) strafdoel, maar lets veel 
verraderlijkers, namelijk een ideologie die mis-
daad verklaarde in puur individualistische 
termen en een rechtvaardiging bood voor de uit-
breiding van bestuurlijke bevoegdheden, ge-
bruikt om achtergebleven groepen te discrimi-
neren. 
De beschreven analyse vont-1de de basis voor 
een serie voorstellen ter hervorming van de 
strafrechtspleging. Deze voorstellen stoelden op 
twee grondgedachten. De ene betrof de vervol-
ging en bestraffing van misdaad op basis van de 
toegebrachte sociale schade; zij moest aanlei- 
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ding geven tot het decriminaliseren van slacht-
offerloze delicten en enkele andere minder 
ernstige misdrijven. De andere betrof de recht-
vaardiging van strafoplegging en de daarmee 
samenhangende vraag naar de beoogde straf-
doelen. Volgens de werkgroep was er maar een 
strafdoel te rechtvaardigen, namelijk dat van 
de afschrikking (generale preventie). Strafop-
legging moest beperkt worden aan de hand van 
normen van een gelijke rechtsbedeling. De 
discretionaire bevoegdheid van de rechter 
moest beperkt worden door slechts straffen 
van bepaalde duur mogelijk te maken. De 
schrijvers van Struggle for Justice dachten hier-
mee niet alleen een einde aan discriminatie 
in de strafrechtspleging te kunnen maken 
maar veronderstelden bovendien dat deze rege-
ling zou doorwerken in de strafwetgeving zelf. 
Een dergelijke analyse kwam niet uit de lucht 
vallen. Zij paste in een tijd waarin voor burger-
rechten werd gestreden en waarin het militante 
zwarte verzet toenam. Liberale ideal' over de 
welwillendheid van de staat waren niet geloof-
waardig meer. Het was ook in deze tijd, dat het 
imago van de gevangene werd gehumaniseerd 
en gepolitiseerd. Verdachten en gevangenen 
werden niet langer gezien als volksvijanden 
of gestoorden die `verbeterd' moesten worden, 
maar veeleer als slachtoffers van maatschappe-
lijke discrirninatie. Tenslotte begonnen ook de 
gevangenen zelf belangrijke elementen van het 
behandelingsmodel te verwerpen. In Californie 
bijvoorbeeld plaatsten gevangenen de onbe-
perkte strafduur boven aan hun lijst van grie-
ven. 

In tegenstelling tot de meeste voorstellen voor 
strafrechtshervorming was Struggle for Justice 
niet gericht tot de officiele beleidsmakers maar 
tot groepen die aan het eind van de jaren zestig 
politiek actief waren. Dit waren zowel gevange-
nen, zwarten, Spaanstaligen, als liberale blanken 
die zich als hun bondgenoot beschouwden. 
Het was de bedoeling van de AFSC, een machts-
verschuiving te veroorzaken in de richting van 
verdachten en gevangenen die hen in staat stel-
de hun eigen prioriteiten te stellen. Binnen de 
werkgroep zelf ontstond nooit een volledige 
consensus met betrekking tot de vraag hoe haar 
voorstellen vertaald moesten worden in concre- 



te stappen om de gewenste sociale verandering 
tot stand te brengen. • 
Hoe dan ook, het rapport stelde duidelijk dat 
het opbouwen van een rechtvaardig strafrechts-
systeem in een onrechtvaardige maatschappij 
een contradictio in terminis is. Daarom moest 
er `een fundamentele herverdeling van macht 
plaatsvinden : . een radicale verandering 
in onze nonnen en een drastische herstructu-
rering van onze sociale en economische insti-
tuties'. Het was duidelijk, dat de strafrechts-
hervorming onderdeel moest zijn .van een bre-
dere maatschappelijke strijd. 
Voor tenminste den der leden van de werkgroep 
(namelijk de eerste auteur van dit artikel) 
pasten de AFSC-voorstellen logisch in een werk-
plan voor het opzetten van een socialistische 
beweging; binnen het bestaande institutionele 
kader van de Amerikaanse samenleving zouden 
voorstellen immers niet verwezenlijkt kunnen 
worden. In een rechtssysteem dat slechts kan 
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drijven in een vroeg stadium wordt afgedaan 
door middel van 'plea bargaining' (onderhan-
delen over strafvermindering met het 0.M.), 
zet het decriminaIiseren van slachtofferloze mis-
drijven geen zoden aan de dijk. Gegeven de om-
yang van de criminaliteit in de VS zou men bo-
vendien moeten stoppen met het vervolgen van 
wat ernstiger misdrijven (bijvoorbeeld diefstal) . 
en dat is politiek niet haalbaar. 
Ondanks de ondoorzichtigheid van het straf-
rechtelijk gebeuren staan begrippen als `gelijke 
behandeling voor de wet' en 'het recht op een 
eerlijk proces' in Amerika hoog aangeschreven. 
Zelfs degenen die geen bijzondere waarde 
hechten aan economische gelijkheid zijn niette-
min van mening dat voor de rechter iedereen 
gelijk moet zijn. De contradictie. tussen deze 
gelijkheidsnorm en de regelmatige schending 
daarvan tengevolge van de hoge criminaliteits-
cijfers, bracht een massale beweging voor straf-
rechtshervorming op gang die een socialistische 
richting insloeg. De structurele basis hiervoor 
was gelegd door dezelfde ontwilckelingen die 
leidden tot de voorstellen van de AFSC-werk-
groep. De strijd voor de burgerrechten en de 
oorlog in Vietnam gaven voedsel aan wijdver-
breide twijfels omtrent de welwillendheid 
van de staat. De publiciteit die werd gegeven 



aan het wreed en soms bloedig neerslaan van 
gevangenisopstanden en de oververtegenwoor-
diging van leden van minderheidsgroepen en 
zwarten in gevangenissen veroorzaakten een 
legitimiteitscrisis voor het strafrechtelijk sys-
teem. 

Transformatie van de hervormingsvoorstellen 
In tal van opzichten is Struggle for Justice van 
opmerkelijke invloed geweest. De kritiek op 
programma's van dwangbehandeling en pre-
ventieve liechtenis, op grond van voorspellingen 
over toekornstig crimineel gedrag, werd alom 
aanvaard. Ongeveer alle rapporten en vele 
boeken en artikelen op het gebied van de straf-
rechtspleging borduren voort op de ideeen van 
het rapport. In vrijwel alle academische ge-
schriften wordt sinds 1972 gekozen voor straf-
fen van bepaalde duur. Ook recentelijk tot 
stand gekomen strafwetgeving kiest voor deze 
vorm. De snelle aanvaarding van een nieuw 

105 	begrippenkader heeft echter absoluut geen over- 
winning opgeleverd voor het radicale politieke 
perspectief van Struggle for Justice; integen-
deel, de voorstellen zijn dermate eng geinter-
preteerd en zo drastisch gewijzigd, dat deze aan-
vaarding alleen maar een ernstige politieke 
nederlaag betekent. We zullen hier in het nu 
volgende nader op ingaan. 

Begripsmatige uitwerking van het justice model • 
Na de publicatie van Struggle for Justice is 
in verschillende filosofische verhandelingen 
vooral de nadruk gelegd op de plaats van de 
`verdiende straf (just desert). De essentie van 
deze opvatting is dat wetsovertreders een ver-
diende straf moeten krijgen die in verhouding 
staat tot wat zij hebben misdaan. Dit principe 
hield volgens de aanhangers in, dat de strafmaat 
slechts op grond van een geringe hoeveelheid 
informatie moest worden vastgesteld, en wel 
voornamelijk op basis van het gepleegde feit. 

Dit gaat verder dan de bedoeling was van 
Struggle for Justice. Het rapport van het Com-
mittee for the Study of Incarceration (CSI), 
getiteld Doing Justice (1976), is een goed voor-
beeld van een dergelijke vergaande uitwerking 
van het justice model. In het nu volgende zul-
len wij op dit rapport steeds terugkomen, aan- 



gezien het extremer is dan andere werken die 	' 
dezelfde geest ademen. 
Het principe dat misdadigers een verdiende straf 
zouden moeten krijgen heeft een hachelijke 
kant: de meeste mensen die momenteel in de 
gevangenis zitten, ondergaan een straf die veel 
zwaarder is dan wat zij verdienen op grand van 
de schade die zij hebben aangericht of hebben 
getracht aan te richten. Tegelijkertijd krijgen 
grate ondernemingen en overheidsorganen, 
verantwoordelijk voor acties die leven en 
gezondheid van vele duizenden in gevaar bren-
gen en die de materiele belangen van miljoenen 
schaden, onevenredig lichte straffen in de paar 
gevallen dat ze itherhaupt gestraft worden. 
Het justice model biedt een begrippenkader 
voor het kritiseren van deze ernstige afwijkin-
gen van het evenredigheidsprincipe. Het is een 
direct gevolg van de kapitalistische machts-
verdeling dat de staat niet zelf overgaat tot een 
herziening van de straftoedeling. Zelfs voorstel- 

106 len om lichtere straffen op te leggen aan rechts-
personen worden tegengewerkt door degenen 
die zelf potentiele overtreders zijn. Slechts 
zelden zijn veranderingen in de richting van een 
justice model oak werkelijk bereikt. 
In de praktijk zal de filosofic van de `verdiende 
straf slechts aangewend kunnen worden indien 
politiek georganiseerde oppositie-groepen een 
punt maken van de discrepantie tussen morele 
schuld en bestaande straftoemetingspatronen — 
of indien zij een staatsgreep plegen en een 
nieuwe sociale orde vestigen. Bij gebrek aan 
dergelijke activiteiten zal de staat eenvoudig-
weg het vocabulaire van de `verdiende sue 
gebruiken om de traditionele straftoemetings-
patronen te rechtvaardigen. Hij zal de crimine-
len uit hogere klassen blijven negeren en die uit 
lagere klassen te zwaar straffen. In plaats van 
laatstgenoemden gevangen te zetten om ze te 
behandelen, zal hij ze even lang van hun vrij-
heid beroven, maar nu ter afschrikking, of am-

. dat zulks vereist is uit het oogpunt van het 
verdiende straffen. 
in het begin van de jaren zeventig maalcten de 
strafrechtplegers gretig gebruik van het jargon 
van het justice model. Het hood ze precies 
wat ze nodig hadden, een nieuwe ideologie 
om de critici mee af te schepen. In zijn uitwer-
king is het justice model uitermate conser- 



vatief. Er wordt bijvoorbeeld uitsluitend gelet 
op de individuele wetsovertreder. Zonder de 
individuele verantwoordelijkheid geheel en al 
te hoeven ontkennen is toch duidelijk dat door 
het centraal stellen van mijn schuld en de straf 
die ik verdien andere kwesties terzijde worden 
geschoven: de dynamiek van de kapitalis-
tische economie, de wijze waarop sommigen 
bevoorrecht en anderen gediscrimineerd 
worden; de manier waarop klassebelangen al 
dan niet worden behartigd door middel van 
wetgeving. 
Dit alles wordt veronachtzaamd om plaats te 
maken voor een abstracte morele preoccupa-
tie met het gedrag van de individuele dader. 
Maar juist op die terzijde geschoven aspecten 
zou een beweging voor radicale politieke ver-
andering haar aandacht moeten vestigen. Het 
rechtvaardigheidsmodel verhindert dit, niet al-
leen door al te abstracte antwoorden te geven 
op de vragen die het stelt, maar meer nog door 

107 zelf te bepalen wellce vragen er gesteld worden. 
Zo blijft, ook in de media, de taal van het recht-
vaardigheidsmodel ideeen in stand houden die 
gunstig zijn voor de machtigen. Uit de tekst van 
Doing Justice blijkt nergens dat men zich be-
wust is van deze problemen. Aangezien geen 
der leden van het CSI erop uit schijnt te zijn 
het kapitalisme af te schaffen en een socialis-
tische maatschappij te vestigen, is dat ook niet 
verwonderlijk. De politieke afstand tussen het 
CSI-rapport en dat van de AFSC-werkgroep 
wordt tot het einde toe volgehouden. 
In het laatste hoofdstuk van het CSI-rapport, 
waar eindelijk de sociale context in beeld komt, 
merken de auteurs op dat ze het nauwelijks ge- 

. had hebben over armoede en sociale klasse. 
Von Hirsch worstelt in dit hoofdstuk met het 
probleem van de bestaande sociale ongelijk-
heid en onrechtvaardigheid: het feit dat men 
tot een minder bevoorrechte groep behoort, 
zou eigenlijk als schuldverminderingsgrond 
moeten kunnen dienen. loch moeten in een 
systeem van formele gelijkheid de minder 
bevoorrechten even streng gestraft worden als 
degenen wier voorgeschiedenis tot zulke ver- 

• zachtende omstandigheden geen aanleiding 
geeft. 
In beide rapporten wordt opgemerkt, dat een 
sociaal ongunstige positie eerder aanleiding 



geeft tot strafverzwaring dan tot strafvermin-
dering. Niettemin blijft de tegenstelling bestaan. 
Voor de radicalen vormen de beperkingen van 
het systeem aanleiding om het klassestelsel 
aan te vallen en te willen afschaffen. Voor het 
CSI leidt deze beperking er alleen maar toe dat 
men zich ongemakkelijk voelt bij een `moreel 
vervallen' strafsysteem. 
Tussen 1940 en 1970 had het behandelingsmo-
del tot op een zekere hoogte nog zin. De werk-
loosheid bleef tamelijk gering, zodat er altijd 
wel weer een plaats in de samenleving te vinden 
was voor wie dat wilde. De verslechtering van 
de economie in de jaren zeventig heeft de mate-
riele basis voor het resocialiseringsideaal teniet 
gedaan. De hoopvolle gedachte dat iedereen 
die een baan wil er een kan vinden ads hij 
maar goed is opgeleid, is in de verste verte niet 
houdbaar meet. Bij gebreke aan een geschikte 
oplossing van het misdaadprobleem is het beste 
wat liberalen te bieden hebben een strafsys- 

108 	teem dat wat minder schade berokkent. 

Wilziging van doelstellingen 
De oorspronkelijke doelstelling van Struggle for 
Justice was het uitbannen van discriminatie 
en rephtsongelijlcheid. In de praktijk kwam 
bier echter niet veel van terecht. Weliswaar 
bepleiten verschillende auteurs de invoering 
van straffen van bepaalde duur, maar geen van 
hen zou graag een einde maken aan de praktijk 
van 'plea bargaining', zelfs al wordt algemeen 
erkend dat deze praktijk leidt tot ongelijkheid 
in de straftoemeting. 
Voor verdachten en gevangenen kUnnen er na-
tuurlijk enkele voordelen kleven aan het justice 
model. Het uitschakelen van onzekerheid over 
de datum van vrijlating is een stap in de goede 
richting en het kleine aantal gevangenen dat een 
ongewoon lange straf moet uitzitten om rede-
nen die los staan van het gepleegde delict, 
komt waarschijnlijk eerder op vrije voeten. 
Maar deze .  gunstige bijkomstigheden raken 
slechts een klein aantal mensen en leveren 
nauwelijks een bijdrage aan de uitbanning 
van discriminatie en rechtsongelijkheid. 

Wetgeving 
Gedurende de afgelopen drie jaar hebben ver- 
schillende staten hun strafwetgeving herzien, 



• 	 ogenschijnlijk in de geest van het justice model 
en onder aanmoediging en bijval van aanhan-
gers van dit model. Op de een of andere manier 
proberen al deze wetten de straf in verhouding 
te brengen tot de ernst van het misdrijf, althans 
globaal, en soms ontwerpen zij technieken om 
(binnen toegestane marges) rekening te houden 
met strafverzwarende of verzachtende om-
standigheden. Vanuit het gezichtspunt van 
Struggle for Justice zijn de nieuwe wetten in 
een aantal opzichten teleurstellend. 
Ten eerste blijven de inhoudelijke kenmerken 
van de strafwetten onveranderd. Discrimineren-
de elementen worden er niet uit verwijderd. 
Ten tweede handhaven sommige wetten als cri-
teria de resocialisatie en de voorspelling van toe-
komstig gedrag. In de staat Maine kan een 
gevangene die veroordeeld is tot een straf van 
bepaalde duur op verzoek van de administratie 
een strafwijziging krijgen op grond van zijn 
gedrag. Strafverzwarende of verzachtende om- 

109 	standigheden zijn er niet wettelijk omschre- 
ven, zodat rechters zich naar believen kunnen 
laten leiden door recidive-voorspellende criteria. 
Ten derde behouden zowel rechters als offi-
cieren onder de nieuwe wetten hun discretio-
naire bevoegdheden. Er is geen enkele poging 
in het werk gesteld deze te beperken of om een 
einde te maken aan het systeem van 'plea 
bargaining'. 
Ten slotte zal de nieuwe wetgeving eerder leiden 
tot langere dan tot kortere straffen. Voor-
lopige ramingen doen vermoeden dat de gemid-
delde tijd die in de gevangenis wordt doorge-
bracht zal toenemen. Ook waar nieuwe wet-
geving nog ontbreekt, lijkt de lengte van de 
strafduur te zijn toegenomen. In de stad New 
York bijvoorbeeld lijkt de strafduur - de laatste 
paar jaar te zijn verdubbeld, zo niet verdrie-
voudigd. De veranderingen die zich hebben 
voorgedaan vertonen slechts een oppervlakkige 
gelijkenis met de principes waar ze zogenaamd 
voor stonden. 

Waarom het mislukte 
Om te begrijpen waarom een hervormingsplan 
in zijn tegendeel kon verkeren, moeten we 
nader bezien hoe de leden van de AFSC-werk-
groep zich de realisering van dat plan hadden 
voorgesteld. Twee sociale groeperingen hadden 



hierbij een rol moeten spelen. Dit waren ten 
eerste de gevangenen, leden van minderheids-
groepen en de armen in het algemeen. In de 
tweede plaats de blanke liberalen, behorend tot 
de middenklasse, die niet zozeer op hun eigen-
belang uit waren alswel op de bestrijding van 
onrecht op morele gronden. Tot 1971 konden 
deze beide groeperingen het goed met elkaar 
vinden. Daarna echter verdween al spoedig de 
basis voor een nauwe samenwerking. Zwarte 
leiders werden vermoord en zwarte organisaties 
gingen, verzwakt door onderlinge verdeeld-
heid en financiole problemen, ter ziele. Ook 
blank links stortte in deze periode in. De groe-
pen waar het justice model het van hebben 
moest waren dus in de vroege jaren zeventig 
niet meer georganiseerd. Tegelijkertijd nam ten-
gevolge van de toegenomen criminaliteit in de 
steden de angst om slachtoffer van een mis-
drijf te worden toe en nam de sympathie voor 
gevangenen af. In de jaren zestig hadden liberale 

110 hervormers beweerd dat dankzij resocialiserings-
programma's en dergelijke de criminaliteit zou 
afnemen. Deze nam evenwel alleen maar toe. 
Door de economische verslechtering begonnen 
de blanke midden- en arbeidersklasse wrevelig 
te worden over het feit dat hun belastinggeld 
gebruikt werd voor programma's die aan ande-
ren ten goede kwamen. In een periode van eco-
nomische bloei hadden zij zich nog kunnen ver-
oorloven royaal te zijn, maar toen hun eigen 
positie in het gedrang kwam begonnen zij zich 
rechtser op te stellen. Deze ontwikkeling 
leidde ook tot een roep om harder en strenger 
straffen. Verzoeken om meer politiebescher-
ming kwamen uit een hoek waar men enkele 
jaren eerder de politic nog had willen afschaf-
fen. De morele zorg over ongelijkheden in de 
strafrechtspleging werd geringer. 
De veronderstelling dat een liberale midden-
klasse geen grove schendingen van Amerikaanse 
idealen van rechtsgelijkheid zou dulden, bleek 
een te simplistische voorstelling van zaken. 
Normaal gesproken bekommeren slechts enkele 
leden van deze klasse zich om de strafrechts-
pleging. Dat zij dit tijdelijk deden was te dan-
ken aan het feit dat zwarte en andere verzets-
groepen een politieke en ideologische crisis 
hadden teweeggebracht. Toen die hun irtitiatie-
yen staakten verdween tevens de mogelijkheid 



van een brede beweging die zich inzette voor 
het bestrij den van ongelijkheden in de straf-
rechtspleging. Zelfs de AFSC liet het onderwerp 
vallen. 
Het is tegen deze achtergrond, dat de recente 
ontwikkelingen moeten worden gezien. Een 
duidelijk voorbeeld ervan is te zien in Califor-
nie. De nieuwe strafwet (Senate Bill 42) aldaar 
was een produkt van delicate onderhandelin-
gen en hoewel niet geheel en al in het belang 
van gevangenen, toch het beste wat er te be-
reiken vie!. Onmiddellijk nadat deze wet was 
aangenomen, kwam een aantal groepen, betrok-
ken bij de rechtspleging, in actie die niet eerder 
bij de onderhandelingen betrokken waren ge-
weest. Zij bevorderden de wijziging van de wet-
geving op een manier die strij dig was met de 
belangen der gevangenen. Vervolgens werd de 
duur van de straffen verlengd. 
De hier beschreven structurele moeilijkheden 
had men mogelijk te boven kunnen komen 

111 	wanneer een georganiseerd en energiek links in 
staat was geweest een massaal verzet tegen de 
economische overheersing door grote corpora-
ties op touw te zetten. Een dergelijke beweging 
zou wellicht in staat geweest zijn de kiezers uit 
de arbeiders- en middenklasse aan de hand van 
gezamenlijke economische belangen te vereni-
gen. Met betrekking tot de criminaliteit zou een 
actieve politieke beweging aan werkloze jon-
geren een alternatief voor crimineel gedrag 
hebben kunnen bieden. Zij zou de neiging van 
het publiek om repressief op criminaliteit te 
reageren hebben kunnen terugdringen. Op het 
ogenblik mist links het vermogen hiertoe en het 
ziet er ook niet naar uit dat hier binnenkort ver-
andering in zal komen. Als er al iets verandert op 
de korte termijn, is dat een gevolg van nood-
zakelijke bezuinigingen. De gevangenispopula-
ties zijn de laatste tien jaar ongeveer anderhalf 
keer zo groot geworden. De tendens in de 
richting van langere strafduur draagt hiertoe bij, 
en als men door zou gaan op de ingeslagen weg 
zouden de populaties nog groter worden. 
Zolang er nog voorwaardelijke invrijheid-
stelling mogelijk was, kon de gevangenisbezet-
ting gemakkelijk worden gereguleerd: in tijden 
van overbevolking gaf men gewoon wat meer 
mensen voorwaardelijke invrijheidstelling. Om 
dat de beslissingsbevoegdheid hierover aan de 
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'parole board' is ontnomen of omdat de lengte 
van de straffen in de wet zijn vastgelegd, is zo'n 
regelmechanisme er niet meer en dreigt het ge-
vaar van overbevolking. De nieuwe strafrechts-
politiek heeft dus de capaciteitsbehoefte doen 
toenemen, juist op een tijdstip dater geen mid-
delen zijn om in die behoefte te voorzien. In 
een tijd waarin vragen van legithniteit worden 
overschaduwd door beheersproblemen, 
beginnen gevangenisdirecties te twijfelen aan de 
zin van straffen van bepaalde duur en hebben 
sommige zich er reeds openlijk tegen verzet. 
Dit verzet zal zich waarschijnlijk nog uitbrei-
den. Hopelijk zal het leiden tot kortere straffen 
dan we1 tot een verruiming van de mogelijk-
heden tot voorwaardelijke invrijheidstelling. 
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gepubliceerd, kunnen bij de documentatie- 

113 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, te1.070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Attitudeverandering en voorlichting. Themanummer 
Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar 
grensgebieden, 40e jrg., nr. 2, maart 1985, blz. 63-115 
(N). 

In dit themanummer, onder redactie van H.A.M. Wil-
ke en G.J. Kok, wordt enerzijds ingegaan op theore-
tische modellen van attitude- en gedragsverandering, 
anderzijds wordt aandacht besteed aan toepassingen 
van die modellen in de praktijk. Op grond van verschil-
lende theoretische modellen komt G.J. Kok tot een 
gelntegreerd model van gedragsverandering d.m.v. 
voorlichting. Het model van gedrag geeft aan hoe een 
analyse gemaakt kan worden van de bestaande situatie, 



die als uitgangspunt dient voor de voorlichting. Het 
model van gedragsverandering gceft aan hoe voorlich-
ting opgezet kan worden en hoe het effect crvan kan 
worden gcovalueerd. W.F.M. de Hoes maakt duidelijk 
dat or grotc behoefte is aan dergelijk evaluatie-onder-
zock: schematisch presenteert hi] de verschillende 
stappen van dergelijk onderzock. De drie overige 
artikclen bevatten onderzoekresultaten naar aanlei-
ding van voorlichtingscampagnes. J. de Boer en ?. Es-
ter bespreken onderzock naar het effect van verschil-
lende methoden van voorlichting ten aanzien van huis-
houdelijk energiegebruik. ER. Seydel et al. geven de 
resultaten van verschillende methoden van voorlich-
ting over epilepsie. S. Stem et al. rapporteren een suc-
ccsvol programma ter bevordering van brandstofbe-
sparend rijgedrag hi] de PTT, waarin het model van 
Kok is toegepast. 
Met literatuuropgave. 

2 
Butz, R.A. Reporting child abuse and confidential-
ity in counseling. 
Social casework, 66e jrg., nr. 2, fcbruari 1985, blz. 83- 
90 (USA). 

	

114 	In dit artikel gaat de auteur in op het dilemma waar- 
voor de hulpverlener zieh geplaatst zict: enerzijds 
moot doze met de client eon vertrouwensrelatie op-
bouwen en onderhouden, anderzijds is hi] wettelijk 
verplicht informatie over o.a. kindermishandeling 
die hem in de gesprekken met de client ter ore is geko-
men, aan de gceigende overheidsinstanties to verstrek-
ken. Vertrouwelijkheid van informatie in on. de thera-
peutische relatie is ecn algemeen aanvaard principc. 
Sinds 1980 bestaat cchter in Californie een wettelijke 
verplichting om kindermishandeling to rapporteren,. 
OOk als de hulpverlener het kind in feite nict !weft 
gezien. Doze verplichting staat uiteraard op gespanncn 
voet met de vertrouwensbasis die aan de rclatie tussen 

' client en hulpverlener ten grondslag dient to liggen. 
De autcur bespreckt een aantal mogelijke benade-
ringen van dit probleem. Ilij benadrukt het belang 
van samenwcrking tussen de diverse personen die 
zich beroepsmatig bezig houden met counseling en 

• kinderbescherming. Eon besef van gezamenlijke verant-
woordelijkheid is gewenst. Tenslotte beveelt de au tour 
aan het problecm van de vertrouwelijkheid van tevoren 
met de client to bespreken. 

3 
Drayer, N. De omvang van seksueel mishruik van kin-
deren in het gezin. 
Maandblad gcestelijke volksgezondheid, 40e jrg., 
nr. 6, juni 1985, blz. 587-608 (N). 

Beschreven worden cijfermatige uitkomsten en kant-
tekeningen daarbij in een overzicht van buitenlandse 
en nederlandse onderzoeken naar de omvang van vor-
m en van sexueel misbruik van kinderen in het gezin. 
Centraal staat het zorgvuldig interpreteren en gebrui- 
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ken van het onderzoeksmateriaal: de haken en ogen 
van dit soort onderzoek schuilen vooral in de proble-
matiek van de betrouwbaarheid en validiteit van gege-
yens over zo'n gevoelig en verzwegen onderwerp. Twee 
soorten onderzoek worden onderscheiden: 1) inciden-
tie-onderzoek op grond van aanmeldingen bij politic 
en hulpverleningsinstellingen 2) prevalentie-onderzoek 
d.m.v. surveys onder de bevolking. Het eerste soort 
onderzoek levert veelal een onbetrouwbaar beeld 
over de omvang van het probleern, omdat slechts een 
klein deel van de gevallen bij de instellingen terecht 
komt, omdat slechts in een klein deel van de hulpver-
leningscontacten openlijk over misbruik gesproken 
wordt en omdat slechts een klein deel van de gevallen 
door de hulpverleners wordt onderkend. Het tweede 
soort onderzoek geeft ook geen betrouwbare valide 
indruk van de hoeveelheid mensen die `ooit' sexueel 
misbruikt zijn, omdat de redenen dat grote groepen 
mensen niet aan dergelijk onderzoek willen deelnemen 
niet onderzoekbaar zijn en er sprake is van onder-
rapportage ten gevolge van vergeten gebeurtenissen 
en verdringingen. Gesuggereerd wordt om in plaats 
van precisering van de omvanggegevens meer aandacht 
te besteden aan kenmerken, achtergronden en gevol-
gen van sexueel misbruik. 
Met literatuuropgave. 

4 
Eggermont-Molenaar, M.J.H. Karnemelk in de kleren-
kast. Burgers wach ten in Nederland. 
Proces, 64e jrg., nr. 3, maart 1985, blz. 85-89 (N). 

De auteur voelt een grote huiver t.a.v. het verschijn-
sel burgerwacht. Huiver is op zijn plaats wegens het 
gevaar van escalatie van geweld, en dat gevaar is verre 
van denkbeeldig. Een tweede reden voor die huiver is 
dat de manier waarop de burgerwachten optreden niet 
aan een of andere vorm van democratische controle 
is onderworpen. Zij wijst er bovendien op dat het over-
heidsbeleid crop gericht lijkt te zijn het bestaan van 
burgerwachten te negeren en daardoor een deel van 
haar geweldsmonopolie af te schuiven naar een sub-
cultuur. Huiver is op de derde plaats gegrond omdat er 
een slecht voorbeeld uitgaat van een (recht)staat waar-
in de een die voor zijn vergrijpen wordt opgepakt 
ziet dat de ander (bijv. een overheidsdienaar) de regels 
waaraan die zich heeft te houden wel ongestraft kan of 
mag overtreden. 

5 
Finn, J. The stresses and coping behavior of battered 
women. 
Social casework, 66e jrg., nr. 2, februari 1985, blz. 
341-349 (USA). 

De auteur onderzocht bij 56 vrouwelijke responden-
ten op welke wijze zij met stress en problemen binnen 
het huwelijk omgingen. Deze respondenten hadden 
actief hulp gezocht voor hun probleem (mishandeling 
door de echtgenoot) d.m.v. deelname aan een speciaal 
daarop toegespitst hulpprogramma. Onderwerp van 



onderzock waren de stressoren (jaloezie, werk, alco-
hol, sexuele relatie, etc.) die voor de vrouwen proble-
matisch waren en de mate waarin gebruik word ge-
maakt van cen aantal manieren om met deze stressoren 
om te gaan (herdefiniering van het probleem, zoeken 
van sociale steun, etc.). In eerdcr onderzoek onder-
zocht de auteur dezelfde variabelen bij mannen die 
betrokken waren bij geweld binnen het huwelijk. 
Zodoende Icon hij de resultaten van beide onderzoeken 
met elkaar vergelijken. Het blijkt dat vrouwen eon • 
aantal stressoren significant mecr als zcer proble-
matisch aanmerken dan dit bij mannen het geval is. 
Mannen maakten ook meer en beter gebruik van twee 
van de vijf onderzochte strategieen: herdefiniering 
en het zoeken van sociale steun. Voor zowel mannen 
als vrouwen gold dat zij in sterke mate hun toevlucht 
zochten tot passief gedrag om het probleem to ont-
wijken i.p.v. aan te pakken. De autcur concludeert 
dat hulpprogramma's, gericht op een enkele strategie, 
gedoemd zijn te mislukken. Eon effectief programma 
zal er tenminste op gericht dienen to zijn het strate-
gicenrepertoire uit te breiden. 
Met literatuuropgave. 

6 
116 	Hoofdstad neemt nieuw initiatief tot relatieverbete- 

ring burgerij: oud-politievrouw maakt er werk van. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 2, 19 januari 
1985, blz. 37-38 (N). 

Dit artikel is gebasecrd op cen interview met mevr. 
GEM. van Brenk-Wietsma, in politickring bekend 
door haar work in de zgn. 'klankbordgroep' (Alg. 
politieblad, nr. 12, juni 1984). Zij is nu werkzaam bij 
de afdcling Algemcne Zaken van de gemeente Amster-
dam, sector openbare orde en veiligheid. Mevr. Van 
Brenk vat haar taak op als eon soort 'liaison' tussen 
de Amsterdamse burgerij en het bcstuur. Haar ervaring 
in politiedienst vormt de basis voor haar nieuwe acti-
viteiten: de afhandeling van klachten over de politic, 
de aanpak van vandalisme en ontruimingszaken (kraak- • 
panden). In het interview vertelt mcvr. Van Brenk 
over haar methode van directe confrontatic met de 
'klagers' en `aangeklaagden': 'Papier is veel te sterien 

7 
Troyer, R.J. and R.D. Wright Community response 
to crime: two middle-class anti-crime patrols. 
Journal of criminal justice, 13c jrg., nr. 3, 1985, 
blz. 227-241 (USA). 

Onderzocht is de vraag in hocverre participanten in 
buurtpreventieprojecten zich onderscheiden van niet-
participanten in hun beeldvorming over misdaad en 
de bestrijding crvan. Uit vragenlijsten, afgenomen bij 
studentcn op een campus (met een eigen buurtwacht) 
en buurtbewoners van een woonwijk (met cen inge-
huurd burger-surveillanceteam) in Iowa, blijkt dat 
participanten vaker van mening zijn dat burgers cen 
rol moeten spelen bij misdaadbestrijding, minder angst 
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hebben voor misdaad en meer betrokken zijn bij col-
lectieve activiteiten in het algemeen. In tegenstelling 
tot eerdere onderzoeken werd geen relatie gevonden 
tussen participatie en woonduur, leeftijd en vroegere 
victimizatie. Beeldvorming, dat leden van de buurt-
wachten vooral op spanning en sensatie uit zouden 
zijn, werd niet aangetroffen; participatie werd veeleer 
als blijk van goed burgerschap beschouwd. De meer-
derheid had het idee dat de buurtwacht de omgeving 
veiliger had gemaakt en verlangde voortzetting ervan. 
De auteurs suggereren met hun onderzoeksresultaten 
een brede maatschappelijke steun en inzet voor dit 
soort misdaadpreventie. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

8 
Asseldonk, P. van. Voorwaardelijk sepot als straf voor 
fraudeurs. 
Kri, 15e jrg., nr. 3, april 1985, blz. 7-8 (N). 

Onlangs heeft de Interdepartementale Stuurgroep 
Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO) haar eindrap-
port gepresenteerd. In dit artikel wordt door de auteur 
op dit rapport ingegaan. De nieuwe misdadigheid, 
de fraude, kan slechts heel beperkt bestraft en bestre-
den worden met behulp van het strafrecht. Toch ziet 
de ISMO een mogelijkheid om het strafrechtelijk 
apparaat meer tegen fraudeurs in stelling te brengen. 
Hiertoe wordt het voorwaardelijk Sepot als een nieuwe 
strafmogelijkheid voor fraudeurs gelanceerd. Dit 
houdt in dat de Officier van Justitie de verdachte 
meedeelt dat hij van verdere strafvervolging zal afzien, 
tenzij binnen een bepaalde periode wordt ontdekt 
dat de verdachte opnieuw misbruik heeft gepleegd. 
Het voorwaardelijk sepot heeft met de achterliggende 
dreiging van een vervolging ook effect waar een geld-
boete niet effectief is, terwijl de veelal ongewenste 
crirninaliserende werking tot een minimum beperkt 
blijft. De auteur meent dat de ISMO met de misbruik-
bestrijding niet het criminaliserende pad van de tra-
ditionele strafrechtelijke aanpak wil inslaan. Het ver-
schil in benadering en bestraffing tussen oude en 
nieuwe misdadigheid begint echter wel schrijnend te 
worden. Als misdaad loont, zo meent hij, dan loont 
de nieuwe misdaad veel beter dan de oude. 

9 
Bartels, J.A.C. Alternatieve sancties voor jeugdigen. 
Proces, 64e jrg., nr. 4, april 1985, blz. 133-138 (N). 

Dit artikel is een neerslag van een interview van de 
auteur met S. Slagter, vice-president van de rechtbank 
te Amsterdam, die bij die gelegenheid op persoonlijke 
titel uitspraken deed. In dit interview wordt eerst 
ingegaan op de verschillen tussen alternatieve sancties 
voor strafrechtelijke meerderjarigen en minderjarigen. 
Bij strafrechtelijk meerderjarigen is een alternatieve 
sanctie een alternatief voor een korte vrijheidsstraf, 
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bij strafrechtelijk minderjarigen kan in beginscl voor 
alio delictsoorten ccn alternatieve sanctie wordcn 
opgelegd. Ben twcede verschil is dat or bij minderja-
rigen naast dienstverlening als alternatievc sanctie 
tevens leerprojecten kunnen worden opgelegd. Ver-
volgens wordt er stil gestaan bij de aard of het karak-
ter van de alternatieve sanctie voor jeugdigcn. Hoewel 
leerprojecten eon opvocdkundig en soms tevens con 
therapeutisch karaktcrhebben moeten zij gezien wor-
den als cen straf en nict als hulpverlcning. Vervolgens 
wordt or ingegaan op de procedurele kant: de wijze 
van oplegging van de alternatieve sanctic. Er blijkt 
eon duidelijke voorkeur to zijn voor de modaliteit 
uitstel van vonniswijzing. De kinderrechters hebben 
de neiging om kennis to hebben van het verloop van 
de uitvocring van de alternatieve sanctic voor het af-
doen van de zaak. 

10 
Binder, A. and G. Geis. Ad populum argumentation 
in criminology: juvenile diversion as rhetoric. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 4, oktober 1984, 
blz. 624-647 (USA). 

De auteurs bcogen de aanvallcn van voornamelijk 
sociologen op de diversion praktijk in de VS te ont-
zenuwen. Zij typeren de aangevoerde argumenten 
tcgen diversion als meer rhetorisch en pathetisch dan 
logisch van aard en de conclusies als polemisch on 
ideologisch in plaats van op feiten gebaseerd. Discus-
sies over het onderworp vertonen volgens hen vcelal 
tekenen van een disciplinestrijd waarin de sociologen, 
vanuit hun denkkader, de boventoon voeren. Na eon 
korte uiteenzetting van wat diversion inhoudt, probe-
ren zij een aantal voctangels in de argumentatic er-
tegen aan te tonen, nl. de gedachte dat de mogelijk-
held tot diversion de justitiele clientele zoo vergroten 
(de aanzuigende working), het idee dat 'diversion' 
niet het gewenste resultaat of juist het tegendeel be-
reikt, de opvatting dat 'diversion' stigmatiserend 
werkt,'en het risico van labelling. Zij w8zeri ten-
slotte op valse syllogismcn en een logische inconsis-
tentie in de argumentatic. Zij bctogen dat diversion 
ecn goede vorm van hulpverlening is waar yeel jonge-
ren mce gebaat zijn en dat het daarom bcter is om 
iets to doen dan niets in geval van ongewenst gcdrag, 
dat deelnamc aan de programma's vrijwillig is en niet-
deelname geen negatieve consequenties heeft en dat 
niet is aan te tonen dat het de betreffende jongeren 
beter zoo zijn vergaan als zij niet aan een diversion-
programma hadden declgenomen. Voorts vocren zij 
als verwcer tegcn de aanvallen aan dat dc juistheid van 
de labellingtheorie onvoldoende empirisch is aange-
toond. Zij mcnen dat de tegenstanders zich onvol-
doende op onderzoekgegcvens baseren of deze on-
joist interpreteren. Het vcrzet tegen diversion van so-
eiologen verklaren de autcurs op de eerste plaats uit 
de discipline die leett dat gedragsproblemen vooral 
voortkomen uit sociale omstandigheden en zieh in 
het algemeen richten tegen elke psychologische benade-
ring. Op de tweede plaats wijzen zij op het diep inge- 
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wortelde wantrouwen van sociologische criminologen 
tegen de politic en tot slot op de sterke neiging tot 
identificatie met de underdog. 
Met literatuuropgave. 

11 
Chorus, B. Egbert Myjer straft kreatief. 
Kri, 15e jrg., april 1985, blz. 9-11 (N). 

In dit interview met de heer Myjer, politiercchter 
te Zutphen wordt ingegaan op een aantal opmerke- 
lijke vonnissen van hem tcgen vechtersbazen in horeca-
gelegenheden en tegen losgeslagen voetbalsupporters. 
Hij probeert waar mogelijk cen straf te bedenken die 
enigszins is toegesneden op de verdachte en zo moge-
lijk verband houdt met het delict waarvoor deze tc-
recht staat. Bij creatieve straffen gaat het allereerst om 
zinvolle bestraffing, heel duidelijk met een oog gericht 
op daadwerkelijke gedragsverbetering. Snel duidelijk-
heid voor de verdachte neemt ook snel onrust weg, 
maar de in het Europese Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens genoemde `redelijke termijn' 
van berechting heeft ook een onderkant, met andere 
woorden: dc verdachte mag ook weer niet te snel voor 
de rechter komen. Vervolgens wordt er in dit inter-
view ingegaan op de juridische constructie (het opleg-
gen van een voorwaardelijke straf met bijzondere 
voorwaarden ex art. 14c van het Wetboek van Straf-
recht), op het probleem dat de opgelegde voorwaar-
de niet op zichzelf cen straf zou mogen zijn, en 
op andere mogelijkheden van creatief straffen. Tot. 
slot wordt er ingegaan op de vraag of bij het han-
teren van de bijzondere voorwaarde de rechtson-
gelijkheid niet wordt bevorderd. De heer Myjer 
mcent van niet. Hij meent dat het effect van de 
bijzondere voorwaarde veel groter is dan het effect 
van de ouderwetse straf. 

12 
Decker, S.H. A systematic analysis of diversion: 
net widening and beyond. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 3, 1985, 
blz. 207-216 (USA). 

De auteur bespreekt onderzoek naar de effecten van 
diversie-programma's, die bedoeld zijn om jonge (ver-
mogens)delinquenten zoveel mogelijk buiten het for-
mele strafrechtelijke systeem te houden. Het betreft 
cen meerjarig onderzock (1974-1981), waarin de vier 
jaren na de aanvang van een diversieproject in St. 
Louis vergeleken worden met de jaren ervoor. De 
bevindingen wijzen erop dat, in plaats van een vermin-
derde strafrechtelijke interventie bij jeugdigen, na 
aanvang van het project juist meer jonge delinquenten 
met de jeugdrechter in aanraking komen. Dit geldt 
niet alleen voor andere delinquenten, waar het pro-
ject zich niet primair mee bezig hield, maar ook voor 
de vermogensdelinquenten zelf. Ook bleken meer 
jongeren dan voorheen bet geval was geweest, op de 
een of andere manier onder strafrechtelijke controle 
geplaatst te worden. Deze onbedoelde klantenwerven- 
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de effecten van het diversieproject worden toegeschre-
ven aan het feit dat het politie-apparaat met door-
drongen was van de behandelings- en diversiefilosofie 
en dat men daar juist, als reactie, meer zaken naar het 
jeugdrecht is gaan doorverwijzen. Tegelijkertijd bleek 
men vooral die gevallen, waar de politic om bewijs-
technische of andere redenen geen hell in zag, naar 
het diversieproject te verwijzen. Dit laatste was een 
onbedoeld effect van besluitvorming op lager niveau, 
door minder-juridische geschoolden, minder zichtbaar 
mivooral minder getoetst aan wettelijke criteria. 
Met literatuuropgave. 

13 
Dibbets, B. en L. Jonker. De advocaat en de dienst-
verlening. 
Proces, 64e jrg., nr. 4, april 1985, blz. 123-126 (N). 

In dit artikel wordt door de auteurs ingegaan op de 
situatic m.b.t. dc dienstverlening in Amsterdam. Bij 
de aanvang van de dienstverlening bestond bij de ad-
vocatuur enige scepsis t.a.v. de dienstverlening. In 
Amsterdam wordt bijna uitsluitend het rechtersmodel 
gehanteerd. Hierdoor weet de advocatuur dat de Of-
ficier van Justitie een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf opgclegd wil zicn en dat men gelegenheid heeft 
om juridisch (bewijs) verweer te voeren. Vervolgens 
worden enige opmerkingen gemaakt over de dienst-
verleningsmaat. In de praktijk blijken officieren veel 
invlocd te hebben op de vaststelling van het aantal 
uren en zij blijken van inening te zijn dat werklozen 
hun dienstverlening ook in de avonduren en in het 
weekeinde dienen uit te voeren. Dit laatste blijkt 
bijzonder nadelig te zijn voor de projectvoorraad. 
Vervolgens pan zij in op de inteindelijke afdoening 
na afloop van de dienstverlening. Zij menen dat het 
wenselijk is dat dienstverlening op korte termijn als 
hoofdstraf in het Wetboek van Strafrecht wordt opp-
nomen. Tot slot concluderen zij dat de ervaringen 
met dienstverlening in Amsterdam positief te noemen 
zijn en dat dit voornamelijk komt door de gekozen 
modaliteit uitstel van vonniswijzing, omdat deze de 
meeste rechtswaarborgen biedt. 

14 
Droessen, H.W.J. Het officiersmodel en de mondigheid 
van de verdachte. 
Proces, 64e jrg., nr. 4, april 1985, blz. 116-122(N). 

De auteur meent dat bij de dienstverlening de model-
len waarbij de officier van justitie als toetsendc auto-
riteit optreedt ten onrechte op de achtergrond zijn 
geraakt. Hij wijst op het eindadvies van de Voorberei-
dingsgroep Experimenten Dienstverlening (VED) waar-
in theft wordt voorgesteld dienstvcrlening mak bij 
wege van transactie mogelijk te maken. Vervolgens 
gaat hij in op de bezwaren die geformuleerdzijn tegen 
bet officicrsmodel en dan met name op het bestraf-
fingsaspect. De auteur heeft er geen moeite 'nee dat 
het officiersmodel impliccert dat er gestraft wordt 
zonder controle, zonder rechtsgeding, en zonder von- 
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nis, wanneer de verdachte hiermee akkoord gaat. 
Het gaat hierbij om de emancipatie van de verdachte. 
Vervolgens con stateert de auteur dat velen de dienst-
verlening willen zien als een zelfstandige straf; deze 
dient dan vvel de naam werkstraf te krijgen. Hij somt 
een aantal nadelen op van de werkstraf en meent 
dat deze verminderd zouden kunnen worden indien 
het transactiemodel mogelijk wordt gemaakt. Tot 
slot worden nog enige opmerkingen gemaakt over de 
proccswaarborgen. De auteur is van mening dat de 
rechter eraan te pas kan komen in twee gevallen: als 
de officier niet wil en als de verdachte niet wil. Met 
andere woorden de rechter waakt over de belangen van 
de verdachte. 

15 
Haynes, P. and C.R. Larsen. Financial consequences 
of incarcaration and alternatives: burglary. • 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 4, oktober 1984, 
blz. 529-550 (USA). 

In dit artikel wordt verslag gedaan van een eerste po-
ging om de kosten van verschillende strafrechtelijke 
sancties met elkaar te vergelijken. De onderzoekgroep 
bestond uit 112 veroordeelde inbrekers die gedurende 
ecn periode van twee tot twee en een half jaar werden 
gevolgd. De strafrechtelijke sancties werden in drie 
categorieen ingedceld: gevangenisstraf, een alternatie-
ve sanctie in de vrije maatschappij en vrijlating zonder 
toezicht. Gegevens werden verzameld d.m.v. interviews 
met de betrokkenen en de financiele rapporten van de 
verschillende instanties en betroffen eveneens de kos-
ten van criminele recidive. Vergelijking van de gemid-
delde kosten per maand per ex-gedetineerde en de 
mcdiaan wijst uit dat vrijlating zonder toezicht de 
minste kosten met zich meebracht, gevolgd door ge-
vangenisstraf en daarna de alternatieve sancties. De 
relatief hoge kosten voor de groep die een alternatieve 
sanctic krecg werden vooral door criminele recidive 
veroorzaakt. Tevens bleck dat het merendeel van de 
(nieuwe) criminaliteit voor rekening kwam van slechts 
een klein percentage onderzochten uit deze groep. 
De autcurs leiden hicruit af dat een selectief inslui-
tingsbeleid, waarbij eerst nagegaan wordt wie degenen 
zijn die voor het grootste aandeel in de criminaliteit 
zorgen, de kosten aanzienlijk zou kunnen reduceren. 
Zij achten het besproken onderzoek nog te beperkt 
om al maatregelen op te baseren maar wijzen er 
op dat analyse over een breder spectrum van de kosten 
van strafrechtelijkc sancties wel eens tot andere beslis-
singen zouden kunnen leiden dan die welke nu worden 
genom en. 
Met literatuuropgave. 

16 
Jorg, N. De advocaat als heler. 
Advocatenblad, 65e jrg., nr. 13, 28 juni 1985, blz. 
295-298 (N). 

Naar aanleiding van (weer ingetrokken) beschuldigin-
gen aan het adres van advocaten dat zij zich zouden 
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laten betalen door middel van uit misdrijf verkregen 
geld gaat de atiteur in dit artikel in op de volgende 
drie vragen: a) Maakt de advocaat zich in zo'n geval 
schuldig aan holing? b) In hoeverre is met de helings-
artikelen beoogd ook het safaris van de advocaat te 
bestrijken? c) Is het recht op rechtsbijstand in het 
geding? 
Wat de ecrstc vraag betreft meent de auteur o.a. dat 
voor zover een advocaat wordt betaald met de op-
hrengst van uit misdrijf verkregen voorwerpen op 
grond van het tvveede lid van art. 416 of 417bis 
WySr. strafbaarheid valt te vervvachten. Ten aanzien 
van de tweede vraag wijst de auteur o.a. op de conse-
quentie dat eon verdachte die vermogend is, maar 
alleen nit illegal° bron, van Staatswege eon advocaat 
krijgt toegevoegd als onvermogende. Met betrekking 
tot de derdc vraag gaat de auteur in op twee recente 
uitspraken uit de Verenigde Staten over dit onder-
werp. De uitspraken bevatten twee diametraal tegen-
overgestelde standpunten over doze hoogst actuele 
affaire in de Verenigde Staten. 
Met literatuuropgave. 

17 
Karstedt-Henke. S. Die Einschdtzung von Strafen and 
ihre Wirkungen — em n Beitrag zur Sanktionsforschung. 
Zeitschrift fiir rechtssociologie, 6e jrg., nr. I, juni 
1985, blz. 70-89 (BRD). 

Uitgangspunt in dit artikel en het beschreven onder-
zoek is de vraag naar de working van het strafrecht. 
In de theorie van de generale preventic worden de 
factoren `pereeptie van de zwaarte van de verwachte 
star on 'inschatting van het ontdekkingsrisico' cen-
traal gesteld. Met o.a. Erickson vraagt de auteur zich 
cchter af of doze perceptuele factoren op zich, mid-
dels eon 'cconomisch' model van afschrikking, de of-
fecten van het strafrecht kunnen verklaren of dat hier-
aan anderc, morcle, factoren ten grondslag liggen. 
Doze factoren zouden bestaan uit ecn 'belief system', 
eon cogniticf patroon, dat verankerd is in morele op-
vattingen, politieke overtuigingen en eon specifiek libe-
rale of conservatieve instelling m.b.t. het strafrecht. 
De autcur beschrijft de formele criteria voor con der-
gelijk patroon m.b.t. het recht on stelt vervolgens een 
empirisch model op volgens welkc dit aangotoondzou  
mocten kunnen worden. Op grond hiervan word eon 
postaal enquete-onderzoek ingesteld bij eon gestrati-
ficeerde steekproef van 1500 burgers ander dan 18 
jaar, met eon respons van 510. Gegevens werden verza-
meld over de volgende onderwerpen: oordeel over 
de zwaarte van de gevolgen van bepaalde straffen, in-
geschatte kans op de instelling van bepaalde sancties, 
politieke opvattingen, morele waarden, sociale positie 
van de respondenten en het al dan niet in de afgelo-
pen drie jaar bepaalde delicten hebben gepleegd. De 
gegevens werden geanalyseerd met het NONMET-
programmavoor eon multivariate analyse van nominate 
data. De resultaten tonen aan dat zowel wetsgetrouwe 
als wetsovertredende burgers de zwaarte varrgevolgen• 
van bepaalde straffen.taxeren.aan de hand van het 



morele oordeel over bepaalde delicten. De gegevens 
ondersteunen de veronderstelling dat zowel de 
zwaarte van bepaalde sancties als de gevolgen daarvan 
worden ingeschat op grond van een specifiek 'belief 
system' en geven daarmee betekenis aan de these 
van het normvaliderende effect van het strafrecht. 
Met literatuuropgave. 

18 
Knigge, G. De vervroegde invrijheidstelling; enige 
opmerkingen met betrekking tot wetsontwerp 18764. 
Delikt en delinkwent, 15e jrg., nr. 5, mei 1985, 
blz. 385-401 (N). 

In het artikel wordt een kritische beschouwing gegeven 
van de voorgestelde vervanging van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling (v.i.) door een automatisch toe te 
passen, onvoorwaardelijke, invrijheidstelling. In deze 
nieuwe regeling is geen plaats meer voor een proef-
tijd, gedragsvoorwaarden en mogelijke herroeping 
van de v.i. De auteur uit zijn bezwaren m.b.t. de 
(rechts)gronden en de uitvoeringsregels van het nieuwe 
stelsel en stelt competentie en procedurele kwesties 
aan de orde. Zijn conclusie is dat de voorgestelde rege-
ling het Staatsblad niet behoort te halen omdat hier-
mee aan de geloofwaardigheid van de strafrecht- 

123 pleging geweld wordt aangedaan. Tot besluit geeft hij 
suggesties voor een zijns inziens betere verandering 
van de thans geldende v.i. regeling. 

19 
Polk, K. Juvenile diversion: a look at the record. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 4, oktober 1984, 
blz. 648-659 (USA). 

Aan de hand van een overzicht van de beschikbare 
onderzoekresultaten probeert de auteur de mening 
van Binder en Geis (zie excerpt nr. 10) m.b.t. diver-
sion van jeugdigen te weerleggen. Binder en Geis ver-
dedigen in een theoretisch betoog de diversiongedach-
te en praktijk met een aantal argumenten die zij niet 
of te weinig met onderzoekgegevens staven, terwijl 
een van hun argumenten juist luidt dat de tegenstan-
ders onderzoekresultaten negeren. De auteur kaatst 
de bal terug op basis van een overzicht van gegevens 
uit onderzoek en laat zien dat deze weinig reden tot 
optimisme t.a.v. diversion leveren: een groot aantal 
onderzoeken toonde geen of zelfs een negatief effect 
op latere recidive, van werkelijke vrijwilligheid blijkt 
in de praktijk vaak weinig sprake, door de mogelijk-
heid van diversion komen eerder meer dan minder 
jeugdigen in aanraking met het strafrechtelijk systeem 
en wel voor gedrag wat anders niet tot een sanctie 
had geleid. De diversiongedachte wordt veelal onder-
graven doordat de projecten worden uitgevoerd door 
instanties die in verband staan met justitie of hier zelfs 
geheel onder vallen. Op grond van de beschreven 
onderzoekresultaten meent de auteur dat de thans 
geldende diversionpraktijk in strijd is met de oor-
spronkelijke doelstellingen ervan. 
Met literatuuropgave. 



20 
Smith, T.F. Law talk: juveniles' understanding of legal 
language. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 4,1985, biz. 
339-354. 

In dit artikel behandelt de auteur de volgende vragen: 
1) Welke in de rechtszaal frequent gebruikte woorden 
en uitdrukkingen worden door minderjarigen begre-
pen? 2) Bestaat Cr een verband tussen het begrijpen 
hiervan en het gevoel rechtvaardig te worden behan-
deld? 3) Zijn rechters, advocaten en reclasseringsamb-
tenaren van mening dat hun vocabulaire van invloed 
is op het kunnen volgen van de rechtszitting door de 
minderjarige? 4) Welke termen moeten volgens hen 
door de minderjarige worden begrepen? 5) Bestaat er 
verband tussen wat minderjarigen feitelijk begrijpen 
en wat rechters, advocaten en reclasseringsambtenaren 
vinden dat zij moeten begrijpen? Voor de antwoorden 
op deze vragen baseert de auteur zich op interviews, 
gehouden met zestig minderjarigen, vijftien reclasse-
ringsambtenaren, vijftien advocaten en zes kinder-
rechters in Winnipeg, Canada, gedurende de maanden 
april, mei en juni 1982. Het blijkt dat het begrip van 
de in de rechtszaal gebruikte terminologie zeer beperkt 
is. Rechters, advocaten en reclasseringsambtenaren 

124 	zijn het Cr over eens dat dit het kunnen volgcn van de 
rechtszitting bemoeilijkt. In tegenstelling tot de re-
classeringsambtenaren zijn rechters echter soms 
van oordeel dat dit voor de minderjarige ook hele-
maal niet nodig is; als de raadsman of -vrouw het maar 
begrijpt! De auteur betoogt dat, gelet op de pedago-
gische functie van de rechtszitting, het kunnen volgen 
ervan door de minderjarige van groot belang is. 
Met literatuuropgave. 

21 
Steinberg, A. From private prosecution to plea 
bargaining: criminal prosecution, the district attorney, 
and american legal history. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 4, oktober 1984, 
blz. 568-592 (USA). 

Aan de hand van een historische analyse van de straf-
vervolging in de VS toont de auteur aan dat het OM 
hier niet altijd zozeer de toegang toe beheerst (heeft) 
als wel wordt beweerd. Tot de 19e eeuw waren het 
voornamelijk prive-burgers die cen strafproces initi-
cordon. Deze bleven dan ook verder vcrantwoordelijk 
voor het verdere verloop, zoals het oproepen van ge-
tuigen, het organiseren van verhoren en voor de beta-
ling van de rechters (vrederechters of schepenen). 
Deze laatsten waren meestal wet in dienst van de over-
hcid maar voor hun loon athankellik van de zaken die 
zij behandelden, zodat zij deze vaak zo lang mogelijk 
onder rich hidden en zelf afhandelden. Ook kon de 
prive-aanklager op elk moment de zaak intrekken zo-
dat als eon zaak al vodr de jury werd gebracht, deze 
vaak nog veer een uitspraak werd beeindigd. De rol 
van openbare aanklager blcef veelal beperkt tot die 
van klerk. Gedurcnde de negentiende eeuw kwam 
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hierin pas een fundamentele verandering met de in-
voering van een professioneel politie-apparaat en een 
openbaar ministerie in dienst van en betaald door de 
overheid met duidelijk vastgelegde taken en bevoegd-
heden, waaronder de discretionaire bevoegdheid. 
Prive-personen behielden in de meeste staten wel de 
mogelijkheid om een strafvervolging te initieren, maar 
dat gold voornamelijk nog minder ernstige delicten 
en zaken voor de lagere gerechten. De auteur is van. 
mening dat de balans thans teveel naar de andere kant 
is doorgeslagen; de burgers zijn thans zozeer vervreemd 
geraakt van het strafproces dat zij hun vertrouwen 
hierin hebben verloren en dit wordt door de auteur als 
reden gezien om weer een stapje terug te doen. 
Met literatuuropgave. 

22 
Stolz, B.A. Congress and criminal policy making: 
the impact of interest groups and symbolic politics. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 4, 1985, blz. 
307-320. 

In dit artikel onderzoekt de auteur de politieke be-
leidsvorming op het gebied van het strafrecht in het 
Amerikaanse Congres aan de hand van twee onderwer-
pen: strafwetsherziening en wetgeving m.b.t. de 
doodstraf. Zij gaat daarbij met name in op de rol van 
belangengroepen en de symboolwaarde van politieke 
uitspraken en beslissingen in het proces van politieke 
beleidsvorming. De methode van onderzoek van de 
auteur komt neer op het onderzoeken van een aantal 
casussen, betrekking hebbend op . strafwetherziening en 
wetgeving op het gebied van de doodstraf, d.m.v. 
het analyseren van de verslagen van zittingen van het 
Congres tussen 1972 en 1982. Deze analyses werden 
(tussen 1976 en 1982) aangevuld met interviews met 
leden van het Congres. Hiervoor werd een semi-ge-
structureerde vragenlijst gebruikt. De auteur analy-
seert het beleidsvormingsproces op twee niveaus: 
in termen van tastbare resultaten (vaak tegemoetko-
mend aan de verlangens van georganiseerde belangen-
groepen) en in termen van symboliek (tegemoetko-
mend aan en gericht op wat het ongeorganiseerde 
publiek wil horen). Op grond van deze analyse conclu-
deert de auteur dat van een samenhangende beleids-
vorming nauwelijks sprake kan zijn. Om de beleids-
makers sterker te doen staan beveelt de auteur een 
veranderingsmodel aan dat neerkomt op het nemen 
van kleine stappen, niet achter elkaar, maar tegelijker-
tijd. 
Met literatuuropgave. 

23 
Verwoerd, J.R.A. en P.C. van Duyne. Het geheim van 
de raadkamer. 
Delikt en delinkwent, 15e jrg., nr. 5, mei 1985, blz. 
408-427 (N). 

Het beslissingsgebeuren in strafrechtzaken, d.w.z. de 
gang van zaken tussen de openbare terechtzitting en 
de bekendmaking van de genomen beslissing, is ge- 



helm. De auteurs werden echter voor onderzoeksdoel-
einden in de gelegenheid gesteld het beslissingsproces 
binnen de strafkamer van eon arrondissementsrecht-
bank te observeren en vast te leg,gen. Strafrechtelijk 
bcslissen werd hicrbij door hen opgevat als een wijze 
van probleemoplossen die een serW informatieverwer-
kingsstappen omvat: dossierbestudering, onderzoek 
ter terechtzitting en beraadslaging, uitmondend in de 
vonniswijzing. Zij doen in dit artikel verslag van de 
door hen geobserveerde gang van zaken in elk van deze 
fasen en de factoren die op het informaticverwerkings-
en beslissingsproces van invloed waren. Tot besluit 
gaan zij kort in op hun suggestie om door middel van 
landelijk verfijnde straftoernetings-checklijsten de 
doclgerichtheid van de infommticvoorziening aan en 
besluitvorming door de rechters te verbcteren en de 
inzichtelijkheid en de harmonisatie van het strafvor-
deringsbeleid te vergroten. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

24 
Huisman, L.H.C. Hoeveel zwaluwen maken lente? 
Delikt en delinkwent, 15e jrg., nr. 6, juni 1985, blz. 

126 	493497 (N). 

Onderscheid wordt gemaakt tussen criminaliseren 
(bepaalde individuele personen voor hun gedrag ver-
antwoordelijk stellen d.m.v. 'blame-allocation') en 
jets doen aan vat men criminaliteit noemt. Onderzoek 
geeft aan dat ook de bevolking rich van dit onder-
scheid bewust is; in toenemende mate wenst men eon 
probleemgerichte aanpak van de narigheid, die gepaard 
gaat met criminalisecrbare gebeurtenissen, terwill 
tegelijkertijd het geloof in punitieve opties als middel 
om jets aan de criminalitcit to docn afneemt. Vanuit 
dit onderscheid analyseert Hulsman rccente crimineel-
politieke ontwikkelingen in Nederland. Kijkend naar 
de praktijk, constateert hij tot zijn spijt con groei 
in het systeem van blame-allocation: de strafrecht-
pleging wordt puniticver. Zelfs bij de reclassering 
constateert hij eon verminderde problecmgerichte 
aanpak. Kijkend naar de beleidsmatige discussies schetst 
hij echter con vcrandering ten gocde: met het verschij-
nen van het rapport van de Commissie Roethof on 
verschillende W.O.D.C.-publicaties wordt het belang 
van eon probleem gcrichte aanpak bcnadrukt, evenals 
het falen van en de gevaren van eon politiele mis-
daadbestrijding. Ook de behandeling van de justitie-
begro ting in de Eerste Kamer weerspiegelt die veran-
dering in het crimineel-politieke debat. 

25 
Kommer, M.M. CHminaliteitsindieatoren: verbete-
ringen gewenst, misbruik dient gestraft. 
Delikt en delinkwent, 15e jrg., nr. 6, juni 1985, blz. 
509 -519 (N). 

Methodologische bezwaren, die kleven aan de 



totstandkoming van politiele statistieken en cijfers uit 
slachtofferenquetes, zijn de voornaamste oorzaken van 
het probleem dat deze cijferreeksen slecht op elkaar 
aansluiten. Beleidmakers dienen zich echter een ver-
antwoord beeld te vormen over de ontwikkelingen in 
de criminaliteit, die zij proberen terug te dringen. 
Daarom moet de bruikbaarheid van de geleverde cij-
fers worden verbeterd. Dit kan door (a) een verbe-
terde gegevensverzameling bij de bron: de rapportage 
door de politie zou 'in de lijn' moeten worden ge-
integreerd in de administratieve procedure, waarmee 
ze individueler en gedetailleerder kan worden. De 
berichtgeving zou lokaal dienen te worden verzameld: 
daar is de meeste behoefte aan deze informatie en van 
daaruit kunnen geaggregecrde gegevens aan het CBS 
verstrekt worden. (b) Combinatie van politiele statis-
tieken en slachtofferenquetes: deze laatsten geven 
inzicht in de aangiftebereidheid, op grond waarvan 
politiele statistieken op bepaalde punten kunnen wor-
den gecorrigeerd. Ook wordt de constructie van een 
gecombineerde, gewogen criminaliteitsindex bepleit, 
die, gekoppeld aan sociaal demografische indices, 
evaluatie van gevoerd beleid kan verbeteren. (c) Zo-
lang dergelijke verbeteringen nog niet zijn gerealiseerd, 
moet publiekelijk meer aandacht besteed worden aan 
de interpretatieproblematiek van de huidige cijfers. 

127 	Met literatuuropgave. 

26 
Rape. Themanummer. 
Crime and delinquency, 31e jrg., nr. 2, april 1985, 
blz. 163-331 (USA). 

In dit themanummer wordt ingegaan op de verande-
ringen rond het denken over verkrachting en de conse-
quenties hiervan. Galvin schetst in zijn bijdrage drie 
thema's waardoor deze `reformatie' gekenmerkt 
wordt: 1) de relatie van de pogingen tot verandering 
met de opkomst van het feminisme; 2) de toename van 
de (geregistreerde) verkrachting; 3) het antwoord aan 
de slachtoffers van verkrachting door het justitiele 
systeem en de maatschappij in het algemeen. In de na-
volgende artikelen wordt ingegaan op mogelijke ver-
klaringen c.q. achtergronden van het gedrag van de 
verkrachter. Lizotte gaat in zijn artikel na, welke fac-
toren bij een verkrachting bepalen of een vrouw aan-
gifte doet bij de politic en zet dit af tegen andere vor-
men van gewelddadig gedrag. Het blijkt onder meer 
dat alleen de meest ernstige verkrachtingen worden 
aangegeven terwijl deze drempel bij een gewelddadige 
overval veel lager ligt. Het blijkt dat een verkrachting 
veel moeilijker is te vervolgen en veroordelen. Polk 
bespreekt in zijn artikel dezelfde problematiek en 
komt onder meer tot de conclusie dat de straffen die 
wel gegeven worden strenger zijn. Caringella-Mac 
Donald gaat met haar artikel in op de discriminatoire 
aspecten van de wetgeving en onderzoekt het succes 
van bepalingen om discriminatie tegen te gaan. Dit 
bleek in bcperkte mate gerealiseerd. Martin e.a. 
gaan in hun bijdrage in op het eerder genoemde jus-
titiele antwoord. Zij doen duidelijke aanbevelingen 
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om het onderzoeksprotocol to vvijzigen. De reactie van 
de maatschappij komt aan de orde in het artikel van 
Gornick• c.a., over 'rape erisiscentra'. Doze contra, 
ontstaan in het begin van de jaren zcventig, blijken 
zeer verscliillend in allerlei opzichtem afhankelijk van 
specifieke keuzen en kenmerken van de doelgroep. 
Naast gcnoemde artikelen zijn nog eon aantal artike-
len opgenomen waarin ingegaan wordt op kenmerken 
van de verkrachter. 
Met literatuuropgave. 

27 
Rosecrance, J. Compulsive gambling and the medica-
l/ration of deviance. 
Social problems, 32e jrg., nr. 3, februari 1985, blz. 
275-284 (USA). 

In dit artikel beschrijft de auteur hoe, onder invloed 
van eon aantal factoren, excessicf gokgcdrag vooral 
als eon medisch probleem, als eon zickte gedefinieerd 
wordt. Doze definitie is volgens de auteur niet correct. 
Op basis van zijn eigen onderzoek on die van anderc 
onderzockers op dit gebied is de auteur geneigd 
gokken moor als eon maatschappelijk probleem to zien. 
Het gevolg van de definitie van exccssief gokken als 
'ziekte' is dat de resultaten van de overeenkomstig 
dit beeld opgezette therapeutische behandelingen nog-
al mager zijn. De formulering van eon therapeutisch 
doel als `volledig stoppen met gokken' kan zelfs ave-
rechts werken on is volgens de auteur in elk geval 
niet realistisch. Ondanks de volgens hem cvidente 
onjuistheid van de medische definitie van het pro-
blem on de daaruit voortvloeiende monopoliscring 
ziet de auteur doze monopolisering in de toekomst 
nog stcrker worden, vooral naarmate gokken moor 
een 'middle class' probleem wordt on de massamedia 
Cr navenant nicer aandacht aan besteden. 
Met literatuuropgave. 	• 

28 
Scully, D. and J. Marolla. 'Riding the ho//at Gilley 's': 
convicted rapists describe the rewards of rape. 
Social problems, 32e jrg., nr. 3, februari 1985, blz. 
251-263 (USA). 

In dit .artikel wordt verkrachting besehreven vanuit 
het gezichtspunt van de verkrachter, zoals dit blijkt 
nit interviews met 114 veroordeelde gedetineerde ver-
krachters. Dc auteurs betogen mode op grond van de 
resultaten van doze interviews, dat de gangbare opvat-
ting van verkrachting als eon daad die slcchts wordt 
gepleegd door `zieke' personen, to beperkt is. Uit de 
interviews blijkt dat sexueel geweld de verkrachter 
iets op lever t, het heeft eon functie. De attituden en op-
vattingen die bij eon sexueel agressieve daad passen, 
-worden door heel vat 'normale' mannen gedeeld. 
Daaruit blijkt tevens het belang van culturele on socia-
le factoren; de autcurs spreken van eon 'rape-prone 
society', waarin verkrachting eon betrekkelijk normale 
zaak is. De auteurs laten zien dat verkrachting soms 

, dient als wraak of straf. SOMS is verkrachting eon 
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manier om anders onbereikbare vrouwen te benaderen. 
In een aantal gevallen is verkrachting slechts een 'toe-
gift' bij inbraak of beroving. Ook wordt verkrachting 
beschreven als een avontuur, een opwindende vorm 
van onpersoonlijk sexueel contact, waarbij de ver-
krachter zijn slachtoffer in zijn macht heeft. In al deze 
gevallen kan verkrachting worden beschouwd als het 
eindpunt van een continuum van sexueel agressieve 
gedragingen, belonend voor mannen en straffend voor 
vrouwen. Cruciaal voor het ontwikkelen van een pre-
ventieve strategie is het begrip dat ook normale man-
nen verkrachters kunnen zijn of worden. 
Met literatuuropgave. 

29 
Teplin, L.A. The criminality of the mentally ill: a 
dangerous misconception. 
The American journal of psychiatry, 142e jrg., nr. 5, 
mei 1985, blz. 593-599. 

De auteur wil in dit artikel onderzoeken of het beeld 
dat van psychisch gestoorde personen bestaat, als 
zouden deze gevaarlijker en (daarom) meer geneigd 
tot criminaliteit zijn dan anderen, wel juist is. Dit 
stereotiepe beeld komt vaak in de onderzoekliteratuur 
naar voren. De auteur wijt dit aan het feit dat voorna-
melijk wordt uitgegaan van de officiele politiecijfers. 
Deze zijn volgens haar niet geschikt om dit probleem 
te analyseren. Sam en met vijf klinische-psychologie - 
studenten observeerde zij 1072 contacten tussen poli-
tie en burgers in een grote stad in de USA. Aan de 
hand van een lijst van symptomen werd beslist of de 
2122 geobservcerden wel of niet psychisch gestoord 
waren. Tevens werd vastgesteld hoe vaak mentaal 
gestoorden terechtkomen in situaties waarin de hulp 
van de politic wordt ingeroepen. De conclusie is dat 
slechts 85 (4 procent) van de geobserveerden tekenen 
van gestoordheid toonden. Bovendien bleek niet dat 
deze personen relatief meer ernstige misdrijven pleeg-
den dan de andere geobserveerden. 
Met literatuuropgavc. 

30 
Wan, M. Fear of rape among urban women. 
Social problems, 32e jrg., nr. 3, februari 1985, blz. 
238-250 (USA). 

In dit artikel gebruikt de auteur gegevens van een post-
enquete, in 1981 gehouden onder 500 inwoners van 
Seattle, om angst voor verkrachting van vrouwen te 
onderzoeken. 158 mannen en 181 vrouwen retour-
neerden de vragenlijst; de gegevens van de mannen 
m.b.t. angst slachtoffer van een misdrijf te worden 
werden gebruikt teneinde een vergelijking te kunnen 
maken met de angst voor verkrachting van vrouwen. 
Het blijkt dat angst voor verkrachting vooral bij jonge 
vrouwen groot is. Dit is enerzijds een gevolg van een 
hoge gepercipieerde waarschijnlijkheid, anderzijds van 
de gepercipieerde ernst van verkrachting: bijna net zo 
erg als moord. Worts wordt verkrachting in hoge mate 
in verband gebracht met andere ernstige misdrijven, 



zoals roof en moord. De grote angst voor andere mis-
drijven kan ten dole warden verklaard uit de angst 
voor verkrachting. Angst voor verkrachting heat voor-
al tot gevolg dat vrouwen zichzelf beperkingen opleg-
gen in hun sociale leven: Set 's avonds laat alleen op 
straat, etc. Maatregelen om het huis veiliger to maken 
(alarm, ketting op de dour, etc.) warden nauwelijks 
genomen. Het beeld dat men van verkrachting heeft 
komt kennelijk nog steeds overeen met de lclassieke 
verkrachting': door een onbekende man, buitenshuis. 
Met litcratuuropgave. 

31 
Winkel, F.W. 'Turk beschiet alleenstaanden 	een 
experiment rond schadelifke effecten van misdeed-
nieuws. 
Tijdschrift voor criminologic, 27e jrg., nr. 2, maart/ 
april 1985, blz. 71-87 (N). 

Gerapporteerd wordt een vragenlijst-onderzoek in hoe- 
• verre informatie over de nationaliteit van de dader in 

een krantebericht over criminaliteit bij autochtone 
lezers discriminatie opwekt in de vorrii van indivi-
duele schade of collectieve schade. Individuele schade 
houdt in dat een bericht, waarin sprake is van eon 
buitenlandse dader, de roep om een strengere bestraf- 

130 fing stimuleer t dan wanneer het eon Nederlandse 
dader zou betreffen. Collectieve schade verwijst naar 
stigmatisering van de gehele etnische groep, waartoe 
de dada behoort. 249 Amsterdammers werden ge-
confronteerd met twee misdaadberichten. Het ene 
betrof eon verkrachting, het andere een diefstal. De 
experimentele manipulatie omvatte de steeds wis-
sclende nationaliteit van de dader. Vanuit sociaal-
psychologische theorieen word voorspeld dat beide 
vormen van schade zouden ontstaan bij de vermelding 
van de buitenlandse nationaliteit van de dader. 
Analyse van de resultaten suggereert dat alleen bij de 
verkrachtingszaak mogelijk sprake is van individuele 
schadc: bij eon buitenlandse dader wordt om een jets 
zwaarderc straf geroepen dan bij eon Nederlandse 
dader. Wat betreft de collectieve schade suggereert 
de onderzoeker dat wanneer er sprake is van een bui-
tenlandse dader, dit autochtone losers aanzet tot 
onterechte generalisaties naar de criminele geneigd-
heid van andere buitenlanders, terwijl deze generalisa-
ties naar de criminele geneigdheid van andere Neder-
landers, bij aanwezigheid van een Nederlandse dader, 
achterwege blijven. 

Gevangeniswezen 

32 
Balkema, J.P. Toepassen van geweld door personeels-
leden; eon reactie. 
Proces, 64e jrg., nr. 6, juni 1985, blz. 201-205 (N). 

De beroepscommissie van de Centrale Raad van Advies 
heeft beschikt dat toepassing van eweld door peni-
'tentiair inrichtingspersoneel in het kader van zijn taak- 
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uitoefening voor beklag vatbaar is. In eerdere gevallen 
was steeds overwogen dat een gedetineerde klachten 
over gebruik van geweld door personeel diende in te 
dienen bij het Openbaar Ministerie. Van der Neut 
heeft in een eerder artikel in Proces kritiek geleverd 
op de nieuwe beschikking van de Centrale Raad. 
De auteur is het daarmee oneens. In tegenstelling tot 
Van der Neut meent hij dat geweld dat wordt toege-
past bij het uitvoeren van een directie-opdracht wel 
voor beklag vatbaar is; dit in tegenstelling tot op zich-
zelf staand geweld door personeelsleden. Voorts meent 
Van der Neut ten onrechte dat in dergelijke gevallen 
de bewaarder ter verantwoording geroepen had moe-
ten worden en niet — zoals bij de beklagprocedure — 
de directeur. De beklagen over het toepassen van ge-
weld door personeel betreffen nl. de wijze van uit-
voering van een opdracht van de directeur. Het optre-
den van de bewaarder behoort dan ook tot diens 
verantwoordelijkheid. Overigens sluit de auteur niet 
uit dat behalve een beklagprocedure bij de beklag-
commissie ook een klacht bij het Openbaar Ministerie 
wordt ingediend bij gebruik van geweld door inrich-
tingspersoneel. 

33 
Dowell, D.A., C. Klein and C. Krichmar. Evaluation 
of a halfway house for women. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 3, 1985, 
blz. 217-226 (USA). 

Onderzocht is het effect van sociale/economische op-
yang voor vrouwen na hun gevangenisstraf, voordat 
ze terugkeren naar hun oorspronkelijke leefmilieu. 
De bewoonsters van een opvanghuis werden vergele-
ken met een vergelijkbare groep niet-opgevangen 
vrouwen in dezelfde periode (1972-1977) in Califor-
nie. De vergelijking geeft aan dat de opvang zowel het 
aantal recidivegevallen als ook de ernst daarvan redu-
ceerde, hetgeen, zo menen de auteurs te mogen stel-
len, niet verklaard kon worden door verschillen in 
motivatie of door verschillen in criminele carriere 
tussen beide groepen. Het succes in het terugdringen 
van recidive wordt toegeschreven aan de sociale steun, 
het veilige onderdak, de bemoedigende sfeer en de 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen het opvanghuis. 
Met literatuuropgave. 

34 
Hu6t, J.F. van. De buitenlander in de Nederlandse 
gevangenis. 
Proces, 64e jrg., nr. 2, februari 1985, blz. 57-61 (N). 

De auteur becijfert dat eind 1983 het aantal `echte' 
buitenlanders in gesloten gevangenissen in Nederland 
42 procent heeft bedragen. Voegen we daar de gede-
tineerden aan toe met een Nederlands paspoort, 
maar met een andere etnische achtergrond, dan gaat 
het bij elkaar om tussen de 57 en 60 procent van de 
totale gevangenisbevolking. Een aantal problemen 
waarmee buitenlanders in detentie met name worden 
geconfronteerd, worden nader besproken: de dreiging 



van uitzetting, do interne verhoudingen binnen de 
inrichting, religie en levensovertuiging eq. levens-
stijl, contact met de buitenwereld, en taalproblema-
tick. De au teur vraagt structurele en continue beleids-
matige aandacht voor het grote aantal buitenlanders 
in detentie. Hij mcent dat een buitenlandse gedcti-
neerde op basis van vrijwilligheid zou moeten kunnen 
kiezen voor detentie in ecn gesloten systeem met de 
volgende kenmerken: algeheel gemeenschapsregiem; 
huisvcsting op slaapzalen met maximaal 12 gedeti-
neerden; arbeid die is gcrieht op het ontwikkelen 
van vaardigheden die in het thuisland van nut zijn; 
personeel met affinitcit tot en daadwerkelijke bclang-
stelling voor etnische minderheden; werving van per-
soneel met eon dergelnke achtergrond. 

Reclassering 

35 
Budde, F.H. Reclasseringshulp voor Nederlanders in 
het huitenland. 
Proces, 64e jrg., fir. 2, fcbruari 1985, biz. 47-56 (N). 

Scdert het begin van de zeventiger jarcn is het aantal 
Nederlanders in buitenlandsc penitentiaire inrichtingen 

132 sterk tocgenomen. Bijna 70 procent van het aantal 
arrestaties vindt plaats wcgens het in bezit hebben 
van drugs. Ging het daarbij in de cerste jaren nog vaak 
om jongeren die voor cigen gebruik drugs meenamen; 
bun plaats is nu ingcnomen door eon legertje van koc-
riers dat wordt gcronseld door handelaren die zelf 
op de achtcrgrond blijven. Veelal smokkelt men drugs 
omdat men denkt op die manier uit bestaande finan-
ciele problemen te kunnen geraken. De reclasserings-
hulpverlening aan deze gedetineerden wordt gecoor-
dineerd door de afdeling Buitenland van de V.v.R.I. 
Deze afdcling werkt daarbij nauw samen met de minis-
teries van Justitie en van Buitenlandse Zaken. De re- 

. classcringshulp m.b.t. in het buitenland gedetinecrde 
Ncderlanders omvat: a. het verstrekken van sociale 
informatie/rapportage aan buitenlandse justitidle in-
stanties; b. het bcsteden van aandacht aan problemen 
die samenhangen met de detentie in het buitenland, 
zowel voor de gedetineerde als voor zijn relaties in 
Nederland; c. het voorbereiden van de terugkcer naar 
Nederland na de detentie. 

36 
Curtis Jr., R.L. and S. Schulman. Ex -offenders, 
family relations and economic supports: the 'Signi-
ficant Women' study of the TARP project. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 4, oktober 1984, 
blz. 507-528 (USA). 

Het artikel geeft nieuwe informatie over het Transi-
tional Aid Research Project (TARP), dat in 1976 werd 
opgezet in Texas en Georgia. Doel hiervan was tc be-
zien of ex-gedetineerden zich sneller en beter weer 
inpassen in de maatschappij ,  met bepaalde vormen 
van materiele en immateriele hulpverlening. In het ex- 
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periment werden vier groepen onderscheiden: drie 
groepen kregen gedurende 13 of 26 maanden na ont-
slag uit detentie een uitkering (n=106), een groep 
kreeg hulp bij het zoeken naar werk en gespreksbege-
leiding (n=92). Van de twee controlegroepen werd 
de ene gevolgd-d.m.v. interviews en de andere met 
behulp van administratieve computergegevens. De 
belangrijkste bevinding uit eerder onderzoek was dat 
de uitkering geen reducerend effect had op recidive 
en geen aansporing was om werk te zoeken. Dit arti-
kel behandelt de resultaten van een deelstudie, waarin 
198 `significante' vrouwen werd gevraagd naar hun 
relatie met ex-gedetineerden uit het TARP-project, 
en de werk- en _financiele situatie. Gegevens hieruit 
leverden een overeenkomstig beeld als het eerdere 
onderzoek, n.l. dat de TARP-uitkering het zoeken 
naar werk niet aanmoedigde, het verschaffen van 
huishoudgeld niet bevorderde, alcoholgebruik sti-
muleerde en voor de vrouwen het zicht op .de toe-
kom st niet verbeterde. Bij getrouwde mannen die 
naar hun partner terugkeerden had de TARP-uitkering 
een positief effect. Bij ongetrouwde mannen die naar 
hun moeder terugkeerden bleek duidelijk een negatief 
effect. Voor het eerstgenoemde effect wordt een ver-
klaring gezocht bij de these van Orsagh en Witte 
m.b.t. het relatieve succes van programma's bij margi-
nale groepen, voor het tweede bij de theorie van de 
'anomie van de overvloed' (Simon en Gagnon). 
Met literatuuropgave. 

37 
Jacobs, J.B., R. McGahey and R. Minion. Ex -offender 
employment, recidivism and manpower policy: 
CETA, TJTC and future initiatives. 
Crime and delinquency, 30e jrg., nr. 4, oktober 1984, 
blz. 486-506 (USA). 

In dit artikel wordt een historisch overzicht gegeven 
van overheidspogingen om ex-delinquenten aan werk 
te helpen, met speciale aandacht voor het Targeted 
Jobs Tax Credit (TJTC) project. Door onderzoek werd 
in 1977 aangetoond dat het werkloosheidspercentage 
onder ex-delinquenten drie maal zo hoog is als onder 
niet-delinquenten. In de veronderstelling dat criminele 
recidive gereduceerd kan worden door meer ex-de-
linquenten aan werk te helpen, zijn sinds 1960 een 
aantal projecten opgezet met als doe de kansen op 
de arbeidsmarkt van deze groep te verbeteren. Aanvan-
kelijk werd alleen werktraining en begeleiding bij het 
zoeken naar werk geboden, maar met het krapper 
worden van de arbeidsmarkt kreeg dit minder zin. 
Omdat projecten waarin door de overheid werk werd 
gecreeerd ook niet tot het gewenste resultaat leidden, 
werd in 1978 besloten de particuliere sector meer bij 
de inspanningen te betrekken. Zo ontstond het TJTC-
project, waarin particuliere ondernemers belasting-
vermindering krijgen voor het in dienst nemen van 
leden van zeven met name genoemde kansarme groe-
pen. Uitgebreid evaluatie-onderzoek ontbreekt, maar 
uit de beschikbare cijfers blijkt dat ook de resultaten 
van dit project niet bemoedigend zijn. Dit wordt ten 
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dele geweten aan een gebrekkige publiciteit en organi-
satie en aan het feit dat de financiele tegemoetkoming 
te gering is om op te wegcn tegen de moeilijkheden 
die een ex-delinquent in dienst kan veroorzaken. 
Daarbij komt nog het stigmatiserende effect dat niet 
voor cen dergelijke aanpak doet pleiten. De auteur 
hceft meer hoop gcvestigd op het Transitional Aid 
Released Prisoners (TARP) project (zie Curtis en 
Schulman, excerpt nr. 36) en het Neighborhood Work 
Program (NWP) van het Vera Institute of Justice, 
maar hiervan zijn de resultaten nog niet voldoende 
vastgesteld. 
Met literatuuropgave. 

38 
Orsagh, T. and M.E. Marsden. What works when: 
rational-choice theory and offender rehabilitation. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 3, 1985, 
bli. 269-277 (USA). 

In doze theoretische beschouwing wordt gesteld dat 
de kreet 4 niets helpt' de mogelijkheden tot succesvolle 
rehabilitatie van ex-delinquenten onderschat. Aange-
toond wordt dat rehabilitatieprogramma's veelal niet 
zijn afgestemd op de specifieke motieven die ooit tot 
het delict hebben geleid. Wanneer deze programma's 
mccr zouden worden toegespitst op de motieven van 
bepaalde soorten delinquenten zouden ze effectiever 
zijn. Richtlijn hiervoor is een model over rationedl 
beslissen door de ex-delinquent; welke doelen streeft 
hij met welke middelen (legitieme of illegitieme 
activitciten) na. Aan de hand van een voorbeeld van 
economisch gemotiveerde vermogensdelinquenten 
wordt geillustreerd hoe het aanleren van eon yak en 
het beinvloeden van de attitude ten aanzien van regel-
matige arbeid cffectief zoo kunnen zijn bij het tegen-
gaan van recidive. In feite wordt de persoonlijke kos-
ten/baten afweging van (il)legitieme activiteiten in 
het rehabilitatieprogramma be'invloed in een gewen-
ste richting. Vanuit het model wordt beargumenteerd 
waarom dit soort inkomenverhogende programma's 
minder effectief is bij anders gemotiveerde delinquenten 
en waarom andersoortige programma's minder effec-
fief zijn bij economisch gemotiveerde delinquenten. 
Met literatuuropgave. 

39 
Rook, A. Visies op voorlichtingsrapportage. 
Proccs, 64e jrg., nr. 2, februari 1985, blz. 39-46 (N). 

De auteur gaat in op de functie van de voorlichtings-
rapportage door de reclassering bij de strafrechtsple-
ging. Hij doct dit aan de hand van de resultaten van 
een onderzoek in het arrondissement Assen waarbij 
vraaggesprekken over dit onderwerp zijn gehouden 
met reclasseringsmedewerkers, officieren van justitie, 
rechters on advocaten. Er b/eken be/angrijke nuance-
verschillen te bestaan tussen de reclasseringsmedewer-
kers cnerzijds en de leden van de rechterlijke macht 
anderzijds over de functie van het voorlichtingsrap-
port. De door de leden van de rechterlijke macht ge- 
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signaleerde knelpunten komen in het algemeen neer 
op een onvoldoende afstemming van de inhoud 
van de rapporten op de functie die de rapportage zou 
moeten hebben bij de afhandeling van een zaak. De 
reclasseringsmedewerkers signaleren een gebrek aan 
effectiviteit van de uitgebrachte rapporten. Ondanks 
deze knelpunten zijn alle partijen redelijk tevreden 
over het functioneren van de voorlichtingsrappor-
tage, hetgeen door de auteur in verband wordt ge-
bracht met een mogelijke latente functie ervan: re-
ductie van onzekerheid. Tot slot worden aanbevelin-
gen gedaan voor de verbetering van de rapportage. 

40 
Wilthagen, T. De voorlichtingsrapportage door de re-
classering en de onzekerheid van het straffen. 
Proces, 64e jrg., nr. 6, juni 1985, blz. 187-193 (N). 

Het artikel is een reactie op een eerder artikel van 
A. Rook in het februari-nummer van Proces (zie ex-
cerpt nr. 39), waarin deze ingaat op de functie van de 
voorlichtingsrapportage door de reclassering. De au-
teur verwijt Rook de kans te hebben laten liggen om 
tot een beter begrip te komen van het functioneren 
van die rapportage en beschrijft vervolgens de conclu-
sies van een eigen onderzoek. Daarin is door .middel 
van een inhoudsanalyse van een dertig voorlichtings-
rapporten getracht een beter zicht te krijgen op de 
verschillende functies van die rapportage. Uitgangs-
punt bij die analyse vormde het begrip professionali-
sering; een begrip dat in verband wordt gebracht met 
de pretentie van beroepsgroepen om onzekerheden 
te beheersen. De onzekerheidsreductie die een voor-
lichtingsrapport voor de straftoemeter oplevert, heeft 
vooral betrekking op het toekomstige gedrag van de 
verdachte. Impliciet worden aan het rapport indicaties 
ontleend omtrent de kans op recidive. Ook wordt 
het voorlichtingsrapport door de straftoemeter benut 
om het vonnis te legitimeren. 

Psychiatrische zorg 

Zie ook excerpt nr. 29. 

41 
Egmond, M. van, en R.F.W. Dijkstra. De voorspel-
baarheid van suicidale gedragingen: de resultaten van 
een meta-analyse van gepubliceerde studies. 
Tijdschrift voor psychiatrie, 27e jrg., nr. 6, 1985, 
blz. 402-421 (N). 

De auteurs evalueren een groot aantal studies (81), 
gepubliceerd tussen 1961 en 1982. Deze studies 
werden verzameld op grond van duidelijke criteria 
t.a.v. de onderzoeksvraagstelling. Voor de vergelijking 
werd gebruik gemaakt van de door Smith, Glass en 
Miller in hun meta-analyse van therapie-effectstudies 
gehanteerde kenmerken zoals onderzoekopzet en 
methode. Deze lijst werd aangevuld met een reeks van 
items op basis van een inventarisatie van alle in de 



136 	• 

desbetreffende studies gebruikte variabelen. De items 
werden gescoord per vergelijking. Ook werden de 
scores op 66n item per vergelijkingscategorie samenge-
vat. Voordeel van de gehanteerde methode is volgens 
de autcurs dat ze veel systematischer is dan andere 
methoden van literatuuronderzoek. Wel worden hier-
bij eisen gesteld aan de wijze van dataverzameling. 
Op de problemen hieromtrent worth ingegaan. De re-
sultaten van hun evaluatie wijzen or op dat de huidige 
stand van kennis betreffende risicofactoren voor het 
optreden van suicidaal gedrag vooral betrekking heeft 
op social° kenmerken. T.a.v. klinische symptomen 
zijn de uitkonisten van onderzock veel minder duide-
lijk. De vraag hoe su fcidale gedragingen worden ge-
leerd of hoe personen aangeleerd wordt op/in een 
specifieke situatie met surcidaal gedrag to reageren 
lijkt relatief veronachtzaamd te zijn. De auteurs 
achten het van groot belang dat or nicer standaardi-
sering plaatsvindt met betrekking tot de definiering 
van (niet)-suicidaal gedrag en de differentierende ken-
rnerken. Zij besluiten met eon opsoimning van de be-
langrijkste onderzoekaanbevelingen van Brown en 
Sheran (1972) en Motto on Heilbron (1976). Doze 
hebben blijkbaar slechts weinig wcerklank gevonden. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 	 • 

Zie ook de excerpten nr. 9, 10, 12. 19 en 20. 

42 
Beyer-Lazonder, C.G., en A.R. flauber. De afhandeling 
door de kinderpolitie. Eon vergehjkend onderzoek. 
Proces, 64e jrg., nr. 3, maart 1985, blz. 67-75 (N). 

Het onderzoek omvat vijf doelstellingen: a) Inzicht 
verschaffen in de vraag welke jongeren met de kinder-
politic in aanraking komen. b) Analyseren of or ver-
schil in afhandeling door de kinderpolitie bestaat tus-
sen grote gemeenten als Den Haag en Rotterdam on 
middelgrote gemeenten als Leiden, Delft, Alkmaar 
en Haarlem. c) Nagaan in hoeverre or sprake is van ver-
schillen in beeld tussen bOvengenoemde getncenten. 
d) Nagaan in hoeverre or eon discrepantie valt to con-
stateren tussen bcleid en praktijk. e) In welke gcvallen 
worden mogelijkheden geboden voor alternatieve 
straf en/of hulpverlening en wanneer kan eon jongere 
beschikken over vroeghulp? Gedurende vier weken 
word over alle 177 bij de kinderpolitie in genocinde 
steden binnengekomen jongeren eon standaardvragen-
lijst ingevuld. Het blijkt vrijwel altijd om jongens to 
gaan tussen 14 en 17 jaar met eon laag opleidings-
niveau die voor dicfstallen uit winkels of van vervoer-
middelen of voor inbrakcn zijn gepakt. Er blijken 
verder verschillen to bestaan in afliandeling tussen do 

• korpscn van beide grote steden en de kleinere korp- 
•sen, maar ook tussen de korpsen van Den Haag on 
Rotterdam. In Den Haag on Rotterdam is gekozen 
voor cen beleid dat persoonsgerichte aanpak on be-
reidheid tot hulpverlening bcoogt. De praktijk echter 
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laat zien dat de politie zelf nauwelijks hulp verleent 
en ook zelden doorverwijst naar een hulpverlenende 
instantie, ook niet in Den Haag en Rotterdam. 
Met literatuuropgave. 

43 
Drewes, 	Beklagrecht in de rijksinrichtingen 
voor kinderbescherming. 
Delikt en delinkwent, 15e jrg., nr. 6, juni 1985, blz. 
520-533 (N). 

Op 1 april 1984 trad de wet in werking die de rechts-
positie verbeterde van degenen die in rijksinrichtingen 
voor de kinderbescherming verblijven: art. 26a t/m 
k Beginselenwet Kinderbescherming (KB) en voorna-
melijk de artikelen 144 t/m 177a Uitvoeringsbesluit 
Kinderbescherming (UK). Bovendien zijn ingevolge 
de art. 26k BK jo 157d UK respectievelijk de art. 
32BK jo 177a UK enige reglementen vastgesteld, zoals 
het `reglement betreffende de rechtspositie'. Naar aan-
leiding hiervan gaat de auteur eerst in op de rijks-
inrichtingen en haar bevolking, de rechtspositie en 
informatieverschaffing en de Commissies van Toezicht 
die klachten moeten behandelen. Vervolgens geeft 
zij enige ervaringen met de beklagregeling weer. In 
totaal werden tot nu toe vijftig klachten ingediend 
(uitsluitend klaagschriften van jongens). Deze betrof-
fen vooral plaatsing buiten de groep en het niet toe-
kennen van verlof. Van een aantal gevallen wordt een 
heel korte beschrijving gegeven. De auteur acht de 
informatieverschaffing aan de jeugdigen in de inrich-
tingen over de materiele en de formele rechten nog 
niet optimaal geregeld. Het is wel haar indruk dat het 
beklagrecht een wezenlijke functie zal gaan vervullen 
bij de afweging van de belangen van de minderjarige 
en die van de inrichting en bij de interpretatie van 
bestaande dan wel de vaststelling van toekomstige 
afspraken en regels. 

Politie 

44 
J.A. Infiltratie air nieuw specialisme: aan-

vaardbaar of hellend vlak? 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 11, 25 mei 1985, 
blz. 243-253 (N). 

Onder infiltratie verstaat de auteur het tersluiks bin-
nendringen in het criminele milieu om betere opspo-
ringsresultaten te verkrijgen. Wat hem verontrust is 
de roep binnen de Nederlandse politic om dit ver-: 
schijnsel te institutionaliseren. Om dit te illustreren 
gaat de auteur eerst in op het Amerikaanse under-
cover-gebeuren, dat voor hem het beeld oproept van 
een afglijden naar een bedenkelijk niveau van opspo-
ring en rechtsbedeling. Tevens belicht hij 'de zaak 
Francois': een zich jarenlang in Belgie afspelend 
schimmenspel dat uiteindelijk onbeheersbaar en desas-
treus voor de politie bleek uit te pakken. Ook wordt 
ingegaan op de zgn. `verdeckte Ermittlungen' bij het 
Duitse Bundes Kriminalamt. De auteur concludeert 
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dat pseudokoop als vorm van infiltratie een toclaat-
bare opsporingsmethode is, mits zij wordt uitgevoerd 
binnen het zgn. Tallon-criterium (Arrest Hoge Raad 
1979). De uitvoering dient volgens de auteur onder 
moor aan de volgende voorwaarden te voldoen: a) at-
loon in uitzonderlijkc gevallen van georganiseerde cri-
minaliteit; wanneet de gebruikelijkc opsporings-
tactieken nict uitvoerbaar zijn, eq. daar waar goon 
baat to verwachten is bij pogingen het geplcegde mis-
drijf aan de oppervlakte to brengen; b) onder regie , 
van het 0.M.; c) in alle opzichten controleerbaar 
voor de rechter; d) goon inzet van burger-infiltranten. 
Institutionalisering van het middel infiltratie als nieuw 
specialisme binnen de Nederlandsc politie acht de 
auteur onaanvaardbaar omdat: 1) de morele risico's 
en gevaren, niet alleen voor de direct betrokken poll-
tie-ambtenaren, maar ook voor het politie-apparaat 
als zodanig to groot zijn; 2) de praktische uitvoering, 
met name ook nit oogpunt van veiligheid van de in-
filtrant, nauwelijks to verwezenlijken is; 3) de juri-
dische mogelijklieden daaftoe to weinig speelruimte 
bieden; 4) het te verwachten rendement niet opweegt 
tegen de investering. 

45 
Homant, R.I. and D.B. Kennedy. Police perceptions 
of spouse abuse: a comparison of male and female 
officers. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 1, 1985, blz. 
29-47 (USA). 

Dit onderzoek in Michigaii vergclijkt de houding van 
mannelijke on vrouwelijke politieagenten ten aanzien 
van hun optreden bij familieruzics, in het bijzonder: 
mishandeling binnen hot gezin. Mishandelde vrouwen 
in opvanghuizen bleken moor tevreden met het optre-
den van vrouwelijkc dan met dat van mannelijke agen-
ten. In het vervolgonderzoek gaven de 62 vrouwelijke 
en de 89 mannelijke agentcn aan professioneel optre-
den in dergelnke situaties een heel belangrijk onder-
deel van hull' taak to vinden. loch bleken de vrouwe-
lijke agenten zich sterker bij de problcmatiek betrok-
ken to voelen dan hun mannelijke collega's, vooral 
naarmate men zich moor bewust was van de kwets-
baarheid van de vrouwelijke partner bij conflicten. 
Voor dc mannelijke agenten gold dat men zich moor 
betrokken voelde bij doze problematick naarmate men 
dc verantwoordelijkheid voor het conflict meet 
bij de mannelijkc partner legde. Voor beide groepen 
block dat een hogere opleiding on moor sympathie 
voor de feministische ideologic samenging met eon 
grotere betrokkenheid. De mannelijkc agenten zagen 
in het optreden van hun vrouwelijke collega's echter 
eon gcbrek aan daadkracht; de vrouwelijke agenten 
beriepen zich vooral op hun eigen rustige on begrijpen-
de optredcn, hetgeen minder escalatic van het con-
flict met zich nice zou brengen. De auteurs waarschu: 
wen tegen mogelijk beleid om in het vervolg voorna-
melijk vrouwelijkc agenten op dergclijke conflicten 
af to sturen. 
Met literatuuropgave. 
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46 
Police community relations. Themanummer. 
American journal of police, 3e jrg., nr. 2, lente 1984, 
blz. 145-228. 

Vier artikelen in bovengenoemd tijdschrift handelen 
over diverse aspecten van de relatie en de wisselwerking 
tussen politie en samenleving. R. W. Taylor geeft in 
een historische benadering aan dat de sociaal-culturele 
en politieke veranderingen van de jaren zestig een gro-
tere rol speelden in de ontwikkeling van de problema-
tiek rond politie en samenleving dan enig andere pe-
riode in de Amerikaanse geschiedenis. Tevens stelt hij 
dat er uit het verleden een aantal belangrijke lessen 
kunnen worden getrokken voor de huidige en toekom-
stige bepaling van het beleid. 
S.M. Cox wijst erop dat een van de meest controver-
siele aspecten van de relatie tussen politie en samen-
leving de omgang met raciale en etnische minderheden 
betreft. De daarmee samenhangende problemen zijn ge-
worteld in de structuur van de samenleving en de 
waarden waarop deze is gebaseerd. Door politieperso-
neel uit deze groepen te recruteren kunnen de relaties 
met de politie verbeterd worden. P.H. Johnson deed 
d.m.v. participerende observatie in een bepaalde polite-
organisatie een onderzoek naar de invloeden van twee 
stijlen van leiding geven op de relatie van de organisatie 
met de directe omgeving. Het ene managementsperspec-
tief was conservatief en traditioneel, het andere innova-
tief en gemeenschapgericht. P.K. Manning kritiseert de 
pogingen die worden gedaan om de diensten die de 
politie levert aan de maatschappij en haar burgers 
minder anoniem en persoonlijker te maken 
('community policing'). Hij analyseert de ideologische, 
programmatische, pragmatische en organisationele as-
pecten hiervan en de eraan ten grondslag liggende 
vooronderstellingen. Empirisch onderzoek is volgens 
de auteur niet in staat gebleken deze vooronderstel-
lingen te ondersteunen. 
Met literatuuropgaven. 

47 
Politiewerk, aan de basis ... in de wijk. Themanum-
mer. 
Tijdschrift voor de politie, 47e jrg., nr. 2, februari 
1985, blz. 53-96 (N). 

Dit themanummer is gewijd aan het congres dat op 
20 oktober 1984 aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam (EUR) plaatsvond onder de titel 
werk'. Het congres was georganiseerd door de lande-
lijke werkgroep Wijk/Rayonagenten in samenwerking 
met de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de 
EUR en was vooral bedoeld voor politiemensen die 
aan de basis het politiewerk verrichten. In dit speciale 
nummer zijn opgenomen de teksten van de algemene 
inleidingen van de landelijke werkgroep Wijk/Rayon-
agenten en van C. Fijnaut, Raadadviseur bij het 
Ministerie van Justitie. Vervolgens volgen de teksten 
van de workshop-inleidingen die hoofdzakelijk over 
de `basispolitie' en het `basispolitiewerk' zelf handelen. 
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Vervolgens komen de workshop-inleidingen aan de 
orde die vooral gaan over de relaties tussen 'basis-
politic' enerzijds en gemeentebestuur; opcnbaar 
ministerie, rcclassering en maatschappelijk werk an-
derzijds. Tenslotte zijn in dit nummer de verslagen 
van de discussies in de workshops en van de forum-
discussie opgenomen. 

48 
Punch, M. Krakers: 'Know thy enemy'. 
Tijdschrift voor de politic, 47e jrg., or. 4, april 1985, 
blz. 194-198 (N). 

De autcur is van mening dat het van seer groot belang 
is in onderhandelingen of in confrontaties de gedach-
tegang van krakers en hun manier van opereren te kun-
nen begrijpen. Daarbij moot de politic nict louter 
denken in termen van tactiek en techniek, maar ook 
in termen van cultuur en ideologie van de krakersbe-
weging. De auteur geeft in zijn artikel onder moor 
eon recensie van de PSP-publikatic 'Politic, diender 
of commando' en het bock van Chorus, Van Houcke 
en Verrijn Stuart 'De colonne eenmaal in bcweging'. 
Hot lezen van doze twee publikaties vond hij depri-
merend onidat zij een beeld van de politic schetsen 
dat volstrekt onrcalistisch is en dat het gevoel geeft 
dat een gesprek tussen de politic en de radicale ele-
menten in de maatschappij gedoemd is to mislukken. 
Radicalen hcbben behoefte aan woordvocrders die hun 
ideeen aan anderen overdragcn om publiciteit en poli-
tieke steun to verkrijgen en die een thcoretische onder-
bouwing van de bcweging geven. Chorus en de 
zijnen zijn, seals blijkt, ten zeerste bereid dit to doen. 
De auteur verwijt de schrijvers van beide uitgaven 
tenslotte dat zij nict schijnen to beseffen dat rel- 
bcheersing niet synoniem is met politiewerk, want 
veel van het dagelijksc politiewerk is ver verwijderd 
van repressic of misdaadbestrijding. 

49 
Rouse, J.J. The relationship between police presence 
and crime deterrence. 
Police journal, 58e jrg., nr. 2, .april-juni 1985, blz. 
118-131 (GB). 

In dit artikel behandelt de auteur het effect van de 
aanwezigheid van politic op het misdaadcijfer vanuit 
twee gezichtspunten: het verband tussen het aantal 
inwoners van eon stad en het aantal politiemensen 
encrzijds en het misdaadeijfer anderzijds en ten tweede 
het effect van verschillende vormen van organisatie 
en wijzen van optreden, zoals dat uit con aantal ex-
perimenten blijkt. M.b.t. het eerste gezichtspunt 
blijkt er nauwelijks verband to bestaan tussen het 
aantal politiemenscn per duizend inwoners en het 
misdaadcijfer. Het is echter mogelijk dat or in eon 
aantal steden relatief veel politic is juist als gevolg van 
het hoge misdaadcijfer. Van belang is ook dat de wijze 
waarop het misdaadcijfer tot stand komt niet in clke 
stad gelijk is. M.b.t. het tweede gezichtspunt komt de 
auteur tot de conclusie dat de resultaten van de onder- 



zoeken, waarin het effect van de `zichtbaarheid' 
(in burger, in uniform) en wijzen van optreden 
werden onderzocht, niet eenduidig zijn. Volgens de 
auteur spelen veel andere factoren een belangrijke rol; 
de combinatie van deze factoren is bepalend voor het 
effect op het misdaadcijfer. Alleen maar meer politie 
helpt niet. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

50 
Roorda, P.A. Twaalf jaar registratie van verslaafde 
gedetineerden. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psycho-
trope stoffen, 1 le jrg., nr. 2, juni 1985, blz. 91-93 
(N). 

In de huizen van bewaring (HvB) in Haarlem zijn 
vanaf 1972 de verslaafden aan heroine geregistreerd. 
In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de 
in twaalf jaar verzamelde gegevens. In 1978 en 1979 
hadden de Haarlemse HvB's een duidelijke aanzuigende 
werking op het plaatsen van verslaafde gedetineerden 
als gevolg van het aldaar in functie treden van de au- 

141 teur als adviseur voor verslavingsaangelegenheden. 
Na deze jaren zijn in de HvB's van Amsterdam en 
Rotterdam experimenten met drugsverslaafden op gang 
gekomen, zodat de neiging om verslaafden bij voor-
keur in Haarlem te plaatsen verdween. In dit artikel 
wordt een overzicht gegeven van het aantal verslaaf-
den, hun gemiddelde leeftijd, het percentage buiten-
landers en het arrondissement van herkomst. Ver-
volgens worden de wijze en resultaten van behandeling 
weergegeven. Hierbij valt op dat het door de verslaafde 
kiezen voor een onderhoudsdosis de laatste twee jaar 
sterk is toegenomen. Tot slot wordt aangegeven dat 
de werkwijze van de medische dienst, inhoudende dat 
de behandeling van verslaafden volledig door de ge-
stichtsarts gebeurt, niet langer meer haalbaar was. 
Er is nu afgesproken dat een verslaafde met betrekking 
tot zijn afkickproblemen met een vaste verpleegkun-
dige te maken krijgt. 
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Congressen 

15th International Institute on the Prevention and 
Treatment of Drug Dependence 
Het congres biedt gelegenheid tot uitwisseling van 
kennis en ervaring op het gebied van onderzoek, 
behandeling en preventie van druggebruik. Actuele 
problemen komen aan de orde, zoals de veranderingen 
in het druggebruik (de opkomst van het cocaine- en 
het polydruggebruik); gezondheidsaspecten (zoals ver-
slaafden als risicogroep voor AIDS). Er zal kritisch 
worden ingegaan op zowel bedoelde als onbedoelde 
effecten van justitie en politiemaatregelen, behande-
ling en voorlichting en preventie. Gepoogd zal worden 
een evenwicht te vinden tussen nagestreefde idealen. 
gehanteerde maatregelen en de (economische) reali-
teit van de jaren tachtig. 
Datum: 6-11 april 1986 
Plaats: 	Congrescentrum De Lecuwenhorst te 

145 	 Noordwijkerhout 
Inlichtingen: Local Organizing Committee, le Swee-

linckstraat 25, 
2517 GA, 's-Gravenhage. Tel.: 070-469538 

NVIC -Congres Vrouw en crirninaliteit 
In het voorjaar van 1987 zal de Nederlandse Vereni-
ging voor Kriminologie een congres organiseren 
onder deze titel. Het is de bedoeling dat daarbij 
verschillende aspecten aan de orde komen: de vrouw 
als dader en als slachtoffer van criminaliteit; wetge-
ving, rechtspraak en beleid; actiegroepen en hulpver-
lening enzovoort. Meer in het algemeen staat het 
congres in het teken van eventuele veranderingen die 
gedurende de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden 
ten aanzien van `vrouw en criminaliteit'. De congres-
commissie nodigt personen en/of organisaties uit om 
een bijdrage aan het congres te leveren. Uit schrif-
telijke bijdragen zal een congresbundel worden samen-
gesteld. Gezien de te verwachten produktietijd van de 
bundel worden belangstellenden vcrzocht zo spoedig 
mogelijk contact op te nemen met het secretariaat 
van de congrescommissie. 
Inlichtingen: G. Kortland, p/a Emancipatieproject 

Gemeente Rotterdam, Haagscveer 35, 
3011 AH Rotterdam. Tel. 010-173114/ 
173264. 
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