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Voorwoord 

De Nederlandse bevolking wordt ouder. 
Deze constatering baart weinig opzien meer. 
De pers bericht erover, wetenschappers 
[louden zich steeds vaker met ouderen bezig, 
en de politiek probeert in te schatten wat 
deze veroudering betekent voor toekomstig 
beleid. Voor demografisch gevoelige 
beleidsterreinen (zoals onderwijs of ouderen-
zorg) hee ft de verschuiving in leeftijdsopbouw 
belangrijke consequenties. Dit geldt eens te 
meer wanneer ook de maatschappelijke 
positie van ouderen gaat veranderen. Het 
ontstaan van helangenverenigingen van 
ouderen wijst daarop. In hoeverre zal deze 
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	ontwikkeling ook haar weerslag hebben op 
het justitiele apparaat? 
Deze vraag hangt nauw samen met een 
andere, namelijk in hoeverre crimineel 
gedrag vooral is voorbehouden aan jongeren, 
ongeacht bepaalde maatschappelijke omstan-
digheden. Dit zogenoemde leeftijdseffece 
wordt in de criminologie reeds sedert Lange 
tijd bestudeerd. Ook in een onlangs ver-
schenen rapport van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (F. van Tulder, SCB-cahier 
nr. 34) werd dit verschijnsel opnieuw onder 
de aandacht gebracht. 
Wanneer criminaliteit een typisch jeugdige 
aangelegenheid is, kan dit betekenen dat in 
de toekomst minder personen met justitie 
in aanraking zullen komen, met alle 
beleidsmatige consequenties van dien. 
Wanneer echter algemene maatschappelijke 
factoren een grotere rol spelen dan leeftijd, 
dan kan de strafrechtelijke pralctijk in de 
toekomst op meer oudere personen rekenen. 
In de VS wordt in dit verband reeds gespro-
ken van de categorie 'bejaarde criminelen'. 
Hoe het ook zij, aanleiding genoeg voor de 
redactie van Justitiele Verkenningen om 
enkele artikelen te verzamelen, die deze 
problematiek vanuit verschillende invals-
hoeken belichten. De eerste bijdrage aan dit 



nummer is een bewerkt artikel van twee 
uitgesproken verdedigers van een universeel 
leeftijdseffect. Ongeacht sociale omstandig-
heden, geslacht of soon misdrijf is volgens 
Hirschi en Gottfredson sprake van een pick 
in de criminaliteitscijfers in de tienerjaren. 
Zij bespreken de consequenties daarvan voor 
theorie en onderzoek in de criminologie. 
In het tweede artikel, dat door C.R. Block 
voor JV werd geschreven, worden enige 
vraagtekens bij hun stelling gezet. Via een 
nauwkeurige analyse van bijna 13.000 
levensmisdrijven in Chicago toont zij aan dat 
- althans voor dit delict - geen sprake is van 
een eenduidige samennang tussen leeftijd 
en critninaliteit. Zij wijst onder andere op 
het belang om bij metingen onderscheid te 
maken tussen het aantal daders en het aantal 
misdrijven. De auteur van de derde bijdrage, 
John Pratt, vindt dater - althans in Engeland 
- beleidsmatig veel te weinig rekening worth 

150 	gehouden met een mogelijke afname van de 
criminaliteit vanwege het afnemende aantal 
jongeren. Hij presenteert enige gegevens 
onder het provocerende motto jeugdige 
delinquenten worden schaars'. 
Vervolgens wordt in twee artikelen de 
ouderenproblematiek belicht. In het eerste, 
van Cullen, Wozniak en Frank, wordt gesteld 
dat het ontstaan van de zogenaamde tejaarele 
crimineel' een mythe is, die - in de VS - 
door ambitieuze criminologen en een op 
nieuwtjes beluste pers in het Leven is geroe-
pen. In het laatste artikel van het themadeel 
wordt door Ann Goetting de aandacht 
gevraagd voor de specifieke positie van oudere 
gedetineerden. Met hun problemen dient 
volgens de auteur meer rekening te worden 
gehouden, ongeacht de vraag of het er in de 
toekomst nu meer of minder zullen zijn. 



Leeftijd en de verklaring van 
criminaliteit* 

door T. Hirschi en M. Gottfredson 

Inleiding 
Volgens sommige criminologen vormt leef-
tijd, met betrekking tot criminaliteit, het 
meest eenvoudig te bestuderen gegeven. Tot 
op zekere hoogte is dat waar, maar zodra het 
erom gaat de betekenis of de implicaties van 
de relatie tussen leeftijd en criminaliteit vast 
te stellen, blijkt deze relatie een van de 
moeilijkste onderwerpen te zijn binnen de 
criminologie. Dat criminaliteit een leeftijd-
gebonden verdeling heeft, is een van de 
weinige feiten waarover men het binnen de 

151 	criminologie eens is. 
Theoretici worden er dan ook regelmatig 
aan herinnerd dat zij in hun verklaringen van 
criminaliteit met deze verdeling rekening 
moeten houden. Geen van de traditionele 
criminologische theorieen, waarbij het 
accent ligt op het verklaren van verschillen 
tussen criminelen en niet-criminelen, ont-
komt geheel aan deze leeftijdskritiek. 
Vanwege de hardnekkigheid van de kritiek 
wordt in recente theorieen (van bijvoorbeeld 
Matza, Greenberg en Trasler) expliciet 
rekening gehouden met het feit dat crimina-
liteit leeftijdgebonden varieert. Niet alleen 
op de criminologische theorievorming, maar 
ook op het criminologisch onderzoek heeft 
het leeftijdseffect invloed gehad. Zo is er • 
sprake van een toegenomen gebruik van 
longitudinale onderzoekopzetten en van een 
toegenomen aandacht voor onderwerpen 
zoals de `carriere-crimineer. 
Naar onze mening is de invloed die het 
leeftijdseffect heeft gehad op de theorie- . 
vorming en op de vormgeving van het onder-
zoek binnen de criminologie, overtrokken 

* Dit is een verkorte weergave van: Age and the • 

explanation of crime. In: American Journal of 
Sociology, 89e jrg., 1983, nr. 3, blz. 552-584. 



geweest. Den mening zal worden onder. 
bouwd aan de hand van een aantal stellingen, 
die in het navolgende nader worden uitge-
werkt: 
I. de leeftildverdeling van criminaliteit is in-

variant over verschillende sociale en 
cultureIe omstandigheden; 

2. criminaliteitstheorieen behoeven logisch, 
noch empirisch met het leeftildseffect 
rekening te houden; 

3. de leeftijdgebonden verdeling van crimi-
naliteit kan door geen van de momenteel 
binnen de criminologie beschilcbare varia-
belen, noch door een combinatie daarvan 
worden verklaard; 

4. verklaringen van het leeftijdseffect dienen 
in overeenstemming te zijn met een ken-
nelijk direct effect van leeftijd op crimi-
naliteit ; 

5. het begrippenkader dat met betrelcking 
tot het leeftijdseffect is ontwikkeld, is 

152 	grotendeels misleidend; 
6. de oorzaken van criminaliteit zijn op ellce 

leeftlid overeenkomstig, zodat een 
longitudinaal onderzoeksontwerp niet 
noodzakelijk is. 

Sommige van de stellingen kunnen in het 
huidige stadium van onderzoek en theorie-
vorming nog onvoldoende hard worden 
gemaakt. In de bestaande literatuur zijn 
echter geen aanwijzingen gevonden die met 
deze stellingen in strijd zijn. De beschikbare 
aanwijzingen ondersteunen hen slechts. 
Daar komt bij dat alle stellingen te zamen 
een logisch samenhangend geheel vormen, 
zodat het niet mogelijk is er een of meer 

• 	achterwege te laten. 

I. Het leeftijdseffect is invariant 
Vaak wordt ervan uitgegaan dat het leeftijds-
effect varieert naar tijd, plaats, demografische 
subgroep of aard van de crirninaliteit. 
Dat het leeftlidseffect echter invariant is 
voor tijd en pleats, blijkt duidelijk als we de 
leeftijdverdeling van de criminaliteit in 
1842-1844 in Engeland en Wales, die in 
1908 in Engeland, en die in 1977 in de 
Verenigde Staten vergelijken. De vorm van 
de verdeling blijkt dan gedurende ongeveer 
150 jaar vrijwel onveranderd te zijn gebleven. 



Ook anderszins zijn er geen aanwijzingen dat 
de lee ftijdverdeling geografisch of historisch 

.gezien verschilt. Steeds is de ontwikkeling 
gelijk: een snelle toename in de tienerjaren 
totdat begin twintig een piek wordt bereikt. 
Daarna daalt de criminaliteitsfrequentie; 
eerst snel en vanaf een leeftijd van vijfendertig 
jaar langzamer. 
Veelal wordt aangenomen dat er belangrijke 
verschillen met betrekking tot de leeftijd-
verdeling bestaan tussen demografische 
subgroepen. Bestudering van de betreffende 
verdelingen leert evenwel dat de vorm ervan 
invariant is voor geslachts- en voor raciale 
verschillen. 
Als we uitgaan van geregistreerde criminali-
teitsgegevens, blijkt er een consistent verschil 
te bestaan in de leeftijdverdeling naar gelang 
het soort criminaliteit. Zo ligt de piekfre-
quentie bij misdrijven tegen personen, op 
latere leeftijd dan bij vermogensmisdrijven. 

153 	Bovendien daalt de curve minder snel met 
toenemende leeftijd. Dit verschil in leeftijd-
verdeling valt echter weg, indien wordt 
uitgegaan van criminaliteitsgegevens die van 
de betroklcenen zelf worden verkregen 
(zogenaamde 'self-report studies'). Dat er 
wat betreft de geregistreerde criminaliteit 
wet een verschil is, moet worden toegeschre-
ven aan een met de leeftijd toenemende ernst 
van misdrijven tegen personen, terwijl deze 
ernst bij vermogensmisdrijven betrekkelijk 
constant is. Dit verschil kan worden begre-
pen uit een met de leeftijd toegenomen 
fysieke kracht. Daarbij moet worden bedacht 
dat hoe ernstiger de criminaliteit is, deze des 
te eerder de aandacht van de autoriteiten zal 
trekken, waardoor zij ook eerder zal worden 
geregistreerd. Kortom, het verschil in geregis-
treerde piekfrequentie tussen misdrijven 
tegen personen en vermogensmisdrijven is 
geen verschil in feitelijke misdrijffrequentie. 
Dat misdrijven tegen personen bij stijgende 
leeftijd verhoudingsgewijs minder snel in 
frequentie afnemen, kan komen doordat 
relatief veel van zulke misdrijven voort-
komen uit conflicten binnen de primaire 
groep. Zolang men tot de groep blijft behoren, 
zullen dergelijke conflicten in een betrekke-
lijk stabiel aantal gewelddadige misdrijven 



resulteren. Indien deze misdrijven worden 
afgetrokken van het totaal aantal misdrijven 
tegen personen, zou de leeftijdverdeling 
voor deze misdrijven veel meer die van 
vermogensmisdrijven benaderen. Deze 
speculaties zijn in overeenstemming met de 
resultaten van 'self-report studies' die ook 
op latere leeftijd geen verschillende ontwik-
keling laten zien van misdrijven tegen 
personen en van vermogensmisdrijven. 

Theorieen ter verklaring van het leeftijds-
effect richten zich vooral op het verschil 
in de sociale positie van jongeren en vol-
wassenen. Als hun omstandigheden gelijk 
zouden zijn, zou ook het verschil in crimi-
naliteitsfrequentie verdwijnen. Een derge-
lijke hypothese is slechts te toetsen in een 
kunstmatzge omgeving waarin de leeftijd 
varieert en alle factoren die verondersteld 
worden het leeftijdseffect te veroorzaken, 

154 	constant worden gehouden. Een benadering 
van zo een kunstmatige situatie is de ge-
vangenis. Daarin zijn immers de omstandig-
heden voor jongeren en ouderen mm of 
meer gelijk. Het blijkt echter dat ook hier de 
frequentie waarmee overtredingen plaats-
vinden de welbekende leeftijdgebonden 
ontwikkeling laat zien: een snelle stijging 
totdat voor in de twintig een piek wordt 
bereikt; vervolgens een dating (eerst snel, 
daarna langzamer). 

2. Leeftijdsktitiek is onterecht 
De meeste criminologische theorieen richten 
zich op jeugdige leeftijdcategorieen, waarin 

• de criminaliteitsfrequentie naar haar 
maximummiveau stijgt. De algemene strategie 
is dan om groepen jongeren te differentieren 
in termen van variabelen die, volgens de 
theorie waarvan wordt uitgegaan,  criminali- 
teitsbevorderend zijn. Vervolgens wordt 
getoetst of de feitelijke criminaliteitsfre-
quenties van de onderscheiden groepen 
inderdaad volgens verwachting verschillen. 
tegen een dergelijke benadering valt noch 
theoretisch, noch empirisch iets in te 
brengen. 
Critici stellen echter dat theorieen die aldus 
zijn ontwikkeld en getoetst, weliswaar het 



ontstaan van criminaliteit kunnen verklaren, 
maar niet de vermindering of beeindiging 
ervan. Deze critici menen dat een goede 
theorie zowel het begin als het einde van een 
criminele carriere moet kunnen verklaren; in 
beide gevallen dienen dezelfde verklarende fac-
toren een rol te spelen. 
Dit is echter een misvatting: een theorie die goed 
in staat is te differentieren tussen criminelen en 
niet-criminelen, behoeft niet tevens in staat te 
zijn het leeftijdseffect te verklaren. Het is moge-
lijk dat een geldige theorie op ieder leeftijds-
niveau in staat is verschillen in criminaliteits-
frequentie te verklaren, maar niet de leeftijds-
gebonden ontwikkeling ervan binnen de onder-
scheiden subgroepen. Onderstaande figuur illus-
treert deze mogelijkheid. In theorie wordt daar-
in onderscheiden tussen misdrijfplegers en niet-
misdrijfplegers door de hele levenscyclus heen. 
Het leeftijdseffect doet zich daarbij zowel in de 
groep met een hoge als in de groep met een lage 

155 	criminaliteitsfrequentie voor. Zolang het tegen- 
deel niet bewezen is, kan logisch gezien het 
leeftijdseffect vooralsnog niet als een geldige 
kritiek worden beschouwd op enige gangbare 
criminaliteitstheorie. 

— groep met een hoog criminaliteitsniveau 
- - - groep met een laag crirninaliteitsniveau 
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3. Het leeftodaeffect S St verklaard 
Uit de onder punt 1 besproken invariantie van 
het leeftlidseffect voor verschillende sociale om- . 
standigheden kan al worden afgeleid dat het niet 
mogelijk is om dit effect met een van de thans 

beschikbare theoretische en empirische variabe-
len te verklaren. Daartoe zou immers het leef-
tijdseffect juist wel moeten varitren. Dat neemt 
niet weg dat theorieen die het verband tussen 
leeftijd en criminaliteit trachten te verklaren, 
buitengewoon plausibel zijn. De meest promi-
nente theorie in dit verband is die van Green-
berg, welke hij in 1979 in 'Delinquency and the 
age structure of society'* heeft ontvouwd. Het 
is illustratief om de empirische en logische 
juistheid van deze theorie nader te bezien. Zijn 
theorie bestaat sit twee componenten. 
De eerste, motivationele component van zijn 
theorie komt crop neer dat jongeren geen toe-
gang hebben tot de productiemiddelen, hetgeen 
leidt tot materiele deprivatie. Voorts is het na- 

156 	streven van een mannelijkheidsideaal volgens 
Geenberg een belangrijke motivationele factor. 
De motivationele component van de theorie 
zou verklaren waarom: (1) de late adolescentie 
wat betreft criminaliteit een piekleeftijd is; (2) 
de piekleeftijd in de loop der tijd is afgenomen; 
(3) de piekleeftijd varieert naar gelang het type 
misdrijf. 
Het materiele deprivatie-aspect dat Greenberg 
ter verklaring van de criminaliteit van adoles-
centen naar voren brengt, is plausibel. Adoles-
centen hebben volgens hem diverse materiele 
behoeften die door middel van legitieme arbeid 
onvoldoende kunnen worden bevredigd. Hoe 
plausibel een dergelijke theorie ook moge zijn, 
empirisch gezien blijkt zij niet te kloppen. Men 
kan immers uit de theorie afleiden dat bijvoor- 

• 	beeld tieners met werk minder geneigd zouden 
zijn tot stelen dan tieners zonder werk. Deze en 
dergelijke voorspellingen worden echter niet 
door het empirisch onderzoek ondersteund. 
Als een theorie dergelijke verschillen tussen 
categorieen personen al niet kan verklaren, is 
het onwaarschlinlijk dat zij in staat is leeftijd-
verschillen in criminaliteitsniveau te verklaren. 
Tittle heeft in een `selireporestudie dan ook 

* In: S.L. Messinger, E. Bitter (eds.), Criminology 
Review Yearbook, Beverley Hills, Sage, 1979. 



empirisch aangetoond dat de leeftijdverdeling 
van criminaliteit niet afhankelijk is van onder 
meer de positie op de arbeidsmarkt. Hoewel op 
deze manier op een aantal onderdelen de 

•deprivatie-these van Greenberg kan worden 
weerlegd, is het moeilijk om de motivationele 
component van zijn theorie op alle onderdelen 
te weerleggen. Daarvoor zijn vooralsnog onvol-
doende empirisiche gegevens beschikbaar. 
Van belang in de theorie van Greenberg is verder 
dat de piekleeftijd varieert naar gelang het soort 
criminaliteit. Zoals we at eerder hebben gecon-
stateerd is de piekleeftijd voor misdrijven tegen 
personen hoger dan die voor vermogensmis-
drijven. Greenberg brengt dit verschil in piek-
leeftijd in verband met een gefrustreerd nastre-
ven van een mannelijkheidsideaal door adoles-
centen. Deze verklaring is echter problematisch, 
omdat er volgens `self-reporestudies - zoals we 
eerder hebben gezien - helemaal geen verschil in 
piekleeftijd is tussen beide onderscheiden typen 

157 	criminaliteit. Er zijn bij deze twee soorten 
criminaliteit geen verschillende causale factoren 
werkzaam, maar er is sprake van een leeftijds-
afhankelijke respons. 

De tweede component van Greenbergs theorie, 
(sociale) controle, verklaart waarom de crimina-
liteit bij het ouder worden afneemt. Greenberg 
stelt onder meer dat naarmate de leeftijd vor-
dert, de kosten van criminaliteit toenemen: er 
staan bijvoorbeeld zwaardere sancties op. Bo-
vendien neemt het belang dat men bij con formi-
teit heeft toe (bijvoorbeeld doordat men•werk 
vindt of trouwt). Hierdoor kan ook de frustratie 
bij het nastreven van een mannenrol afnemen. 
Er zijn verschillende tegenwerpingen te maken 
tegen deze sociale controle component van 
Greenbergs theorie: 
t. Indien formele sancties van invloed zijn op 

het afnemen van de criminaliteit, zou men 
een discontinue vermindering verwachten in 
plaats van de zeer geleidelijke dating die we 
in werkelijkheid in het verloop van een cri-
minele carriere constateren. 

2. De factoren die Greenberg aanvoert, bieden 
een plausibele verklaring waarom het crimi-
naliteitsniveau in het begin van de twintiger 
jaren daalt, maar niet waarom ook op latere 



leeftijd nog een dating kan worden geconsta-
teerd. 

3. Uitgaande van Greenbergs opvatting over de 
situatie van jeugdigen ten opzichte van het 
justitiole systeem zou men verwachten dat 
de criminele piekleeftijd eerder lag dan de 
statistieken feitelijk laten zien. 

Op deze en op andere punten kan de theorie 
van Greenberg worden weerlegd. Zijn theorie is 
weliswaar plausibel, vanwege de robuustheid 
van het verband tussen leeftijd en criminaliteit, 
maar - ironisch genoeg - betekent deze robuust-
heid ook de falsificatie van de theorie. Een al-

omtegenwoordige samenhang kan immers niet 

worden verklaard. 

4. Het dfrecte effect van leeftijd 
De stelling is hier niet dat er geen mechanisme 
gevonden kan worden dat het leeftijdseffect 
verklaart, mar slechts dat een dergelijk mecha-
nisme binnen de huidige stand van criminolo- 
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	gische theorievorming en onderzoek niet kan 
worden gevonden. 

5. Nfisleidende begripsvorming 
Binnen de hedendaagse criminologie gaat de 
aandacht in toenemende mate uit naar de zoge-
naamde carriere-crimineel. Dit begrip impliceert 
een tweedeling van de criminele bevolking: zij 
die nu en dan of sporadisch gedurende een korte 
tijdsspanne misdrijven plegen en zij die dat ge-
durende een langere periode regelmatig doen. 
Op deze dichotomie kunnen twee algemene 
leeftijdverdelingen worden gebaseerd: voor de 

eerstgenoemde groep kan de leeftijdverdeling 
overeenkomen met de scheef verdeelde curve 
die tot dusverre het onderwerp van dit artikel 
vormde. Wat betreft de carriere-criminelen zijn 
verschillende leeftijdverdelingen denkbaar. 
Meest aanvaard is die welke ervan uitgaat dat de 
lengte van een criminele carriere afhangt van de 
leeftijd waarop de carriere aanvangt: hoe eerder 
de aanvang, des te langer de carriere. De begrips-
vorming in dit verband is echter hoogst verwar-
rend. 
In retrospectieve zin heeft onderzoek naar de 
beginleeftijd van carriere-criminelen zin. Anders 
wordt het echter als begrippen als carriere-
criminaliteit en beginleeftijd van een dergelijke 
carriere in vergekkend onderzoek worden ge- 



hanteerd, bijvoorbeeld tussen blanke en niet-
blanke misdrijfplegers. Verschillen in beginleef-
tijd worden dan al snel verward met verschillen 
in criminaliteitsniveau tussen blank en zwart. 
De laatste doen zich op ieder leeftijdsniveau 
voor. Verschil in beginleeftijd is cliis statistisch 
gesproken logisch, en geen theoretisch relevante 
`ontdekking', zoals wordt gesuggereerd. 
lets dergelijks geldt voor de lengte van de 
carriere. Groepen met een hoog criminaliteits-
niveau vertonen ook een grote mate van recidive. 
Ze bevatten daarom automatisch relatief veel 
carriere-criminelen. Het begrip carriere- crimi-
neel verliest in een dergelijk perspectief zijn 
verklarende betekenis. Aan de verklaring van 
criminaliteit levert een begrip als carriere-
criminaliteit geen onafhankelijke bijdrage. 

6. Longitudinaal onderzoek overbodig 
Het heeft er veel van weg dat een longitudinale 
opzet een noodzalcelijke voorwaarde is geworden 

159 	voor de status van hedendaags criminologisch 
onderzoek. De nadruk op dergelijk onderzoek is 
echter ongerechtvaardigd en misleidend. Zo 
komt Shannon in een cohort-studie tot de con-
clusie dat de leeftijd van het eerste politiecon-
tact de beste voorspeller is van de ernst van 
jeugddelinquentie en dat deze op haar beurt de 
beste voorspeller is van de ernst van volwassen 
delinquentie. Dergelijke constateringen zijn 
echter betekenisloos. Delinquentie op vroege 
leeftijd is namelijk niets anders dan delinquentie 
als zodanig. Lee ftijd voegt als verklarende factor 
niets toe aan andere factoren die op criminaliteit 
van invloed zijn. Het identificeren van oorzaken 
van criminaliteit kan op ieder leeftijdsniveau 
plaatsvinden. Dezelfde oorzalcen gelden name-
lijk ook op andere leeftijdsniveaus. Een (door-
gaans kostbare) longitudinale onderzoekopzet 
is daarom onnodig en verwarrend. 
In dit verband is het van belang te wijzen op het 
risico van nog een ander soort interpretatiefout 
bij longitudinale studies. Het gaat hier om de 
invloed die significante gebeurtenissen in de 
levensloop hebben op de `criminele carriere'. 
Schoolverlaten, huwelijk, werk en werkloosheid 
worden alle in verband gebracht met het effect 
dat leeftijd heeft op criminaliteit. Het gaat hier 
echter om een schijnverband. Zowel de gebeur-
tenissen in de levensloop, als de ontwikkeling 



van een crirninele carriere worden onafhanke-
lijk van elkaar door leeftijd beinvloed. Dat de 
gebeurtertissen in de levensIoop geen verklaring 
van het leeftijdseffect bij criminaliteit verschaf-
fen, blijkt bijvoorbeeld als we constateren dat 
ook in een gevangenisbevolking, wear genoemde 
veranderingen in maatschappelijke omstandig-
heden geen rol spelen, toch sprake is van het 
IeeNdseffect. Meer algemeen geldt dat het 
leeftijdseffect in verschillende samenlevingen en 
demografische groepen niet zo stabiel zou zijn, 
indien levensloopfactoren of andere sociale 
omstandigheden hierop van invloed waren. 

Leeftijd hangt overal en altijd samen met mis-
daad en is juist daarom onbruikbaar om crirni-
naliteit te voorspellen. Deze conciusie heeft be-
langrijke onderzoeks- en beleidsmatige conse-
quenties. Zij is bijvoorbeeld strijdig met het 
idee om preventie en behandeling toe te spitsen 
op degenen die jong met criminaliteit beginnen. 

160 	Ook impliceert onze condusie dat een onder- 
scheid tussen jeugd- en volwassenencriminali-
teit niet zinvol is. Ten slotte zijn onderzoeksgel-
den beter besteed met het bestuderen van in-
teressante variabelen, dan met longitudinale 
studies naar de invloed van leeftijd, waar ieder-
een het over eens is. 



Tijd, leeftijd en misdaad: een 
analyse van levensmisdrijven 
in Chicago * 

door C.R. Block** 

De invloed van leeftijd op criminaliteit vormt 
een gegeven dat door zijn eenvoud misleidend 
kan zijn. Volgens de meeste auteurs vertoont de 
neiging om misdaad te begaan een piek in de 
tienerjaren, en neemt ze daarna geleidelijk weer 
af. De discussie over dit zogeheten leeftijds-
effect spitst zich toe op de vraag hoe universeel 
dit veelvuldig gevonden resultaat is, dat wil 
zeggen ongeacht soort misdrijf, land, geslacht of 
etnische groepering. Maar ook al zou de discussie 
over de interpretatie van het leeftijdseffect zijn 
opgelost, dan nog is de relatie tussen de leeftijd 

161 	van de dader en de neiging om misdaad te begaan 
met volledig in beeld gebracht. Het leeftijds-
effect zegt immers nog niets over het aantal 
slachtoffers dat door iedere leeftijdsgroep wordt 
gemaakt. Evenmin zegt het jets over het verband 
tussen het aantal slachtsoffers en de leeftijds-
opbouw van de bevolking. In de discussie over 
de invloed van leeftijd op misdaad worden deze 
zaken vaak door elkaar gehaald. In dit artikel 
zullen we proberen ze uit elkaar te trekken, om-
dat ze belangrijke theoretische en beleidsmatige 
implicaties hebben. 
We doen dit aan de hand van cijfers over den 
type misdaad, namelijk homicide. Geanalyseerd 
worden gegevens van de politie in Chicago over 
een periode van 17 jaar. In die periode werden 
bijna 13.000 homicides in Chicago gepleegd. 
Homicide wordt daarbij gedefinieerd vanuit de 
gegevens van de politie. Zoals de politie in 
Chicago het zag, waren deze homicides allemaal 
gevallen van het opzettelijk iemand van het leven 
beroven, waarvoor geen excuus was aan te voe- 

* Vertaling: W.M. Been en Hans Boutellier. 
** De auteur is tijdelijk verbonden aan het WODC. Ze 
is senior analyst bij het Statistical Analysis Center, 
Illinois Criminal Justice Information Authority. De 
auteur bedankt beide vertalers en Petrus van Duyne 
voor hun redactionele commentaar. 



ten. Dood door schuld (ook als gevolg van een 
verkeersongeluk)en noodweer zijn in de analyse 
niet inbegrepen. Naar Nederlandse begrippen 
gaat het om gevallen van voltooide moord of 
doodskg, in het vervolg te noemen: levensmis-
drijf 
Met het op deze wijze verkregen gegevensbestand 
wordt een aantal problemen voorkomen die 
andere bestanden over leeftijd vaalc hebben. be 
gegevens zijn vollediger wat betreft de totale 
misdaad en de daderpopulatie dan arrestatie of 
bekentenisgegevens. Bovendien bevatten ze meer 
informatie over zware misdrijven dan via zelf 
gerapporteerde gegevens wordt verkregen (zie 
Block, 1985a voor meet details). be cijfers 
worden geanalyseerd vanuit drie perspectieven. 
We noemen deze respectievelijk het dader-, het 
slachtoffer- en het tijdperspectief. Hieronder 
zullen we eerst uiteenzetten wat we onder deze 
drie perspectieven verstaan en hoe ze van elkaar 
onderscheiden kunnen worden. Vervolgens gaan 

162 	we nader in op de gehanteerde gegevens en me- 
thoden bij de analyse. be resultaten worden 
daarna behandeld vanuit de drie genoemde 
invalshoeken. Ten slotte gaan we in op enkele 
implicaties van de gevonden resultaten. 

Drie perapectieven 

Het daderperspectief 
bat de neiging tot misdaad - vanuit de levens-
loop van de dader bekeken - zich wijzigt met de 
tijd is vrijwel onomstreden. be algemeenheid en •  
de oorzaak van dit verschijnsel vormen onder 
onderzoekers niettemin een bron van dispuut. 
Hirschi en Gottfredson (1983) houden het erop 
dat het leeftijdseffecti universeel is, ongeacht 
het soon misdrijf, bevolkingsgroep of maat-
schappelijke omstandigheden. De huidige 
criminologische theorieen kunnen het daarom 
niet verklaren. Anderen, zoals Greenberg (1985) 
stellen dat het leeftijdseffect niet invariant is en 
dat het sociologisch verklaarbaar is. 
De zeer uitgebreide verzameling van gegevens 
maalct het mogelijk vele tot nu toe onbeant- 
woorde vragen op te lossen. be leeftijd-
invariantie-hypothese van Hirschi en Gottfred-
son erkent geen verband met de demografische 
groep waartoe het individu behoort: criminele 
activiteit neemt tijdens het leven van een indi- 



vidu toe en weer af. Het patroon is bij meer en 
minder criminele groepen gelijk, hoewel het 
aantal misdrijven bij iedere leeftijdsgroep ver-
schilt. Om deze hypothese te toetsen is gede-
tailleerde informatie nodig over misdrijven die 
aan minder criminele groepen zijn te wijten, bij-
voorbeeld aan zwarte vrouwen. Het Chicago-
bestand bevat zulke gedetailleerde informatie. 

Het slachtofferperspethef 
Het leeftijdseffect geeft slechts een beperkt 
zicht op het verband tussen de leeftijd van de 
dader en misdaad. Het zegt alleen jets over ver-
anderingen in de neiging om misdaad te plegen 
naarmate het individu ouder wordt. Dit leeftijds-
effect-perspectief verschaft alleen informatie 
die relevant is voor (potentiele) daders en perso-
nen die de maatschappij willen behoeden voor 
misdaad. Het verschaft echter nog geen infor-
matie die van belang is voor (potentiele) 
slachtoffers. 

163 	Deze worden geraalct door het aantal slachtof- 
fers dat jongeren maken, met door de neiging 
van jongeren om misdaden te plegen. Dat is 
niet hetzelfde! Jongeren zijn sterk geneigd zich 
in groepsactiviteiten te begeven, waaronder mis-
daad in vereniging (zie Shaw en McKay, 1931, 
1942; Zimring, 1979, 1981). In Chicago was 
bijvoorbeeld van 1965 tot en met 1981 bij meer 
dan de helft van de door tieners gepleegde 
levensmisdrijven sprake van een met anderen 
gepleegde misdaad. Dit resulteerde gewoonlijk 
in groepsarrestaties en -vervolging, terwij1 er 

• slechts den slachtoffer was. Het aandeel ge-
arresteerde jongeren is waarschijnlijk dus veel 
groter dan het aantal door hen gepleegde mis-
drijven. Als een groep van vijf tieners den per-
soon vermoordt, vermeerderen de politie- en 
gerechtsstatistieken met vijf tienerdaders. Als 
den man 33 slachtoffers maakt, wordt in de 
statistieken den volwassen dader genoteerd. Er 
is derhalve geen noodzakelijke evenredigheid 
tussen de criminaliteit van een leeftijdsgroep en 
het aantal slachtoffers dat door die leeftijdsgroep 
wordt gemaakt. 
Een analyse van de leeftijd van de daders vanuit 
het slachtofferperspectief beantwoordt andere 
vragen dan vanuit het daderperspectief. Vanuit 
het slachtofferperspectief is jets te zeggen over 
de mate van gevaar voor de samenleving (het 



risico am slachtoffer te worden) en hoeveel van 
dat gevaar wordt veroorzaakt door daders van 
iedere leeftijdsgroep. 

Thdperspectief 
Naast het dader- en het slachtofferperspectief 
is er nog een derde perspectief dat nodig is voor 
een nauwkeurige beschrijving van het verband 
tussen leeftijd en misdaad: het tijdperspectief. 
I-let is meer een kwestie van geloof dan van 
logica am te beweren dat veranderingen in het 
aantal misdaden in de loop der tijd warden ver-
oorzaakt door verschillen in het aantal misdadi-
gers. Zelfs als bepaalde leeftijdsgroepen verant-
woordelijk zijn voor een grater aantal misdaden, 
mag er niet a priori een verband warden aange-
nomen tussen veranderingen in de leeftijdsop-
bouw van de bevolking en toe- en afnamen van 
misdaad. Dit dient te warden opgevat als een 
hypothese die aan de werkelijkheid getoetst 
moet warden. Daarbij moet in de gebruikte 
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	analysemethode rekening warden gehouden met 
de factor tijd. 
Van 1965 tot en met 1981 traden enorme ver-
anderingen op in het aantal levensmisdrijven in 
de Verenigde Staten en in het bijzonder in 
Chicago. Er was in Chicago een snelle toename 
tot 1974, daarna bleef het aantal op hetzelfde 
niveau of nam het af. De snelle toename deed 
zich echter niet voor bij alle soorten van levens-
misdrijven. En na 1974 namen sommige soorten 
levensmisdrijven af, terwill andere toenamen. t  
Chicago vormt daarin geen uitzondering op an-
dere grate Amerilcaanse steden. Het aantal 
levensmisdrijven voor alle Amerikaanse groot- . 
stedelijke gebieden te zamen vertonen eenzelfde 

snelle toename in de jaren zestig, een langzame 
toename begin jaren zeventig, een korte dating 
en vervolgens een nieuwe toename. Oak valt op 
dat de tijdspatronen van Philadelphia en Detroit 
overeenkomen met die van Chicago (zie figuur 
1). Deze consistentie suggereert dater in 
Chicago geen sprake was van willekeurige veran-
deringen, maar dat een algemeen verschijnsel 
hiervoor verantwoordelijk is. 

ben in de jaren zeventig de snelle groei van de 
criminaliteit door onderzoekers en overheids-
instanties werd geconstateerd en oak de aan-
dacht van de pers trok, was een van de meest op 



Figuur 1: A.,ti bij de politie beltancle beenoniedrilven in Chicago. 
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de voorgrorid tredende verklaringen hiervoor de 
demografische hypothese. 2  Deze verklaring 
houdt in dat de meeste criminaliteit wordt ge-
pleegd door tieners en jongvolwassenen. Het 

165 	aandeel van jongeren in de bevolkingsopbouw 
nam in de jaren zeventig toe als gevolg van de 
geboortegolven in de jaren veertig en vijftig. 
Daardoor namen het aantal levensmisdrijven 
(Wolfgang, 1979) en de cijfers voor vermogens-
en geweldsmisdrijven (Fox, 1978) in de jaren 
zeventig toe. Deze aantallen zouden hun hoog-
tepunt bereiken in de jaren tachtig wanneer het 
percentage jongeren het grootst zou zijn (Toby, 
1977; Wolfgang, 1979). 
Waar gaat het bij deze demografische benadering 
nu precies om? Er zijn eigenlijk twee hypothe-
sen: de eerste is dat verandering in het totale 
aantal misdrijven kanworden verklaard door het 
aantal misdrijven dat door jongeren wordt ge-
pleegd; de tweede houdt in dat het aantal mis-
drijven van jongeren samenhangt met het aantal 
jongeren. De tweede hypothese is afhankelijk 
van de eerste. Het heeft dus geen zin de tweede 
te toetsen zonder zekerheid over de eerste te 
hebben. 
Om de eerste hypothese te toetsen, moeten twee 
dingen worden aangetoond: 
- dat het patroon van door jongeren gepleegde 

levensmisdrijven gedurende een bepaalde 
periode overeenkomt met het totale patroon; 

- dat het patroon van door andere leeftijds-
groepen gepleegde levensmisdrijven een ander 
patroon volgt. 



Als de levensmisdrijven, door jongeren gepleegd, 
in de tijd gezien hetzelfde patroon vertonen als 
dat van oudere daders, betekent dit dat het 
tijdspatroon van Chicago-levensdelicten niet 
werd veroorzaakt door veranderingen in de 
door jongeren gepleegde moorden. In dat geval 
moet naar een andere verklaring worden ge-
zocht. 
Het toetsen van de demografische hypothese 
veronderstelt een speciale analyse, namelijk een 
tijdsanalyse. Een eenvoudige beschrijvende 
analyse is de tlidreeksspecificatie. 3  Tijdreeks-
specificatie is gebaseerd op de vooronderstel-
ling dat het patroon van toe- en afnames van 
een bepiald verschijnsel samengesteld is uit toe-
en afnames van de verschillende onderdelen van 
dit verschijnsel. Ontwikkeling in het totaal 
aantal levensmisdrijven is bijvoorbeeld het 
resultaat van ontwikkeling daarin per leeftijds-
groep. Als het verschlinsel in totaal grote toe-
en afnames vertoont, en den van de samenstel- 

166 	lende delen niet, dan kan dit deel buiten be- 
schouwing worden gelaten. Wanneer daaren-
tegen het patroon van den van de delen over-
eenkomt met het totaalpatroon (en de patronen 
van de resterende delen Met), dan is het totaal-
patroon hierdoor lespecificeerd'. Dat wil zeggen 
dat het totaalpatroon wordt bepaald door dat 
bepaalde samenstellende onderdeel. 

Gegevens en methoden 

fin bestand 
De gebruikte gegevens hebben betreklcing op 
12.872 levensmisdrliven, bekend bij de politic' 
in Chicago van 1965 tot en met 1981. 4  
Het Chicago-bestand is niet alleen waardevol 
vanwege de omvang, maar ook door de volledig-
heid van de dadergegevens. Hoewel ze nog niet 
volmaakt zijn, hebben ze ten opzichte .  van an-
dere bestanden enkele voordelen: 
- In vergelijking met andere geweldsmisdrijven 

geven de politiegegevens over levensmisdrij-
ven beter de kenmerken van het misdrijf 
weer. Geweldpleging tussen bekenden wordt 
bijvoorbeeld vaak niet bij de politic gemeld, 
en gewapende overvaLlen worden veel eerder 
gemeld dan wanneer er geen (vuur)wapens 
worden gebruikt (Block en Block, 1979). 
Daardoor komen over zulk soort zaken veel 



minder gegevens uit politiebron dan via 
slachtofferenquetes. Er zijn echter weinig 
levensmisdrijven die de politie ontgaan. 

- Uit zelf gerapporteerde gegevens komen ge-
woonlijk veel minder gegevens over ernstige 
misdrijven naar voren, dan uit de . hier ge-
hanteerde methode. 

- Het aantal daders is nagenoeg voltallig. Het 
Chicagobestand bevat gegevens over de daders 
van 88 procent van de bij de politie bekende 
misdrijven, zelfs in gevallen dat de dader de 
dood vond, de dader te jong was om gearres-
teerd te worden (de jongste was negen jaar), 
en dergelijke. 

- De daders in het Chicago-bestand zijn bepaald 
met de `politiedefinitie': `verdachten voor 
wie gerede aanleiding bestond te geloven dat 
zij een levensmisdrijf hadden gepleegd'. 
Hierdoor is vertekening vermeden die veelal 
kleeft aan arrest-, vervolgings- en veroorde-
lingsgegevens (Zie Braucht e.a., 1980; Snyder 

167 	en Hutzler, 1981). s  
- De verzameling is van voldoende omvang en 

gedetailleerd genoeg om voor elke soort 
levensmisdrijf en voor elk slachtoffer de 
onafhankelijke effecten van ras, geslacht en 
leeftijd vast te kunnen stellen. 

Bevolkingsgegevens 
In onze studie zijn verhoudingsgetallen om een 
aantal redenen vermeden: 
- Verhoudingsgetallen kunnen misleidend zijn 

(Parker, 1982; Block, 1983). Zij kunnen de 
afzonderlijke tijdspatronen van de teller 
(aantal misdrijven) en de noemer (aantal in-
woners) aan de waarneming onttrekken. Het 
aantal inwonerS per stad is geen geschikte 
noemer, voor zover ook niet-inwonenden 
slachtoffer of dader kunnen zijn. Rose en 
McClain (1981) vonden bijvoorbeeld dat van 
een aanzienlijk aantal levensmisdrijven in zes 
grote steden de slachtoffers niet in die steden 
"woonden. 

- Omdat bevolkingsgegevens afkomstig zijn uit 
bepaalde jaren (censusjaren) moeten de gege- 

- yens worden geinterpoleerd. Dit levert een 
glad verlopende lijn van census tot census. 
Deze lijn hoeft niet het werkelijke yerloop 
weer te geven. Ze kan voor en na het census-
jaar een plotselinge knik vertonen. Daarom 



is, voor de weinige verhoudingsgetallen die 
zijn gebruikt, als noemer de bevolking in een 
bepaald censusjaar genomen. 

- Bekend is dat over het algemeen de census 
twee bevolkingssegmenten te klein aftekent: 
jonge zwarte mannen en jonge mannen van 
Latijnse origine, segmenten die van groot 
belang zijn voor levensmisdrijf-analyse. Er 
zijn aanwijzingen dat dit in 1980 minder het 
geval was, en dit zou dan ten opzichte van 
1970 en 1960 een vertekening opleveren. 6  

Alles bij elloar redenen genoeg am voorzichtig 
te zijn met verhoudingsgetallen. Wanneer ze wel 
gebruikt zijn, warden zowel voor levensmisdrij-
ven als voor bevolking aparte tijdspatronen ge-
geven. 

Het toerekenen van de moord 
Zoals eerder uiteengezet, zegt het aantal daders 
niets over het aantal gemaakte slachtoffers. 
Omdat de meerderheid van jonge daders samen 

168 	met anderen levensmisdrijven pleegt, zal een 
telling van het aantal daders geen inzicht geven 
omtrent de hoeveelheid levensmisdrijven dat 
door hen wordt gepleegd. Daarom warden de 
leeftijden van alle bekende daders bij levensmis-
drijf in vereniging' meegenomen. 
Voor elke leeftijdsgroep telt zodoende elke da-
der van die leeftijd mee volgens de volgende 
formule: de dader in een een-dadermoord telt 
voor e'en, elke dader in een twee-dadermoord 
telt voor een half, enzovoort. (In het gegevens-
bestand komen maximaal vier-dadermoorden 
voor.) Als bijvoorbeeld alle daders bij een be-
paald levensmisdrijf tieners zijn, krijgt de tiener-
leeftijdsgroep de voile verantwoordelijkheid voor 
die moord. Als er echter drie daders zijn, waar-

.onder slechts den tiener dan komt een-derde 
moord op rekening van de tienerleeftijdsgroep. 
De som van de smoordtoerekeningscijfers' voor 
alle leeftijden is zodoende gelijk aan het aantal 
feitelijk vermoorden (mits de leeftijd van de 
dader bekend is). Het totaal voor elke leeftijds-
groep geeft het totaal aantal moorden weer dat 
aan die groep wordt toegerekend. 7  

De resultaten 

Het daderperspectiel 
De neiging am misdaden te begaan vertoont, 



volgens de meeste onderzoekers, een piek in de 
tienerjaren en neemt daarna geleidelijk af. Voor 
levensmisdrijven lijkt deze piek wat later te val-
len (Hirschi en Gottfredson, 1983; Greenberg, 
1977). De gegevens, op basis waarvan leeftijds-
verdelingen worden geanalyseerd, vertoner. ech-
ter enige mankementen. In het onderhavige 
onderzoek werd geprobeerd deze te vermijden 
zoals aangegeven werd in de vorige paragraaf. 
Daardoor kan de leeftijd-invariantie-hypothese 
worden getoetst. Deze houdt in dat de neiging 
tot misdaad gedurende de levensloop varieert, 
ongeacht de soort populatie, de periode en de 
soort misdaad. In geval van levensdelicten in 
Chicago blijken de leeftijdsverdelingen echter 
wel degelijk verschillend te zijn, afhankelijk 
van ras, geslacht, periode en het soort levens-
misdrijf. 
Voor het feit dat bij levensmisdrijven een piek 
op latere leeftijd dan bij andere misdrijven op-
treedt, geven Hirschi en Gottfredson de volgen- 

169 	de redenering: bij (niet-instrumenteel) agressief 
gedrag is wel sprake van een piek op jonge 
leeftijd, de meeste levensmisdrijven beginnen in 
de vorm van agressief gedrag, vanwege hun ge-
ringere fysieke kracht en omdat zij minder toe-
gang hebben tot dodelijke wapens resulteert 
agressief gedrag van kinderen en tieners minder 
snel in moord. 
Om die reden maken we in dit artikel onder-
scheid tussen levensmisdrijven die voortkomen 
uit agressief gedrag en uit roof/overval. Block 
(1985a, 1985b) en Block en anderen (1983) 
toonden aan dat dit twee verschillende soorten 
misdrijf zijn. De kenmerken van het eerste 
soon komen meer oyereen met die van niet-
fataal agressief gedrag dan met roofmoord; de 
kenmerken van roofmoord meer met die van 
niet-fatale roof dan met agressieve moord. 
Het is om die reden niet verrassend dat de leef-
tijdsverdelingen van deze twee soorten levens-
misdrijven verschillen (tabel 1). De leeftijdsver-
deling bij roofmoord is longer' dan die voor 
agressieve moord, althans binnen de catego-
riedn geslacht en ras (voor zover deze van toe-
passing zijn; er zijn bijvoorbeeld bijna geen 
roofmoorden gepleegd door blanke of Latijnse 
vrouwen). Tussen deze categoriedn is echter wel 
verschil. Bij zwarte en Latijnse mannen is roof-
moord een misdrijf van tieners enjong-volwasse- 
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Tabel I: Daders van levenamisdrijven: Ras/etnische 
Percentage** binnen iedere leeftijdsgroep, 

Agressief ievensmIsdruf 

Ras en geslacht van iedere dader 

Leeftijd dader 	Ellanke 	Zwarte 	Latijnse 
mermen mannen mannen 

9-14*** 	 1% 	• 	2% 	1% 
15-19 	 15 	21 	28 
20-24 	 18 	25 	29 
25-34 	 29 	29 	30 
35-59 	 36 	27 	22 
60+ 	 5 	4 	1 

Totaal aantal 
slachtoffers 	935 	5200 	927 

• • 

Roofmoord 

Ras en geslacht van iedere dader 

Leeftijd dader 	BlanIce 	Zwarte 	Latijnse 
mannen mannen mannen 

10-14*•• 	1% 	3% 	3% 
15-19 	 23 	42 	. 42 
20-24 	 27 	44 	44 
25-34 	 37 	29 	26 
35-59 	 23 	7 	3 
60+ 	 0 	 1 	1 

Totaal aantal 
slachtoffers 	86 	1261 	106 

Inclusief levensmisdrijven door een individuele 
dader of door gezamenlijke daders van hetzelfde 
ras of geslacht; levensmisdrnven door geiamen-
lijke daders van verschillend ras of geslacht 
zijn buiten beschouwing gelaten. 

De som van de percentages is groter dan 100 
omdat bij sommige Ievensmisdriiven daders in 
verschillende leeftijdsgroepen betrokken waren. 

nen; bij zwarte vrouwen ligt de leeftijd hoger en 
bij blanke mannen nog hoger. 3  In het algemeen 
geldt dat er veel sneer door tieners gepleegde 
levensmisdrijven zijn onder mannelijke dan on-
der wouwelijke daders. Bovendien zijn er veel 
meer ouderen bij levensmisdrijven onder blanke 
dan onder zwarte of Latijnse daders. Dit geldt 
ongeacht het soon levensmisdrijf. Dit betekent 



Ifkomst, geslacht en leeftijd* 
row ras en geslacht 

roor elk levensmisdrijf 

Blanke 	Zwarte 	Latijnse 
rrouwen 	vrouwen 	vrouwen 

1% 	1% 	0% 

	

4 	 9 	10 

	

22 	 21 	24 

	

'26 	 33 	41 

	

46 	 34 	21 

	

1  2 	 2 	3 •  

113 	1258 	29 

voor elk levensmisdrijf 

Blanke 	Zwarte 	Latijnse 
vrouwen 	vrouwen 	vrouwen 

**** 

*** 
*** 
*** 

1. ** * 

3 

0% 
15 
41 
37 
11 
0 

27 	0 

*** 

**** 
**** 
**** 
**** 
**** 
** ** 

Alle zeven levensmisdrijven door een negenjari-
ge waren van agressieve aard. 

**** Totaal minder dan 10 gevallen; de percentages 
zijn niet berekend. 

dat de leeftijdsverdeling niet hetzelfde is voor 
geslacht of ras/etnische aflcomst. 
Wanneer agressief gedrag van volwassenen ge-
vaarlijker is dan dat van jongeren, zoals Hirschi 
en Gottfredson suggereren, dan valt een gelijke 
verdeling te verwachten als we dit verschil in 
gevaarlijkheid kunnen elimineren. Dit kan wor-
den gedaan door het gebruikte wapen in de ver- 
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Tabel 2: Leeftlldverdelingen daders uitgesplitst !tau 
Percentage van slachtoffers omgebracht door 

Agressief levensmisdrijf 

Individuele dader 

Leeftijd dader* 	Met vuurwapen loader vuur- 
wapen 

9-14" 	 1% 	 1% 
15-19 	 15 	 13 
20-24 	 20 	 22 
25-34 	 29 	 31 
35-59 	 31 	 30 
60+ 	 4 	 3 

Totaal aantal 
slachtoffers 	4589 	3005 

Roofmoord 

lndividuele dader 

Leeftijd iedere 	Met vuurwapen Zonder vuur- 
dader* 	 wapen 

10-14" 	 4% 	 5% 
15-19 	 27 	 21 
20-24 	 36 	 29 
25-34 	 24 	 32 
35-59 	 8 	 11 
60+ 	 1 	 1 

Total aantal 
slachtoffers 	527 	 252 

* 	Levensmisdrijven door meerdere daders die in 
verschillende leeftijdgroepen vallen zijn in iederc 
leeftijdscategorie geteld. De tota1en voor gezamen-
Illke daders zijn daarom hoger dan 100. 

gelijking te betrekken. Len vuurwapen is in 
handen van een tiener of een volwassene even 
dodelijk. De aanwezigheid van een vuurwapen 
maakt hen net zo gevaarlijk; in het Oude Westen 
werd het vuurwapen 'de grote gellikmalcee ge-
noemd. Als leeftijd een onafhankelijke factor is, 
dan zouden de leeftlidsverdelingen van daders 
van een roofmoord met vuurwapen en van een 
agressieve moord met vuurwapen hetzelfde 
moeten zijn. Dit is echter niet het geval (tabel 
2). Voor individueel gepleegde agressieve levens-
misdrijven is de kans veel groter dat de dader 
tussen 35 en 60 jaar oud is dan in geval van roof- 



soort levensmisdrijf 
minstens een verdachte binnen iedere leeftijdgroep. 

Gezamenlijke dader* 

Met vuurwapen 	Zonder vuurwapen 

3% 	 4% 
55 	 47 
48 	 53 
31 	 39 
12 	 18 

1 	 1 

848 	 327 

Gezamenlijke dader* 

Met vuurwapen 	Zonder vuurwapen 

2% 	 2% 
50 	 42 
47 	 46 
28 	 31 

6 	 8 
0 *4.* 

685 	 267 

** Alle zeven levensmisdrijven door een negenjarige 
waren van agressieve aard. 

*** Meer dan nul, maar minder dan een half procent. 

moord (respectievelijk 31 en 8 procent) en veel 
kleiner dat het om een tiener gaat (respectievelijk 
16 en 31 procent). 9  
Uit deze tabel blijkt overigens ook dat de leef-
tijdsverdelingen tussen individuele of in vereni-
ging gepleegde levensmisdrijven sterk verschillen. 
In het laatste geval zijn de daders jonger. Maar 
zelfs bij gezamenlijk daderschap is sprake van 
een hogere leeftijd in geval van agressieve moor-
den dan bij roofmoord. Er is dus in het alge-
meen sprake van een verschillende leeftijdsver-
deling bij agressieve moord en roofmoord. 
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label 3: Leeftijd van daders van Ievensmisdrijven in 
Chigago, 1965 t/m 1981 

Toegerekende levensmisdrijven" 

Leeftijd 	Aantal 	Procent Per 
100.000 
1970 

0-8" 	 - - -- 
9-14 	111 	1 	1.3 	2.6 

15-19 	2.133 	17 	583 	41.5 
20-24 	2.688 	21 	61.5 	61.1 
25-34 	3.088 	24 	42.8 	39.7 
35-59 	2.612 	20 	18.0 	16.5 
60+ 	 287 	2 	4.6 	2A 

Onopgelost 	1.953 	15 

Totaal aanta1 
sIachtoffers 12.872 

• 	Voor definitie en berekening, zie de paragraaf 
over methoden. 

1980 

Omdat de jongste verdachte dader gedurende de 
periode van 17 jaar 9 was en om de leeftnds-
categorieen voor slachtoffers en daders hetzelfde 
to maken, gaat de jongste leeftijdsgroep tot 8 jaar. 

Het slachtofferperspectief 
Vanuit het gezichtspunt van het (potentiele) 
slachtoffer is het belangrijk om te weten hoeveel 
mensen worden gedood door /hiders van iedere 
leeftijdsgroep. Het gaat daarbij om toegerekende 
levensmisdrijven, zoals eerder werd aangegeven. 
In tabel 3 wordt het aantal toegerekende levens-
misdrijven ('de gevaarlijkheid') voor iedere 
leeftijdsgroep weergegeven. Deze gevaarlijkheid 
is gestandaardiseerd veer het bevolkingsaantal 
door de verhoudingen te berekenen voor de twee 
censusjaren 1970 en 1980. Kinderen van 9 tot 
15 jaar zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 
I 1 1 slachtoffers, dat is 1,3 per 100.000 van de 
populatie 9 tot 15-jarigen in 1970; tieners veer 
2133 slachtoffers, dat is 58,5 per 100.000 
tieners in 1970. 1°  

Het aantal aan iedere leeftijdsgroep toegerekende 
levensmisdrijven, gestandaardiseerd naar de om-
yang van de leeftijdsgroep ten opzichte van de 
totale populatie, vormt een maat voor de gevaar-
lijkheid van iedere leeftijdscategorie. Vanwege 
eerder genoemde redenen worden deze getallen 
gegeven veer 1970 en 1980. In beide jaren had 



de lee ftijdscategorie 20-24 jaar de hoogste 
score, de categorie 15-19 jaar de daarop volgen-
de. Boven 24 jaar is sprake van een geleidelijke 
afname. Dit komt overeen met de algemene vorm 
van de leeftijdverdeling die in andere studies 
werd gevonden. 
De verdelingen in 1970 en 1980 zijn echter niet 
hetzelfde. De verschillen tussen jongere en 
oudere leeftijdscategorieen zijn in 1970 veel 
kleiner dan in 1980. De toegerekende levens-
misdrijven zijn in 1980 verhoudingsgewijs lager 
dan in 1970 voor vrijwel iedere leeftijdsgroep, 
be halve voor de categorie 20 tot 24 jaar. Dit is 
niet in overeenstemming met de leeftijd-inva-
riantie-hypothese. Deze verandering in de leef-
tijdverdeling zou verklaard kunnen worden 
door het zogenaamde cohort-effect. Onder 
cohort verstaan we hier een groep personen met 
een bepaald kenmerk, bijvoorbeeld geboortejaar 
Een geboorte-cohort dat een laag misdaadniveau 
had in 1970, zou dit ook in 1980 kunnen heb- 

175 ben, wanneer :iet tien jaar ouder is. Ondanks de 
beperkte hoeveelheid informatie in tabel 4, lijkt 
deze verklaring echter niet plausibel. De cohor-
ten die in 1980 25 tot 34 jaar waren, hadden 
een lager toegerekend aantal levensmisdrijven 
clan mensen die in 1970 25 tot 34 jaar waren. 
Toen ze in 1970 echter 15 tot 24 jaar waren, 
kwamen ze hoger uit dan de 15 tot 24-jarigen 
in 1980. 
Een andere mogelijke verklaring schuilt in de 
factor tijd, een periode-effect. De omstandig-
heden in 1970 zouden in vergelijking met 1980 
het plegen van levensmisdrijven bevorderd kun-
nen hebben, behalve voor het soort levensmis-
drijf dat 20 tot 24-jarigen plegen. In de volgen-
de paragraaf zullen de veranderingen over 17 
jaar, die aan de verschillende leeftijdsgroepen 
kunnen worden toegerekend worden verge-
leken. 

TOperspectief 
Als het er op het eerste gezicht op lijkt dat een 
leeftijdsgroep waarin veel misdaad wordt ge-
pleegd zicli in aantal wijzigt, dan zal men geneigd 
zijn te concluderen dat het totale aantal mis-
drijven overeenkomstig zal wijzigen. De werke-
lijkheid blijkt echter ingewikkelder. 
De demografische hypothese bevat zoals ge-
zegd twee componenten. Ten eerste kan toe- of 



afname van levensdelicten worden veridaard 
door de toe- of afname van levensmisdrijven 
gepleegd door jonge mensen. Ten tweede hangt 

' de toe- of afname van levensmisdrijven door 
jongeren semen met hun aantal in de totale 
populatie. 
Om de tweede te toetsen vergelijken we veran-
deringen in de Ieeftijdsopbouw van de bevol-
king (figuur 2) met veranderingen in het aantal 
levensmisdrbven per leeftijdsgroep (figuur 3). 
Dit aantal betreft toegerekende levensmisdrij-
ven, zoals eerder uitgelegd. Om de eerste corn-
ponent te toetsen vergelijken we toe- en afnames 
van toegerekende levensmisdrijven tussen de 
verschillende leeftijdsgroepen, om te zien of een 
groep specifiek verantwoordelijk is voor het to-
tale patroon in Chicago. 
Figuur 2 geeft een overzicht van de verande- , 
ringen in de populatie in Chicago. Deze nam 
tussen 1965 en 1981 af, met name in de leef-
tijdscategorie van 35 tot 59 jaar (27 procent). 

176 De leeftijdscategorieen 20 tot 24 jaar en 25 tot 
39 jaar namen toe met respectievelijk 25 en 15 
procent. De toename in de categoric 25 tot 34 
jaar was echter niet constant. Van 1965 tot 1970 
nam hun aantal af met 3 procent, vanaf 1970 
neemt hun aantal toe. De categorie 15 tot 19- 
jarigen nam van 1965 tot 1975 met 12 procent 
toe en daarna af. 
Op basis van de demografische hypothese zou - 
men verwachten dat het aantal levensmisdrij- , 
yen, toegerekend an 15 tot 19- en 20 tot 24- 
jarigen, van 1965 tot 1970 zou toenemen en 
het aantal toegerekend aan de leeftijdscatego-
rieen 25 tot 34- en 35 tot 59-jarigen zou afne- 
men. In feite neemt echter het aantal levensmis-
drijven voor alle leeftijdscategorieen eind jaren 
zestig toe (figuur 3). In de categorieen 15 tot 19 
en 20 tot 24 jaar was deze toename het grootst, 
zelfs groter dan uit de bevollcingstoename in 
die categorieen zou kunnen worden voorspeld. 
(Van 15 tot 19 jaar was er een toename van 279 
procent, terwip er een bevolkingstoename was 
van 11 procent; van 20 tot 24 jaar was de toe-
name 166 procent, met een groei van 19 pro-
cent.) En hoewel het aantal personen van 25 tot 
34 jaar en 35 tot 59 jaar tot 1970 afnam, was er 
wel een toename in aantal levensmisdrijven 
door deze leeftijdsgroep,respectievelijk 79 en 13 
procent. 
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Fvuur 2: Libeftijdoogibourn avid. bevolkina tan Chicaga, 1985 t/m 1981 
(geinterpoieerd canal 1980, 1975, 1980, 1981). 
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Deze cijfers leiden tot twee conclusies: 
Een bevolkingsgroei in de misdaadgevoelige 
leeftijdsgroepen biedt geen simpele verklaring 
voor de toename van het aantal levensmisdrijven 

177 	in Chicago eind jaren zestig. 
De toename van het aantal levensmisdrijven in 
de jaren zestig wordt niet verklaard door de 
leeftijd van de dader. Van toename was sprake 
in alle leeftijdsgroepen. 
In de jaren zeventig is het patroon meer com-
plex. De piek in het aantal levensmisdrijven in 
het midden van de jaren zeventig in Chicago 
kan worden toegeschreven aan het aantal 
slachtoffers dat door de leeftijdsgroepen van 
20-24 en van 25-34 jaar werd gemaakt. Dit cor- 

Figuur 3: Toojerekende levertamisdrOvan over 17 iser sin Peden in Wore leeftijcisproep 
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respondeert echter niet met toe- of afname van 
de bevolking. Zo namen levensmisdrijven die 
aan 15 tot 19-jarigen werden toegeschreven af 
met 22 procent, terwijI hun populatie toenam 
met 4 procent; levensmisdrijven toegeschreven 
aan 20 tot 24-jarigen, namen met 18 procent 
toe, tenvijI hun populatie met een procent 
toenam, enzovoort. 
Resumerend kan worden gesteld dat het aantal 
toegerekende levensmisdrijven voor iedere 
leeftijdsgroep niet noodzalcelijkerwijs correspon-
deert met de verandering in leeftijdsopbouw van 
de bevolking. Bovendien blijkt uit de tijdreeks-
specificatie-analyse dat geen enkele leeftijds-
groep het levensmisdrijf-patroon in Chicago van 
1965 tot 1981 specifiek verklaart. Er was in alle 
leeftijdgroepen van 15 tot en met 59 jaar een 
toename in de jaren zestig. De analyse geeft dus 
geen steun an de demografische hypothese dat 
er een enkelvoudige relatie bestaat tussen leef-
tijdsopbouw en levensmisdrijf. 

Conclusies 
Analyse van de invloed van leeftijd op criminali-
teit is geen eenvoudige zaak. Daar zijn twee re-
denen voor aan te geven. De eerste is dat een 
ogenschijnlijk eenvoudige recht-toe-recht-aan 
analyse, zoals een tabel met percentages van da-
ders in eke leeNdscategorie, in feite drie ver-
schijnselen combineert: het leeftijdseffect, het 
cohort-effect en het periode-effect. 
Het leeftijdseffect venvijst naar de tendens dat 
de betrokkenheid bij misdaad varieert met de 
leeftijd van een persoon. Het cohort-effect 
geeft an in hoeverre een groep personen, in 
hetzelfde jaar geboren, meer of minder misdaden 
pleegt dan andere cohorten, ongeacht de leef-
tijd. Het periode- effect slaat op de algemene 
tendens, ongeacht leeftijd of geboorte-cohort, 
meer of minder misdaden te plegen gedurende 
bepaaide jaren. Methodologisch is dus sprake 
van een zeer complexe analyse. Sommigen me-
nen zelfs dat analyse onmogelijk is (Larkin/ 
Greenberg, 1983) omdat een cohort-effect een 
leeftijdseffect maskeert en, bij tijdreeks-gege-
yens, het leeftijdseffect een periode-effect. 
Alle drie de effecten hebben onafhankelijk van 
elkaar belangrijke implicaties voor de theorie 
en het beleid. Als er alleen sprake zou zijn van 
een leeftijdseffect zouden preventieprograrnma's 



zich kunnen richten op een bepaalde leeftijds-
groep. In het geval van een cohort-effect, zou 
men zich kunnen richten op de maatschappe-
lijke omstandigheden die het hoge aantal mis-
daden binnen een bepaald cohort veroorzaken. 
Als er sprake is van een periode-effect, en filet 
van leeftijd- of cohort-effecten, dan alleen kun- 

_ nen we zeggen dat maatschappelijke verande-
ringen zoals werkloosheid of strafpraktijken van 
invloed zijn. 
Volgens statistici is het onderscheiden van de 
effecten echter vrijwel onmogelijk. De enige 
uitweg is om zeer voorzichtig om te springen 
met conclusies over leeftijdgegevens, en als dat 
mogelijk is meer dan een analysemethode te ge-
bruiken, dus zowel dwarsdoorsnede-gegevens 
(voor het leeftijd-effect) en longitudinale gege-
yens (voor het cohort-effect) als tijdYeeksen 
(voor het periode-effect). 
Behalve dit probleem is er nog een tweede moei-
lijkheid, namelijk de keuze van een dader-, 

179 	slachtoffer- of tijdperspectief. De eerste twee 
betreffen .verschillende zienswijzen en metingen 
van het leeftijdseffect. Als het aantal daders 
wordt gemeten, wijst dit op de waarschijnlijk-
heid dat daders gedurende hun levensloop een 
misdaad begaan. Als het aantal misdaden waar-
voor iedere leeftijdsgroep verantwoordelijk is 
wordt geteld, dan wijst dit op de relatieve ge-
vaarlijkheid voor potentiele slachtoffers van de 
verschillende leeftijdsgroepen van potentiele 
daders. Omdat jongeren vaker groepsgewijs mis-
daden plegen, kan het verschil tussen deze twee 
perspectieven zeer groot zijn. 
Het periode-effect kan zowel vanuit een slacht-
offer- als vanuit een daderperspectief worden 
geanalyseerd. Als men de invloed van maat-
schappelijke verandering op potentiele daders 
wil bestuderen, gaat men uit van een dader-
perspectief. Voor het effect van maatschappe-
lijke verandering op de omvang van de misdaad 
is het geschikter vanuit het slachtofferperspec-
tief te meten. In dit artikel was het laatste het 
geval (zie figuur 3). Voor iedere leeftijdsgroep 
werd de verandering in toegerekende levensmis-
drijven nagegaan. Daaruit bleek dat verande-
ringen niet samen gingen met verschuivingcn in 
de leeftijdsopbouw van de populatie; dat de 
enorme toename van het aantal levensmisdrijven 
in Chicago tussen 1965 en 1970 toegeschreven 



kan worden aan alle leeftijdscategoriedn tussen 
15 en 59 jaar; dat de piek in 1974 kon worden 
toegeschreven aan de categoric 20 tot 34 jaar. 
Wat betekenen den resultaten nu voor de 
theorie of het beleid? 

Op de eerste plaats wijzen ze op het felt dat de 
snelle toename van het aantal levensmisdrijven 
eind jaren zestig, begin jaren zeventig niet word 
veroorzaalct door veranderingen in de leeftijds-
opbouw van de bevolking. Er moeten dus 
andere factoren in het spel zijn. Zo bleek uit 
verdere tijdreeks-specificaties (Block en Block, 
1985; Block 1985b) een samenhang met het 
gebruik van vuurwapens; levensmisdrijven waar-
bij geen vuunvapens in het spel waren, namen 
in de onderzochte zeventien jaren nauwelijks 
toe ;van snelle toe - en afnames was alleen sprake 
bij levensmisdrijven waarbij een vuurwapen 
werd gebruikt. Dit gold voor alle leeftijdsgroe-
pen . 

180 	Op de tweede plaats zijn veranderingen in het 
verleden relevant voor de toekomst. Maatschap-
pelijke interventie is met name opponuun bij 
soonen levensmisdrijf die in het verleden aan 
verandering onderhevig waren. Levensmisdrijven 
die werden gepleegd zonder vuunvapens onder-
gingen nauwelijks verandering gedurende 17 
jaar. Dit was het geval ondanks het fejt dat in 
doze woelige periode veel maatschappelijke as-
pecten veranderden, waarvan werd aangegeven 
dat ze van invloed waren op gewelddadige mis-
dad. Het lijkt er dan ook op dat dit soort 
levensmisdrijven een drempel vormt waarvoor 
preventieve programma's weinig zin hebben. Bij 
sommige soorten levensmisdrijven kan daaren-
tegen sprake zijn van eon periode-effect, wat wit 
zeggen dat ze maatschappelijk beinvloed kunnen 
worden.Zo blijkt dat de piek in 1974 met name 
bestaat uit een piek in het aantal gewapende 
roofmoorden, gepleegd door jonge zwarte da-
den. Na 1974 neemt dit type delict weer net 
zo snel af. De maatschappelijke veranderingen 
die deze negenvoudige toename veroorzaakten, 
zouden zich opnieuw voor kunnen doen. Pre-
ventieve maatregelen zouden specifiek op der-
gelijke snel fluctuerende misdaden gericht kun-
nen worden. 
Uit dit voorbeeld wordt duidelijk dat de resul-
taten van een analyse vanuit het tijdperspectief 



implicaties kan hebben ten aanzien van speci-
fieke groepen. In het algemeen kan worden ge-
steld dat wanneer gesproken wordt van levens-
misdrijf-gevoelige lee ftijden, aangegeven moet 
worden over welke etnische groep of welk ge-
slacht het gaat. Bij het ontwerpen van een pre-
ventieprogramma voor levensdelicten dient de 
aandacht voor leeftijd bij blanken en vrouwen 
niet hetzelfde te zijn als voor zwarten en latijns-
amerikaanse mannen. De verschillende effecten 
(leeftijd, cohort en periode) dienen afzonderlijk 
ingeschat te worden voor ras en geslacht. 
Dat de hypothese van een onafhanIcelijk leef-
tijdseffect niet bevestigd werd lijkt de structurele 
theorie van Greenberg (1977) te ondersteunen. 
Er is echter ook sprake van tegengestelde resul-
taten. Greenberg (1985) en Hagan (1985) bear-
gumenteren, in navolging van Bonger (1916) dat 
`verschillen tussen raciale minder- en meerder-
heidsgroepen bij vrouwen groter zullen zijn dan 
bij mannen' (Hagan, 1985, P.  130) en dat voor 

181 	ieder geslacht, het gemiddelde aantal daders 
groter zal zijn bij minderheden dan bij meerder-
heden. In onderhavig Chicago- onderzoek bleken 
geen van beide hypothesen juist (Block, 1985a, 
34-37). Wel is dit voor sommige jaren het geval. 
Hoewel er in Chicago geen sprake was van een 
omkering in de economische omstandigheden 
van de zwarte en de blanke bevolking, was dit 
voor de verhoudingscijfers voor zwart/geslacht 
en wit/geslacht wel het geval. 

Samenvattend demonstreren de gegevens over 
levensmisdrijven in Chicago dat de wijze van 
meten verschillen credert in de analyse van het 
effect van leeftijd op misdaad, grote verschillen 
zelfs. De volledigheid van de misdaadtelling en 
de dadertelling maalct veel uit voor de conclusies 
ten aanzien van de invariantie-hypothese. Om-
dat jongeren valcer gezamenlijk optreden bij 
misdaad, maakt het voor het bepalen van de ge-
vaarlijkheid van jongeren verschil of het aantal 
daders of daden wordt geteld. De tijd creeert 
een verschil, leeftijdsverdelingen (en de verde-
ling naar geslacht) zijn verschillend in verschil-
lende jaren; in sommige perioden zijn de mis-
daadcijfers hoog voor alle leeftijdscategorieen, in 
andere geldt dit slechts voor een specifieke 
leeftijdscategorie. Hirschi en Gottfredson 
(1983) en Empey (1978) hebben gelijk wanneer 



zij beweren dat het leeftijdseffect niet geheel kan 
worden verklaard vanuit de manier van meten. 
Een accurate analyse-methode kan echter wet 
de antwoorden beinvloeden op beleidsmatig 
relevante vragen. 

No ten 
' Zie voor details over tijdspatronen, Block, 1985b. 
' De demografische hypothese genoot bijna algemeen 
bijval in de jaren zeventig (Wolfgang en Ferracuti, 
1967; Wolfgang, 1970, 1977; Sagi en Wellford, 1968; 
Ferdinand, 1970; Chilton en Spielberger, 1971; 
Moynihan, 1973; Wilson en Dupont, 1973; Wellford, 
1973; Blumstein en Nagin, 1975; Land en Felson, 
1976; Toby, 1977; Empey, 1978; Zimring, 1978; 
Vetter en Silverman, 1978; Cohen en Felson, 1979; 
Kleck,1979;fflumstein e.a.,1980 ;Jones, 1980; Brown 
ea., 1982). Het invloedrijke overheidsrapport The 
Challenge of Crime in a Free Society (United States, 
1976; en ook Mulvihill en Tumin, 1969) dat de 'oar-
log tegen de misdaad' aankondigde, bevatte de stelling: 
ten van de meest signifIcante factoren die het crimi-
naliteitsniveau beinvloedt is de leeftijdsopbouw van de 
bevolking'. 

182 	3  Tijdreeks-specificatie (TRS) komt overeen met 
dwarsdoorsnede-specificatie (DDS) (Zie Hyman, 
1955), wan het de omstandigheden definieen waar-
ander een verschijnsel optreedt. In DDS is het ver-
schijnsel een associatie van twee variabelen, in TRS is 
het verschijnsel een patroon in de tijd gezien. (Zie oak 
de bespreking van Durkheim door Selvin (1958) en 	- 
Kendall en Lazerfeld (1950) die een klassiek voorbeeld 
geven.) 
• Het verzamelen van deze gegevens, dat begon in 
1969, werd mogdijk gemaakt door de medewerking 
van het Chicago Police Department. De beginfase van 
gegevensverzsmeling werd uitgevoerd onder supervisie 
van Richard L. Block en Franklin E. Zimring van het 
Center for Studies in Criminal Justice van de Loyola 
Universiteit van Chicago. De laatste fase werd uitge-
voerd door R.L. Block en C.R. Block vanuit het Illi-
nois Statistical Analysis Center. 

In 73 procent van de gevallen in de zeven jaar waar-
over gegevens over arrestatie beschikbaar zijn (1975 
tot en met 1981) werd minstens een persoon gearres-
teerd. 
• Vooral de cijfers over het Latijnse bevolkingsdeel 
geven problemen. Voor 1970 zijn er helemaal seen ge-
gevens en Cr is in 1970 een andere definitie gebruikt 
dan in 1975 en 1980. Bovendien is door veranderingen 
in rubricering een aantal blanken onder de categoric 
'overigen' terechtgekomen (Chilton, 1984; US Public 
Health Service, 1983). 
' In 1965 werden bijvoorbeeld ein-dadermoorden 
door de politic op rekening gebracht van de daderleef-
tijdsgroep van 15 tot 19-jarigen. Deze telden alle 29 
voor een. In hetzelfde jaar werden 19 personen van 15- 
19 jaar door de politic verdacht van moorden waarbij 
steeds twee daders waren betrokken; tien personen van 
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15 tot 19 jaar waren politieverdachten in moordzaken 
met steeds , drie daders; en zes personen van 15-19 jaar 
waren betrokken in moorden met vier of meer daders. 
De twee-daderzaken telden voor een half, de drie- 
daderzaken voor een-derde, en de vier- of meerdader-
zaken telden voor een kwart. Opgeteld vormde dit een 
aantal van 43,3 (afgerond op 43) moorden die op reke-
ning kwamen van de leeftijdsgroep 15-19 jaar. 
8  Voor gedetailleerde definities van raciaal-etnische 
categorieen, zie Block (1985a). 
9  In nadere analysen vonden we dat ook de leeftijds-
verdeling van slachtoffers verschilde tussen roofmoord 
en agressieve moord. Voor de laatste zijn de leeftijds-
verdelingen van daders en slachtoffers gelijk; voor roof-
moord is de leeftijdsverdeling bij slachtoffers `ouder' 
dan voor daders. Het risico om slachtoffer te worden 
van roofmoord neemt toe met de leeftijd. Mensen 
boven de zestig lopen het grootste risico. Zie Block, 
1985a. 
19  Zimring (1984) die ook corrigeerde voor gezamen-
lijke daders, vond dat tieners in New York City 
slechts 2-4 procent van de levensmisdrijven pleegden. 
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Jeugdige delinquenten 
worden schaars* 

door John Pratt 

Wat zou er gebeuren, als een van de alomtegen-
woordige figuren van de Britse samenleving - 
de jeugdige delinquent - zou verdwijnen? Wat 
zouden de gevolgen zijn voor al die bureaus en 
instellingen die een soort gegarandeerd bestaans-
recht hebben, zolang er maar jeugdigen zijn om 
te straffen, te verzorgen, voor de rechter te 
brengen, te veroordelen, te verdedigen, te ana-
lyseren, enzovoorts? Wat zouden de gevolgen 
zijn voor de politieke ideologie, alver geen 
jeugdige delinquenten waren die in de verkie-
•zingstijd een roep om handhaving van de wet 

189 	rechtvaardigen, geen welkome zondebokken die 
gebruikt kunnen worden om angst op te zwe-
pen, vooroordelen te bevestigen, de aandacht af 
te leiden en erkenning te krijgen als de belang-
rijkste sta-in-de-weg voor sociale stabiliteit? 
Het lijkt vreemd om te veronderstellen dat dit 
zal gebeuren. Als men de literatuur - zowel van 
conservatieve als van progressieve signatuur - 
moet geloven, is de toenemende jeugdcriminali-
teit een blijvend maatschappelijk probleem. In 
dit artikel wil ik echter aarttonen dat deze 
`hoeksteen' van de moderne samenleving thans, 
en waarschijnlijk ook in de nabije toekomst, aan 
ernstige erosie onderhevig is. Deze moet worden 
toegeschreven aan belangrijke demografische 
verschuivingen in de leeftijdsgroep van tien- tot 
zeventienjarigen. 

Jeugdcriminaliteit als blijvend probleem 
Sinds in het jaar 1960 door de corrunissie-Ingleby 
werd gewezen op de enorme toename van de 
criminaliteit van tien- tot zeventienjarigen in de 
jaren na de oorlog, zijn van alle kanten rapporten 
verschenen en uitspraken gedaan waaruit men 
kan afleiden dat regering en politici van oordeel 

* Dit is een verkorte weergave van: Delinquency as a 
scarse resource. In: The Howard Journal of Criminal 
Justice, 24e jrg., nr. 2, 1985, 93-107. 



zijn dat de jeugdcriminaliteit schrikbarend groot 
is, dat zij zal blijven stijgen en dat zij een groot 
maatschappelijk probleem vormt. 
Al deze bezorgdheid heeft natuurlijk geleid tot 
een grote verscheidenheid aan strategieen om 
het probleem te lijf te gaan. Deze hebben op 
hun beurt een groeiend en kostbaar geheel van 
middelen en voorzieningen nodig gemaakt . Sinds 
de jaren zestig is een gevarieerd pakket van in-
grepen tot stand gekomen, dat loopt van hulp-
verlening in de vrije maatschappij en waar-
schuwing door de politie aan de ene kant tot 
onderzoek door specialisten en vrijheidsbene-
mende sancties aan de andere kant. 
Hierbij kunnen we zien dat de intramurale en 
de extramurale sector elkaar versterken. Het be-
staan van inrichtingen rechtvaardigt het ontwik-
kelen van steeds meer altematieven; dit proces 
van uitbreiding van de altematieven legitimeert 
weer het bestaan van de inrichtingen als laatste 
redmiddel, als al het andere tevergeefs is gepro- 

190 beerd. Het kinderstrafrechtssysteem wordt niet 
door hetzij de ene, hetzij de andere aanpak ge-
kenmerkt. Eerder is er sprake van een gecombi-
neerde aanpak, waarbij de activiteiten van de 
verschillende diensten die zich met de jeugd-
criminaliteit bezig houden (politie, maatschap-
pellik werk, ondenvijs, en in Engeland ook de 
reclassering) elkaar overlappen. 

Tekort aan Idanten 	 • 

Het Ilikt eigenaardig, dat in een tijd van blliven-
de jeugdwerkloosheid en veel maatschappelijke 
onrust de toevoer van jeugdige delinquenten 
naar rechtbanken, behandelingsprogramma's en 
dergelijke afneemt. De statistieken zijn op dit 
punt echter duidelijk, wanneer we naar de abso-
lute aantallen kijken (zie tabel I). 
Op het eerste gezicht geeft deze afname reden 
tot tevredenheid. Heeft de criminaliteitsbestrij-
ding dan eindelijk succes? Helaas, een nadere 
analyse laat zien dat dat niet het geval is. We 
kunnen tal van factoren aanwijzen die waar-
schlinlijk invloed op de cijfers gehad hebben. 
Zo zou een verandering in de telmethode tot 
een geringe dating geleid kunnen hebben. Ande-
re factoren, zoals wijziging van het beleid en 
uitbreiding van de politie, zullen daarentegen 
een verhogende werking hebben gehad. 
Dat er een daling in de absolute cijfers voorkomt 
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label 1: Aantal personen, mannelijk en vrouwelijk, 
tussen 10 en 17 jaw, dat een waarschuwing 
kreeg of veroordeeld werd wegens een 
misdtijf (indictable offense). 

Jaar 	Waarschuwing Vcroordeeld 	Totaal 

1977 	95.200 	89.000 	184.200 
1978 	87.500 	89.700 	177.200 
1979 	82.200 	82.000 	164.200 
1980 	84.500 	90.200 	174.700 
1981 	87.900 	86.700 	174.600 
1982 	93.000 	81.800 	174.800 
1983 	94.600 	73.400 	168.000 

Bron: Crirninele statistiek 1983 van het Home Office. 

moet voornamelijk toegeschreven worden aan 
demografische verschuivingen, namelijk een af-
name van de bevolkingsgroep van de tien- tot 
zeventienjarigen, waaruit het kinderstrafrecht 
zijn klanten betrekt. Het ziet er naar uit, dat 
deze afname de komende jaren versneld door 
zal gaan (zie figuur 1). 

Figuur 1: Geschatte bevolking, mannelijk en 
vrouwelijk, in Engeland en Wales 
1977-1991, naar leeftijdsgroep 

(Bron: Bureau voor volkstellingen) 
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Ms deze demografische veranderingen aanhou-
den en de schattingen uit figuur 1 juist zijn, lijkt 
het zeker dat de aantallen geregistreerde jeugdige 
delinquenten in het lopende decennium zullen 
blijven dalen. Dit ondanks het felt dat de jeugd-
criminaliteit per 100.000 van de bevolking de 
laatste jaren, met name sinds in 1979 de eerste 
conservatieve regering aantrad, gestegen is (zie 

tabel 2). 

Tabel 2: 4antal personen per 100.000 dat een wear
schuwing kreeg of veroordeeld werd wegens 
een misdrijf, naar leeftijdsgroep. 

1977 	1979 	1983 

Jongens 14-17 	7519 	6810 	7532 
Jongens 10-14 	3517 	2923 	2926 
Meisjes 14-17 	1570 	1457 	1659 
Meisjes 10-14 	1041 	913 	941 

Bron: Cijfers ontleend aan criminele statistiek 1983 
van het Home Office. 

lmplicaties your beleid 
Het lijdt geen twijfel dat op plaatselijk niveau 
bij een belangrijk aantal reclasseringsbureaus en 
andere instellingen voor maatschappelijk werk 
bij de planning rekening wordt gehouden met 
deze demografische verschuivingen. Voorgaande 
informatie is voor degenen die daarmee bezig 
zijn geen verrassing. Bij de ontwikkeling van het 
landelijk beleid ten aanzien van de jeugdcrimina-
liteit lijkt dit soort overwegingen echter ver-
rassend genoeg te ontbreken. Op andere terrei-
nen, zoals het ondenvijs, wordt er wel rekening 
mee gehouden. Er worden scholen gesloten en 
het aantal studentenplaatsen op de universiteiten 
wordt gereduceerd. Op strafrechtelijk terrein 
blijft echter een overvloed aan voorzieningen 
bestaan. Er is zelfs sprake van een uitbreiding 
van het aantal bedden in tehuizen en strafinrich-
tingen voor jeugdigen. 
Natuurlijk dienen hierbij een paar omstandighe-
den niet uit het oog verloren te worden. Het 

lijkt bijvoorbeeld redelijk om te veronderstellen 
dat - op grond van uitwendige factoren als de 
aanhoudende jeugdwerkloosheid enerzijds en de 
formele afhandeling van politie-activiteiten, die 
tot nu toe informed waren anderzijds - het 
aantal `venverkte delinquenten per honderd-
duizend personen tussen de tien en zeventien 



jaar niet zo snel zal dalen als die leeftijdsgroep 
als geheel. We moeten dus oppassen de betekenis 
van de afname van de geboortecijfers te over-
drijven. We zullen waarschijnlijk tot de ontdek-
king komen dat de inrichtingen voor jeugdige 
delinquenten niet al te veel lege bedden zullen 
hebben, tenzij vaker wordt gekozen voor alter-
natieve sancties. 
Daarnaast wijzen tal van onderzoeksresultaten 
op het klassegebonden functioneren van het 
formele optreden tegen de jeugdcriminaliteit, 
terwij1 de afname van de bevolking waarschijn-
lijk niet evenredig over de sociale klassen ver-
deeld zalzijn. Voor zover ik weet bestaan er 
geen bevolkingsprognoses naar sociale klasse. 
Er zijn echter wel gegevens die wijzen in de 
richting dat de verschillen in geboortecijfers 

• tussen verschillende klassen de laatste jaren aan 
het verminderen zijn. Ook dit zou dus een ten-
dens tot vermindering van het aantal jeugdige 
delinquenten ten gevolge hebben. 

.193 	Als we nu kijken naar de invloed van de ont- 
wikkelingen op het beleid, lijkt het waarschijn-
lijk dat de huidige doelstellingen - zoals vrij-
heidsbeneming alleen voor de `harde kern' - tot 
andere resultaten zullen leiden dan aanvankelijk 
was gepland. In deze context moeten we drie 
belangrijke punten onder de loep nemen. 

Wedijver om klanten 
Als men in tehuizen en straftnrichtingen voor 
jeugdigen de bezetting op het huidige peil wil 
handhaven, zal een groter gedeelte van de groep 
jongens van veertien tot zeventien jaar daar naar 
toe gestuurd moeten worden. Dit word geillus-
treerd in tabel 3. 

Tabel 3: Geschat aantal vrijheidsbenemende veroor-
delingen in 1991 bij handhaving van de 
huidige bezetting voor 14- tot 17-jarigen. 

Jaar 	Veroordeeld Geschatte 	Geschat aantal 
tot tehuis of grootte groep veroordeelden 
inrichting 	14 tot 17 jaar tot tehuis of 

inrichting per 
1000 

1983 	6.700 
1991 	6.700 

	

1.209.000 	5.5 

	

893.000 	7,5 

Bron: Criminele statistiek 1983, Home Office: Bureau 
voor volkstellingen. 



Zo zou, ondanks alle goede bedoelingen van de 
wetgever en alle officiele verklaringen die op 
het tegendeel doen hopen, insluiting van jeugdi- 

gen wel eens een voor de hand liggend middel in 
pleats van een laatste redmiddel kunnen worden. 
Dit zal een nieuwe impuls geven aan de beweging 
tegen vrijheidsbenemende straffen en maatrege-
len, maar tegelijkertijd zullen instellingen die 
zich bezighouden met behandeling in de ge-
meenschap gun wedijveren voor dezelfde 
clienten.Waarschijnlijk zal er concurrentie tus-
sen deze instellingen onderling gaan optreden. 
We kurmen ons de kinderrechtbank al bijna als 
een soort veiling voorstellen, waar de verschil-
lende sectoren en de verschillende instellingen 
tegen elkaar opbieden, waarbij degene die de 
meest intensieve en indringende vorm van toe-
zicht kan bieden over de langste periode, de 
grootste kans maakt. 
Deze veranderingen zullen waarschijnlijk be-
langrijke consequenties hebben voor de samen- 

' 194 	werlcing tussen de verschillende instellingen.Een 
tekort aan clienten zoo kunnen betekenen dat 
zij in de eerste pleats gaan proberen hun eigen 
belang veilig te stellen en dat zij, vanwege de 
concurrentie, weinig geneigd zullen zijn hun 

. delinquenten te delen met anderen. Of het zou 
kunnen gebeuren dat de instellingen alleen be-
reid zullen zijn hun minder ernstige clienten aan 
anderen over te dragen, en er de voorkeur aan 
geven de zwaardere gevallen voor zichzelf te 
houden. 

Vergroting van de reikwildte 
Een van de consequenties van de recente uit-
breiding en vemieuwing van het voor jeugdige 
delinquenten beschikbare sanctiepakket zou 
kunnen zijn dat men in andere lagen van de 
jongerenpopulatie op zoek gaat naar klanten 
om de opengevallen plaatsen op te vullen. Een 
voorbeeld hiervan is de bestaande belangstelling 
voor een uitbreiding van het systeem van waar-
schuwingen voordat de rechter wordt ingescha-
keld. Het zou ook kunnen dat in het hele alter-
natieve-sanctie-circus een patroon ontstaat dat 
men, omdat er te weinig geschilcte gevallen zijn, 
de aandacht gaat richten op nieuwe groepen, 
zoals meisjes. Een andere mogelijkheid is, dat 
men de groep van tien- tot veertienjarigen ont-
dekt, waarvan tegen het eind van het decennium 



weer een stijgend aantal te verwachten is, met 
een toenemende belangstelling voor spijbelaars 
(in het bijzonder als ze ook nog een strafbaar 
feit hebben begaan), voor vrijwillige behande-
ling, en dergelijke. 

Intensivering van het toezicht 
Voor wie eenmaal binnen is gehaald zou er een 
intensiever toezicht kunnen lumen. De overge-
schoten capaciteit in sommige van de thans be-
schikbare faciliteiten zou gebruikt kunnen wor-
den voor een meer intensieve behandeling voor 
langere tijd. Ditzelfde verschijnsel zou zich 
overigens voor kunnen doen bij andere instellin-
gen die zich met jeugdzorg bezighouden, bij-
voorbeeld op het terrein van het onderwijs of 
de werklozeniorg, waarbij de verschillende dien-
sten ook steeds meer op elkaars terrein zouden 
kunnen komen. Zo zijn de programma's tot 
training van werkloze jongeren al binnenge-
drongen op het terrein van het onderwijs. Al 

195 	met al schijnt er een algemene trend te bestaan 
in de richting van steeds meer toezicht op en 
bemoeienis met grote delen van de jeugdige 
bevolking. 

Nieuwe wegen 
In zekere zin sluit het voorgaande aan bij de 
toenemende hoeveelheid literatuur over de 
sociologie van sociale controle en straffen. Deze 
is over het algemeen pessimistisch: wat voor be-
doelingen men ook heeft en wat voor analyses 
men ook maakt, het resultaat is altijd een ver-
groting, versterking en differentiatie van het 
netwerk. loch behoeven de gevolgen van de be-
volkingsafname niet noodzakelijkerwijs negatief 
te zijn. Verandering als gevolg van deze factor 
kan ook leiden tot onverwachte mogelijkheden 
en nieuwe vormen van verzet. Misschien zal een 
verlichting van de werklast van degenen die lo-
kaal werkzaam zijn, hun de gelegenheid geven 
om hun situatie te onderzoeken, het kinderstraf-
rechtelijk systeem nauwlettend te volgen en 
krachtige en actieve campagnes tegen het ge-
bruik van vrijheidsbenemende sancties te onder-
nemen. Het is ook mogelijk dat een ontwikkeling 
plaatsvindt in de richting van welzijnswerk dat 
niet uitsluitend gericht is op clienten die slechts 
een stap verwijderd zijn van opname in tehuis 
of inrichting. De instellingen in de buurten heb- 
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ben hierbij een voordeel boven de strafinrich-
tingen: zij hebben een veel grotere flexibiliteit. 
Met name de strafinrichtingen zijn het meest 
kwetsbaar voor de gevolgen van de bevolkings-
afname. 
Of voorgaande ontwikkelingen zullen plaatsheb-
ben, is niet met zekerheid te zeggen. Het lijdt 
echter weinig twijfel dat de huidige demografi-
sche trend op de een of andere manier een be-
langrijke invloed zal hebben op het kinderstraf-
rechtssysteem. Wat ik heb proberen te doen is 
de punten aan te geven waarover het debat zou 
kunnen gaan. 



De delinquent op leeftijd: 
een nieuw soort crimineel?* 

door F.T. Cullen, J.F. Wozniak en J. Frank 

De laatste jaren komt het onderwerp `ouderen 
en criminaliteit' steeds meer naar voren. 
Aanvankelijk werd vooral aandacht besteed aan 
de bejaarde als slachtoffer van de misdaad, maar 
de laatste tijd begint de belangstelling zich te 
richten op de oudere als dader. Er wordt zelfs 
wel gesproken van een `geriatrische misdaad-
golf' waarbij een verband wordt gesuggereerd 
met veranderende opvattingen en attitudes bij 
ouderen. Men vindt dit soort uitspraken niet 
alleen in wetenschappelijke geschriften, maar 
ook - en met minder voorzichtigheid - in de 

197 	populaire pers. 
Dit verschijnsel doet denken aan het debat dat 
sinds het midden van de jaren zeventig wordt 
gevoerd over de vraag of veranderende sociale 
omstandigheden (met name de vrouwenemanci-
patie) geleid hebben tot het ontstaan van `een 
nieuwe vrouwelijke delinquent'. Hiernaar is 
sindsdien heel wat onderzoek gedaan en geble-
ken is dat er weliswaar enige verandering is op-
getreden, maar dat over het geheel de tradi-
tionele patronen van de vrouwencriminaliteit 
niet zijn veranderd. De `nieuwe vrouwelijke 
crimineel' blijkt eerder een bedenksel te zijn, op 
basis van het heersende sociale klimaaat, dan 
realiteit. 
In dit licht lijkt het belangrijk ook eens na te 
gaan of er sprake is van een werkelijke toename 
van bejaardencriminaliteit of dat er opnieuw 
een `nieuwe crimineel' wordt gecreeerd. Met 
behulp van het methodologische concept dat 
Steffensmeier (1978) gebruikte om eventuele 
veranderingen in het patroon van wetsovertre-
ding door vrouwen te toetsen, zullen wij de 
vraag: testaat er een nieuw soort delinquent' 
proberen te beantwoorden. 

* Dit is een verkorte weergave van: The rise of the 
elderly offender; will a 'new' criminal be invented? 
In: Crime and Social Justice, nr. 23, 1985, 151-165. 



Methode 
" 	Het doe van de analyse was het basispatroon 

vast te stellen van de ouderencriminaliteit en na 
te gaan of dit in een periode van 15 jaar (1967- 
1982) veranderd was, zowel wat betreft omvang 
als emst van de gepleegde feiten. Deze periode 
is gekozen vanwege de veranderingen in het 
sociale klirnaat (acties voor rechten van bejaar-
den, groei van de bejaardenpopulatie, verande-
rende economische omstandigheden), die vol-
gens sommige commentatoren de deelname van 
oudere burgers aan het crimineel gebeuren heb-
ben beinvloed. 
Als maatstaf voor de criminaliteit werden gege-
yens uit de FBI Uniform Crime Reports ge-
bruikt, die betrekking hebben op aanhoudingen 
voor doodslag, moord, verkrachting, roofover-
val, zware mishandeling, inbraak, diefstal en . 
autodiefstal. Brandstichting komt pas sinds 
1981 in de cijfers voor en kon dus niet in de 
analyse betroklcen worden. 

198 	De FBI-statistieken zijn de aangewezen bron 
voor onze analyse, omdat zij als enige de gege-
yens bevatten voor het gehele land en over een 
lange periode. Natuudijk hebben zij de bekende 
tekortkomingen, die alle officiele statistieken 
hebben. We moetener dus rekening mee houden 
dat de mogelijkheden van onze analyse beperkt 
worden door de gebreken die inherent zijn aan 
de gebruikte gegevens. 
We moeten hierbij echter drie dingen bedenken. 
Om te beginnen zijn de FBI-cijfers waarschijn-
lijk de enige die over meerdere jaren, uitgesplitst 
naar leeftijd, beschikbaar zijn. Verder heeft 
Hindelang (1978,79) - overigens niet zonder 
tegenspraalc - beargumenteerd, dat FBI-statis-
tieken relatief betrouwbaar aangeven welke rol-
kenmerken als ras, sekse en leeftijd spelen bij 
criminele betrokkenheid. De gegevens die wij 
gebruiken zouden dus wel eens minder verte-
kend kunnen zijn dan de critici van de officiele 
statistieken beweren. Ten slotte is het mogelijk 
veronderstellingen te maken over de manier 
Vamp leeftijd de gegevens vertekent. Op 
grond van de literatuur lijkt het niet onwaar-
schijnlijk dat de politie bezig is oudere de-
linquenten `stevig aan te paldcen', in het bijzon-
der bij minder zware delicten (zoals diefstal en 
mishandelingen binnen het gezin). De politic 
heeft bij deze delicten meer beslissingsvrijheid 



wat betreft de vraag of er al dan met aangehou-
den zal worden. Als dit juist is, zouden recente 
cijfers in het bijzonder voor de categorie dief-
stal, maar misschien ook voor mishandeling, een 
overschatting geven van de mate van criminali-
teit van ouderen. De gegevens geven dus een 
gunstig beeld voor de veronderstelling dat er 
een `nieuwe bejaarde crimineel' bestaat, en 
werken ten nadele van de veronderstelling dat 
deze inieuwe bejaarde crimineel' een bedenksel 
is. 
Wij presenteren vier soorten gegevens. Bij de 
eerste twee wordt nagegaan hoe het patroon 
van de criminaliteit van bejaarden (personen 
boven de 65) in 1982 was. Bij de derde soort 
wordt gezocht naar veranderingen in omvang en 
aard van de criniinaliteit van ouderen tussen 
1967, 1972, 1977 en 1982. Op de laatste groep 
wordt een aan Steffensmeier ontleende, meer 
verfijnde techniek toegepast; de criminaliteit 
onder personen, jonger en ouder dan 65 jaar, 

199 	wordt per 100.000 inwoners vergeleken. 

Resultaten 
De gegevens in tabel 1 verschaffen inzicht in de 
omvang van het aandeel van de bejaarden in de 
criminaliteit van 1982. De cijfers betreffen ach-
tereenvolgens de aanhoudingen voor alle delic-
ten in de FBI-statistiek (emstige delicten plus 
21 andere), voor de emstige geweldsdelicten en 
voor de ernstige vermogensdelicten. In alle drie 
de gevallen is minder dan 1 procent van alle 
aangehoudenen ouder dan 65 jaar. Omdat oude-
ren 11,6 procent van de gehele bevolking uit-
maken, is duidelijk dat zij in hoge mate onder-
vertegenwoordigd zijn in de criminele bevolking. 
Zij dragen weinig bij aan het criminaliteitspro-
bleem. 
In tabel 2 kijken we binnen de leeftijdscatego-
rieen naar de aard van de gepleegde feiten. Het 
blijkt dat een grote meerderheid van de aanhou-
dingen van bejaarden (78,62%) plaatsvindt we-
gens diefstal (inclusief winkeldiefstal). Dit per-
centage is vijf keer zo hoog als het daar in 
grootte op volgende (zware mishandeling, 
13,73% ) en vele malen hoger dan alle overige 
categorieen. Tevens blijkt dat de diefstalcate-
gorie voor de bejaarden 25 procent hoger is 
dan die voor alle leeftijden samen. 
Deze resultaten lijken opvallend veel op het cri- 



minaliteitspatroon van vrouwen. In 1981 vond 
79 procent van de aanhoudingen van vrouwen 
plaats vanwege diefstal. Dit laat zien hoe de 
sociale positie van de vrouw gelegenheid geeft 
tot het plegen van bepaalde feiten en andere .  
verhindert. Vrouwen plegen feiten die voort-
vloeien uit hun traditionele rol: winkeldiefstal 
als een produkt van hun huishoudelijke taken, 
prostitutie als een uitdrukking van de karak-
teristieke man—vrouw-relatie. 
Dit inzicht is verhelderend omdat het doet ver-
moeden dat ook de aard van de criminaliteit 
onder ouderen wordt bepaald door hun plaats 
in de sociale structuur. Deficten die met het be-
roep samenhangen kunnen door deze niet meer 
werkende groep niet meer worden gepleegd. De-
genen die in hun jonge jaren deel uitmaakten 
van criminele subculturen zijn waarschijnlijk 
niet meer bij onwettige ondernemingen betrok-
ken. Door hun verblijf in de gevangenis hebben 
zij contacten verloren en de ouderdom heeft 

200 	hen beroofd van de kracht en de vaardigheden 
die in de 'onderwereld' hoog staan aangeschre- . 

Tabel 1: Percentage aanhoudingen in 1982 naar 

	

Onder 21 	25 	30 	35 
21 	t/m 	t/m 	t/m 	t/m 

	

24 	29 	34 	39 

Alle 
delicten 	48,4 	16 	13,5 	8,5 	4,8 

Gewelds- 
delicten* 	33,8 	19,7 	17,7 	11,3 	6,7 

Vermogens- 
delicten• • 	52,3 	15,1 	12,4 	7,7 	4,3 

* Rieronder vallen doodslag en moord, verkrachting, 
roofoverval en zware mishandeling. 

Tabel 2: Percentage unhoudingen per delict in 1982 

Delict 	 Alle leeftijden 

Doodslag en moord 	 0,86 
Verlcrachting • 	 1,32 
Roofoverval 	 6,416 
Zware mishandeling 	 12,02 
Inbraak 	 • 20,27 
Diefstal 	 53,27 
Autodiefstal 	 5,05 
Brandstichting 	 0,785 



ven. Veel ouderen zijn bovendien vrouwen, die 
toch at beperkte mogelijkheden voor crimineel 
gedrag hadden. In dit licht is het Met verwon-
derlijk dat ouderen zeer lage criminaliteitscij-
fers hebben en dat zij - als ze de wet overtre-
den - feiten plegen, zoals winkeldiefstal en 
andere kleine diefstallen, die geen bijzondere 
vaardigheden vergen en geen toegang tot eco-
nornische of politieke machtsposities veronder-
stellen. 
Dit zegt echter nog niets over de vraag of de 
ouderencriminaliteit hoger is dan in het verle-
den en of zij meer ernstige feiten plegen dan 
vroeger. Dit wordt beweerd door degenen die 
menen dat er een `nieuwe delinquent op leef-
tijd' bestaat. Een eerste blik op tabel 3 geeft de 
indruk dat de criminaliteit onder de ouderen 
omhoog geschoten is. Feiten zoals verkrachting, 
roofoverval en mishandeling zijn sinds 1967 
meer dan 100% toegenomen. Een nadere be-
schouwing toont echter de onhoudbaarheid van 

201 	deze stelling aan. 
Om te beginnen is de grote percentuele toena- 

leeftijd en soort delict 

40 	45 	50 	55 	60 	65 
t/m 	t/m 	t/m 	t/m 	t/m 	en 
44 	49 	54 	59 	64 	ouder 

2,9 	1,9 	1,5 	1,0 	0,7 	0,8 

4,1 	2,5 	1,8 	1,1 	0,7 	0,7 

2,6 	1,7 	1,4 	1,0 	0,7 	0,9 

naar leeftijdsgroep 

** Hieronder vallen inbraak, diefstal, autodiefstal 
en brandstichting. 

Onder 65 	 Boven 65 

	

0,86 	 1,36 

	

1,32 	 0,61 

	

6,46 	 0.83 

	

12,01 	 13,73 

	

20.41 	 3,15 

	

53,05 	 78,62 

	

5,08 	 1,14 

	

0,787 	 0,55 
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label 3: Aantal en percentage aanhoudingen voor 

A11e leeftijden 

Doodslag en moord 

Verkrachting 

Roofoverval 

1967 	1972 

9.145 	15.049 
0,92 	1,06 

12.659 
1,27 

	

59.789 	109.217 

	

6,02 	7,72 
Zware mishandeling 	107.192 

Inbraak 	 239.461 	314.393 

	

24,10 	22,23 
Diefstal 	 447.229 

45,01 
Au todiefstal 

10,79 10,79 

118.233 
11,9 

65 en ouder 

19.374 
1,37 

155.581 
1 1,00 

678.673 
47,99 

121.842 
8.62 

1967 	1972 

Doodslag en moord 	196 	278 

	

3,77 	3,42 
Verkrachting 	 37 	 43 

	

0,71 	0,53 
Roofoverval 	 66 	144 

	

1,27 	1,77 

Zware mishandeling 	1.233 	1.642 

	

23,70 	20.22 
Inbraak 	 235 	295 

	

4,52 	3,63 
Diefstal 	 3.375 	5.620 

	

64,88 	69,19 
Au todiefstal 	 60 	100 

	

1,15 	1,23 

me gebaseerd op absolute aantallen die erg 
klein zijn; een kleine absolute toename geeft al 
een groot verschil in percentage. Een stijging 
van 200 procent van de aanhoudingen voor ver-
krachting staat voor een absolute toename met 
74 aanhoudingen. Dit is nauwelijks een reden 
om van een golf van misdadigheid te spreken. 
Verder is het onderliggende criminaliteitspa-
troon in de onderzochte periode mm of meer 
gelijk gebleven. In leder van de bestudeerde jaren 



enige delicten binnen leeftijdscohorten, 1967-1982 

1977 	1982 

	

17.163 	18.511 	102,4 

	

0,87 	 0,87 

	

25.800 	28.322 	123,7 

	

1,30 	 1,33 

	

122.514 	138.118 	131,0 

	

6,18 	 6,47 

	

221.329 	258.899 	141,5 

	

11.16 	12,12 

	

454.193 	436.271 	82,2 

	

22,90 	20,43 

	

1.006.915 	1.146.705 	156,4 

	

50,77 	53,70 

	

135.196 	108.736 	- 8,0 

	

6,82 	 5,09 

Procentuele verandering 
1967-1982 

Procentuele verandering 
1977 	1982 	1967-1982 

	

280 	 249 	27,0 

	

2,16 	 1,37 

	

101 	 111 	200,0 

	

0,78 	 0,61 

	

193 	 152 	130,0 

	

1,49 	 0,84 

	

2.278 	 2.509 	103,0 

	

17,53 	 13,81 

	

438 	 575 	144,7 

	

3,37 	 3,16 

	

9.562 	14.364 	325.6 

	

73.59 	 79,06 

	

141 	 209 	248,3 

	

1,09 	 1,15 

was diefstal het meest voorkomende strafbare 
feit onder ouderen, oplopend van 64,88 procent 
in 1967 tot 79,06 procent in 1982. Een deel 
van de toename in 1982 zou toegeschreven kun-
nen worden aan een grotere bereidheid bij de 
politie om bejaarde winkeldieven aan te houden. 
De toename van de ouderencriminaliteit heeft 
hoe dan ook meer plaatsgevonden in de dief-
stalcategorie dan in categorieen zoals inbraak 
en roofoverval, die altijd het domein van 



jongeren zijn geweest. Dit wijst dus niet op een 
fundamentele verandering in de criminaliteit 
van de ouderen. 
Ten slotte kunnen we - zeker als we rekening 
houden met de kleine absolute getallen - zeg-
gen dat de criminaliteit van ouderen sinds 1967 
niet aanmerkelijk sneller is gestegen dan die van 
de rest van de bevolking. Deze stijgingen zijn 
dus eerder toe te schrijven aan algemene crimi-
nogene factoren dan aan een fundamentele ver-
andering in het leven van oudere Amerikanen, 
die hen plotseling blootstelde aan specifieke 
misdaadoproepende invloeden. 
Tabel 4 sluit ten slotte de invloed uit van ver-
anderingen in de populaties waarop de FBI-
cijfers betrelcking hebben en van fluctuaties in 
de leeftijdsopbouw. 

De resultaten zijn te vergelijken met wat wij 
hierboven al gezien hebben. Ouderen participe-
ren slechts in beperkte mate in de criminaliteit 

204 	en als zij dit doen plegen ze in hoofdzaak 
stallen. Er is dus weinig bewijs voor de stelling 
dat de Amerikaanse samenleving een tnieuwe 
delinquent op leeftijd' kent. 

Conclusies 
Uit ons onderzoek blijkt dat de suggestie dat de 
criminaliteit onder ouderen snel zou stijgen en 
binnen een afzienbare tijd, zowel naar omvang 
als naar aard, een emstig maatschappelijk pro-
bleem zou Vormen, ongegrond is. De crirninali-
telt onder ouderen bedraagt nog altijd minder 
dan den procent van het totaal en het onderlig-
gende patroon is in de onderzochte periode ta-
melijk constant. 
Uit de vaststelling dat de inieuwe delinquent 
op leeftijd' een bedenksel is vloeien twee op-
merkingen voort. Om te beginnen moeten we 
ons realiseren dat criminaliteitspatronen diep 
geworteld zijn in de maatschappelijke struc-
tuur. Deze zullen niet in aanzienlijke mate 
veranderen zonder dat deze structuur funda-
menteel wordt gewijzigd. Wat de ouderen be- 
treft lijkt het vruchtbaarder om, in plaats van te 
veronderstellen dat zulke fundamentele veran-
deringen zich zullen voordoen, de aandacht te 
richten op de socio-economische omstandig-
heden, die ten grondslag liggen aan hun huidige 
positie en die belangrijke veranderingen in hun 
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criminaliteit onwaarschijnlijk maken. Uitgangs-
punt voor een discussie over de criminaliteit 
van ouderen moet niet zijn of er een nieuwe 
delinquent op leeftijd bestaat, maar welke om-
standigheden ouderen in het algemeen afhou-
den van criminaliteit, of- net als vrouwen - in 
de richting leiden van delicten (zoals winkel-
diefstal) die individualistisch zijn, weinig voor-
deel opleveren en een grote kans op ontdelcking 
meebrengen. 
De tweede opmerlcing betreft de vraag waarom, 
bij afwezigheid van enig steekhoudend bewijs, 
de commentatoren de neiging hebben gehad om 
deze delinquent te bedenken. We kunnen hier 
niet een heel hoofdstuk aan de wetenschaps-
sociologie wijden, maar wel een paar omstan-

digheden aangeven die dit onderwerp aantrek-
kelijk kunnen hebben gemaakt. In het alge-
meen wordt door het heersende sociale klimaat 
richting gegeven aan de wetenschappelijke be-
langstelling. Zo ontstond de 'opkomst van de 

206 	vrouwelijke delinquent' toen de vrouwenbewe- 
ging aan kracht won. Op dezelfde manier zijn 
de criminologen niet achtergebleven toen er 
een algemene interesse ontstond voor de rech-
ten van ouderen en voor de vergrijzing van 
Amerika. 
Dit verkiaart echter nog niet waarom zij daarbij 
bepaalde vragen wel stelden en andere niet. 
Misschien moeten we een aanwijzing zoeken in 
hun ideologische bagage, die volgens Wright 
Mills (1942) een kader vormt voor de and van 
de problemen die academici bestuderen en voor 
de interpretaties waartoe zij kunnen geraken. In 
dit licht gezien is het niet venvonderIlik dat de 
criminologen hun aandacht eerst gericht hebben 
op de oudere burger als slachtoffer, Ilidend 
onder zijn angst voor misdaad. Dit komt voort 
uit een ideologie waarin zij als kwetsbaar en 
weinig invloedrijk worden gezien. Deze optiek 
is echter recentelijk van progressieve zijde aan-
gevallen, waarbij gesteld wordt, dat bejaarden 
wet degelijk een produktieve rol kunnercver-
vullen. Dit heeft ertoe geleid dat wetenschap-
pers rekening zijn gaan houden met de moge-
lijkheid dat bejaarden criminaliteit kunnen 
plegen, ernstige zelfs. 
Maar wat is de reden dat zij hebben geprobeerd 
een 'nieuwe delinquent' te creeren? Cole (1975) 

heeft er op gewezen dat de structuur van de 



academische wereld (evenals die van de media) 
meebrengt dat men er belang bij heeft met 
'interessante' veronderstellingen te komen. 
Auteurs kunnen namelijk prestige en middelen 
verwerven als zij een standpunt formuleren dat 
interessant of provocerend genoeg is bm ande-
ren op hun terrein de gelegenheid te geven om 
onderzoek te doen dat zich zal lenen voor pu-
blikatie in eerbiedwaardige periodie ken. Cole 
zegt: 'een van de functies van een theorie is het 
verschaffen van, puzzels voor het onderzoek'. 
Deze gedachtengang maakt de neiging om 
nieuwe, vrouwelijke of bejaarde, delinquenten 
te bedenken begrijpelijker. Waar kan men in 
academische of in andere kringen meer aan-
dacht mee trekken: met de mededeling dat 
criminaliteitspatronen gelijk gebleven zijn, of 
met de suggestie dat een nieuwe crimineel is 
opgestaan die reeds op pad is om onze straten 
onveiliger te maken? Het wordt nog duidelijker 
als we de aantrekkelijkheid van de laatste stel- 

207 	ling vergelijken met die van een oproep aan 
criminologen om te overwegen hoe discrimi-
natie van vrouwen en ouderen (agism) en struc-
turele ongelijkheden vorm geven aan de moge-
lijkheden tot onwettig gedrag die deze groepen 
hebben. 
Deze overwegingen zijn weliswaar enigszins 
speculatief, maar zij maken ons gevoelig voor 
de vraag hoe ideologie en eigenbelang crimino-
logen (en populaire auteurs) ertoe kunnen 
brengen de aandacht te vestigen op 'interes-
sante' puzzels en niet op vragen die ertoe 
zouden kunnen leiden dat het verband tussen 
structuren en de aard van de criminaliteit 
wordt onderzocht. 



Ouderen in de gevangenis* 

door Ann Goetting 

Wanneer men spreekt over mensen die zich 
• crimineel gedragen, dan denkt men gewoonlijk 

aan jeugdigen. Het zijn immers vooral achttien-
en negentien-jarigen die met justitie in aanra-
king komen. Cijfermatig is aan te tonen dat 
naarmate men ouder wordt, men in het alge-
meen minder met justitie in aanraking komt: de 
ouderen vormen dan ook een kleine minderheid 
(minder dan vijf procent) binnen de totale se-
vangenisbevolking. Dit felt, alsmede de geringe 
belangstelling voor leeftijdsverschillen tussen 
volwassen delinquenten, heeft ertoe geleid dat 

208 	er tot nu toe weinig bekend is over oudere de- 
linquenten in het algemeen en over oudere ge- • 
vangenen in het bijzonder. 
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van 
onderzoek naar oudere gevangenen. Ook worden 
de resultaten besproken van een recent survey-
onderzoek in de Verenigde Staten naar het be-
staan van beleid, of juist het gebrek daaraan, 
dat speciaal gericht is op oudere gevangenen. De 
auteur wil hiermee de aandacht vestigen op 
deze ivergeten minderheirt en de beleidmakers 
erop attent maken, dat ze de speciale positie 
van deze groep gevangenen niet langer kunnen 
veronachtzamen. 

Profid van de oudere gevangene 
Bijna alle oudere gevangenen (meer dan negen-
tig procent) zijn mannen, voor het merendeel 
blank. Dat laatste is echter sterk afbankelijk 
van het deel van de VS wear men het over heeft. 
Ongeveer twee derde van hen is ongetrouwd en 
slechts een kleine minderheid heeft de middel-
bare school doorlopen. 
tilt verschillende onderzoeken blijkt dat oude- 
ren t  die voor de eerste keer gevangen zitten, in 

• Dit is een verkorte weagave van: The elderly in 
prison: Issues and perspectives. In: Journal of Research 
in Crime and Delinquency, 20e jig„ at. 2,1983. 



meerderheid veroordeeld zijn voor gewelds-
delicten (zonder planmatige opzet). Dit soort 
gevangenen ziet zichzelf niet als criminelen. 
Daarnaast blijkt dat ouderen, die reeds meer-
dere gevangenisveroordelingen achter de rug 
hebben en die zichzelf wel als echte crimine-
len beschouwen, in meerderheid vermogensde-
linquenten zijn. Over het geheel genomen is het 
aantal geweldsmisdrijven bij de groep oudere 
gevangenen oververtegenwoordigd. 
Voor dit gegeven worden verschillende verkla-
ringen aangevoerd. Biologen wijzen vooral op 
hersenstoornissen, die het gevolg zijn van het 
ouder-worden, en die zich uiten in ongeremde 
seksuele gedragingen zoals exhibitionisme en 
agressiviteit. Onderzoekers uit andere vak-
disciplines wijzen op de frustraties die voort-
vloeien uit het oud-zijn, zoals armoede, een ver-
loren beroepsstatus, verveling en dergelijke. In 
combinatie met jarenlange verbittering en alco-
holgebruik leiden deze frustraties vaak tot 

209 	emotionele conflictsituaties die op hun beurt 
leiden tot geweldplegingen. Weer andere onder-
zoekers benadrukken vooral het feit dat, naar-
mate men ouder wordt, het aantal persoonlijke 
contacten met familie en vrienden sterk af-
neemt, waardoor eerder emotionele persoon-
lijke conflicten kunnen ontstaan. 
Over het algemeen blijkt echter, ondanks de ge. 
signaleerde problemen van het ouder-worden, 
dat ouderen na hun vrijlating uit de gevangenis 
minder recidiveren dan de gemiddelde ex-ge-
vangene. 

Sociaal-psychologische gevolgen van het ge-
vangenisleven 
Wat betreft de gevolgen van gevangenisstraf 
spreken de onderzoeksresultaten elkaar tegen: 
sommige gegevens duiden erop dat ouderen in 
de gevangenis een angstvallig teruggetrokken be-
staan leiden, uit angst voor agressie van de kant 
van jongere medegevangenen. Andere gegevens 
suggereren daarentegen dat voor ouderen de ge-
vangenis juist een veilige schuilplaats is, weg uit 
de wrede `vrije' wereld. Hoe het ook moge zijn, 
de sociaal-psychologische gevolgen van het leven 
in de gevangenis strekken zich over ten minste 
drie verschillende gebieden uit. 
Institutionele afhankelijkheid (institutional 
dependency) ten gevolge van het sterk afge- 



schermde leefmilieu is vooral geconstateerd bij 
ongetrouwde oudere gevangenen en bij hen, die 
reeds op jonge leeftijd in de gevartgenis terecht-
kwamen en chronisch delinquent zijn. Dit soont 
gevangenen beschikt waarschijnlijk over weinig 
alternatieve bronnen van emotionele steun, zo-
als gezinsleden of vrienden, en zoekt dus steun 
en toeverlaat binnen de muren van de gevange-
nis. 
Wat betreft de ulcer-wren leeltijd (self-per-
ceived age) suggereren sommige onderzoekers 
dat met name oudere gevangenen vinden dat je 
cud wordt van gevangen zitten. Vooral in instel-
lingen, waar alle leeftijdscategorieen door elkaar 
been gehuisvest . zijn, wordt de klacht van oude-
ren gehoord dat men lichamelijk en geestelijk 
aftakelt omdat men, onbeschermd, samen opge-
sloten zit met therrieschoppere. Ander onder-
zoek geeft echter aan, dat de zelf-ervaren leef-
tijd slechts bepaald wordt door de eigen gezond-
heidstoestand en niets te maken heeft met 

210 	iemands chronologische leeftijd noch met de 
tijd dat men al gevangen zit. Weer ander onder-
zoek daarentegen suggereert dat in instellingen, 
waar men in leeftijdscategoriale afdelingen is ge-

, huisvest, de ouderen zich juist jonger voelen 
dan mensen van bun leeftijd, die niet gevangen 
zitten. Deze ouderen hebben het idee dat ze op 
deze wijze gevrijwaard blijven van allerlei aan-
slagen op het welzijn, zoals zware industrie-
arbeid, alcohol en dergelijke. 
Een derde gebied is dat van de tevredenheid 
met het eigen !even (life satisfaction). Het is 
duidelijk dat ook oudere mensen in gevangen-
schap strategieen ontwikkelen orn aan bet ge-
vangenisleven gewend te raken, het te accepte-
ren en het met zo weinig mogelijk problemen 
aan te kunnen. Zodoende houden velen hun 
positieve levenshouding in stand. Wat betreft 
de tevredenheid met het eigen leven zijn geen 
verschillen gevonden tussen oudere gevangenen 
die in een aparte afdeling zitten met leeftijd-
genoten, en oudere gevangenen die gehuisvest 
zijn tussen alle andere gevangenen. Bepaalde on-
derzoekers suggereren echter dat oudere ge-
vangenen verbitterd zijn en rancuneus, zonder 
hoop op een betere toekomst. De strijdigheid 
van de onderzoeksresultaten op dit gebied is 
waarschijnlijk te wijten aan verschillen in 
plaatselijke omstandigheden, waarover de be- 



staande onderzoeksliteratuur weinig systema-
tische inzichten geeft. 

Relaties met medegevangenen en de status-
hierarchie 
Ook ten aanzien van het contact met anderen 
zijn de onderzoeksbevindingen niet eenduidig: 
uit het ene onderzoek komt naar voren dat de 
oudere gevangene als eenling door het gevange-
nisleven gaat, zonder zich aan te sluiten bij een 
groep. Op grond van ander onderzoek kan men 
een beeld schetsen van de actieve oudere ge-
vangene, die veelvuldig deelneemt aan vrijwillige 
organisatorische activiteiten, maar die toch 
weinig vertrouwelijke persoonlijke contacten 
met andere gevangenen aanknoopt, omdat dit 
beschouwd wordt als een teken van persoonlijke 
zwakte. Weer andere onderzoekers doen ons 
geloven dat oudere gevangenen juist wet veel 
vriendschapsbanden onderhouden, veelal geba-
seerd op etnische aflcomst, waarbij leeftijdsver- 

2 1 1 	schillen nauwelijks een rot spelen. Wat wel 
duidelijk wordt is dat slechts weinig ouderen 
homoseksuele relaties hebben, eenvoudig omdat 
ze als partner minder aantrekkelijk zijn dan 
jongere medegevangenen. 
Hoewel men uit verschillende onderzoeken zou 
kunnen opmaken dat oudere gevangenen veelal 
het slachtoffer zijn van agressievere jongere.me-
degevangenen, zijn er ook gegevens die suggere-
ren dat oudere gevangenen juist een hoge status 
hebben en veel aanzien genieten onder hun 
jongere lotgenoten. Dit is des te duidelijker 
wanneer men ziet hoe `uitgerangeerde' ouderen 
in de `vrije' wereld bejegend worden door 
jongeren. De ouderen binnen de gevangenis 
hebben bijvoorbeeld niet te lijden van plotse-
ling statusverlies bij uittreding uit het arbeids-
proces. Binnen de gevangenis maken ze juist 
`carriere' naar de mate waarin ze zich in enkele 
functionele bekwaamheden onderscheiden van 
anderen. Oudere gevangenen behouden hun 
arbeidsrol, krijgen veelal een respectabel inko-
men uit de sociale verzekeringen en verkeren 
daardoor in een economisch voordeliger positie 
dan jongere gevangenen. Ook ontlenen ze aan-
zien aan het feit dat ze de marges van de ge- 
vangenisregels beter kennen, zodat ze het 
systeem af en toe naar hun hand kunnen zetten. 
Daar waar immers geen formele opleiding als 



voorbereiding op het gevangenisleven bestaat, 
speck senioriteit en levenswijsheid een grotere 
rol in de hierarchic. Oudere gevangenen contro-
leren dan ook vaak de initiatierituelen, die 
worden uitgevoerd bij nieuwkomers. 

Oudere gevangenen en sociale instituties 
Het gevangen zitten heeft ingrijpende gevolgen 
voor iemands betroklcenheid bij de vijf (socio-
logische) basis-instituties: het gezin, het onder-
wijs, de economic, de politiek en de godsdienst. 
Politick is men bijvoorbeeld geheel uitgescha-
keld door het verlies van stemrecht. Zo ook is 
het slechts zelden mogelijk om een religieuze 
bijeenkomst bij te wonen. Er worden nauwe-
lijks diensten binnen de muren van de gevange-
nis gehouden, terwip toch veel ouderen in de 
gevangenis aan bijbellezing doen. Ook de econo-
mische activiteiten zijn sterk gereduceerd: ge-
vangenen produceren slechts produkten voor 
overheidsinstellingen en men kan zich niet met 

212 	eigen produkten op de vrije markt begeven. Bij 
het verrichten van arbeid staan de ouderen ove-
rigens wel bekend om hun vakmanschap en bun 
positieve arbeidsmotivatie in verhouding tot de 
jongere gevangenen. Ouderen worden dan ook 
vaker belast met verantwoordelijke baantjes. 
Wat de gevangeneneducatie betreft worden 
ouderen daarentegen veelal buitengesloten door 
de gevangenisstaf. Men wordt als oudere weer-
houden van deelname aan scholingsprogramma's 
die vooral zijn toegesneden op de jongeren, die 
na vrijlating mogelijkenvijze weer een baan kun-
nen vinden. Ouderen maken hierbij veel minder 
kans. Het is dan ook niet voor niets dat deze 
ouderen minder belang hechten aan onderwijs 
in de gevangenis. 
Contacten met gezinsleden zijn beperkt tot 
korte, bewaakte bezoekjes en daamaast tele-
loontjes, brieven en verlofdagen. De eenheid 
binnen het gezin van de oudere gevangene heeft 
hiervan veel te lijden, al spreken de onderzoe-
kers elkaar ook op dit punt tegen. 

Naleving van de gevangenisregels 
Op Oen punt wijzen de onderzoeksgegevens in 
dezelfde richting: oudere gevangenen overtre-
den de gevangenisregels minder vaak dan jonge-
re gevangenen. Men is minder betrokken bij ge-
vechten, drugsgebruik en andere situaties, die 



aanleiding kunnen geven tot allerlei conflicten. 
Veelal verlenen ouderen welwillend hun mede-
werking aan gevangenispersoneel. Het blijkt dat 
hoe ouder de gevangene is, hoe gedisciplineer- 
der deze zich gedraagt. Hij heeft minder energie 
en ook minder behoefte om problemen te 
scheppen. 

Het probleem van de voorwaardelijke invrij-
heidstelling 
Een probleem waar met name de oudere ge-
vangenen mee geconfronteerd worden, is het felt 
dat deze groep minder kans maakt op een voor-
waardelijke invrijheidstelling. Men voldoet 
meestal niet aan de formele criteria, zoals het 
volgen van gevangenenonderwijs en het mee-
doen aan recreatieve programma's. Beide zijn 
immers vooral op de jongere gevangenen afge-
stemd. Vanuit hun meer geisoleerde positie in 
de maatschappij hebben ouderen bij een even-
tuele invrijheidstelling ook vaak minder zicht 

213 	op een vast woonadres of een baan dan hun 
jongere medegevangenen, die veelal wel in 
familienetwerken kunnen worden opgenomen. 
Een ander punt waarop de ouderen in het na-
deel zijn is dat ze, alleen al op grond van hun 
leeftijd, vaak een langere criminele geschiedenis 
hebben, hetgeen de kans op een voorwaardelijke 
invrijheidstelling verlaagt. 
Daarnaast voorzien oudere gevangenen buiten 
de muren van de beschermde gevangenis veelal 
problemen met alcohol en medische en fInan-
ciele verzorging. Dit draagt ertoe bij dat som-
mige ouderen zelf verkiezen om niet voorwaar-
delijk in vrijheid gesteld te worden. 

Speciaal beleid en speciale voorzieningen 
In het merendeel van de VS bestaat formedl 
geen speciale aandacht voor de categoric oudere 
gevangenen. Het beleid is veeleer afgestemd op 
de gezondheidstoestand van de gevangenen dan 
op hun chronologische leeftijd. Ouderen krij-
gen dan ook alleen speciale aandacht voor zover 
ze niet gezond zijn. De in sommige staten be-
staande geriatrische afdelingen binnen de ge-
vangenis zijn dan ook eerder algemene zieken-
afdelingen dan dat ze speciaal zijn toegerust 
voor oudere gevangenen. De zeldzaamheid van 
speciale voorzieningen weerspiegelt het gebrek 
aan erkenning van de speciale behoeften van 



deze vergeten minderheid, tenvip juist in ge-
vangenschap de tegemoetkoming aan de toch al 
bestaande behoeften van ouderen zo belangrijk 
voor hen wordt. 
[en van de meest gehoorde beleidsaanbevelingen 
is het categoriaal huisvesten van gevangenen op 
grond van hun leeftijd. De ouderen zouden 
daarmee van de agressievere jongeren geschei-
den worden en contacten kunnen ontwikkelen 
met leeftijdgenoten. Deze aanbeveling stuit 
echter op weerstand bij mensen die menen dat 
speciale aandacht voor oudere gevangenen niet 
nodig is. Soms wordt deze stellingname beargu-
menteerd door erop te wijzen dater een sterk 
stabiliserende werking uitgaat van de spreiding 
van ouderen over de gehele gevangenisbevol-
king. Weer anderen, vooral de gevangenismede-
werkers, zien bij een leeftijdsgebonden opdeling 
van de gevangenisbevolking het gevaar opdoe-
men van discrirninatie. Zij menen dat de ge-
vangenisbevolking primair moet worden opge- 

214 deeld op grond van de soort vrijheidsbeneming. 
Pas daarna kunnen andere criteria een rol gaan 
spelen: als dat gewenst is moet men in een aide-
ling geplaatst worden waar bezoek mogelijk is; 
wanneer gevangenen bepaalde vakbekwaamhe- 

, 	den bezitten, mocten ze op een afdeling komen 
waar men dergelijke arbeid verrichten kart. Ge-
vangenen indelen alleen op grond van bun chro-
nologische leeftijd zou in deze optiek niet in 
het belang van de gevangenen zelf zijn. 

Slotbeschouwing 
Het hierboven beschreven onderzoek met be-
trekking tot oudere gevangenen levert op vele 
punten tegenstrijdigheden op. Daarmee blijven 
de beleidsdiscussies onbeslist. Dit is voor een 
groot deel te wijten aan de gebreklcige onder-
zoeksmethodologie van de uitgevoerde studies. 
Vooral het selecteren van respondenten blijkt 
veelal een groot probleem: de steekproeven zijn 
klein en vaak van zo'n aard, dat de onder-
zoeksresultaten zich niet gemakkelijk laten 
generaliseren. 
Een andere belangrijke methodologische te-
kortkoming is het ontbreken van vergelij-
kingsgroepen: om specifieke kennis te verkrij-
gen over de situatie van oudere gevangenen is 
het noodzakelijk om deze categorie op een groot 
aantal kenmerken te vergelijken met jongere 



215 

gevangenen of even oude mensen in de maat-
schappij. Waar dus behoefte aan is, is een groots 
opgezet landelijk survey-onderzoek, waarin 
men dit soort vergelijkingen daadwerkelijk 
maakt. Naast de ervaringsgegevens, die door de 
gevangenen zelf geleverd worden, moet daarbij 
ook vooral geput worden uit gegevens uit de ge-
vangenisarchieven. Pas dan kan betrouwbare in-
formatie op tafel komen in het debat of oudere 
gevangenen nu juist wel of juist niet speciale 
beleidsmatige aandacht moeten krijgen. 
Daarnaast moet men niet vergeten dat het ook 
in het belang van de gevangenisinstellingen zelf 
is, dat men niet tekort schiet in de verant-
woordelijkheid voor deze categorie gevangenen. 
Als het dan niet is vanuit humanitair oogpunt, 
dan toch zeker ter voorkoming van gerechtvaar-
digde beschuldigingen van het schenden van 
burgerrechten. 
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216 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 

Blad,RJ. Naar een legitimatieplicht: de criminalisering 
der onverdachten. 
Nederlands juristenblad, 60e jrg., nr. 21,25 mei 1985, 
blz. 680-682. 

De auteur geeft een aantal argumenten tegen de invoe-
ring van een algemene legitimatieplicht, die wordt 
overwogen in het kader van een meet efficiente bestrij-
ding van criminaliteit. Tegenover de inperking van de 
vrijheidssfeer van de burger en een verdere uitholling 
van de rechtspositie van verdachten valt vo1gens hem 
seen enkel positief resultaat te verwachten wat betreft 
de politiele efficiency. In het kader van de huidige 
wetgeving en jurisprudentie hebben opsporingsambte-
naren voldoende ruimte om welke persoon dan ook 
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aan te spreken en deze op een zeker moment als 'ver-
dachte' te definieren. Invoering van de legitimatie-
plicht schept een nieuw strafbaar felt en er zullen dus 
weer meet strafbare feiten worden gepleegd met alle 
gevolgen van dien. De overweging tot invoering lijkt te 
wijzen op cen geintensiveerde behoefte aan overheids-
controle. Tot slot acht de auteur de vooronderstelling 
dat iedcre burger zich wet schuldig zou kunnen maken 
aan criminaliteit, uitermate demotiverend: 'het ver-
trouwensbeginsel maakt plaats voor het beginsel van 
wantrouwen'. 

2 
Braake, Th.A.M. te. Arts en justitieel onderzoek na 
een sexueel 
Medisch contact, 40e jrg., nr. 29, 19 juni 1985, blz. 
867-869 (N). 

Een sexueel misdrijf betekent enerzijds een inbreuk op 
de rechtsorde, anderzijds een inbreuk op de persoon-
lijke integriteit en gezondheid van het slachtoffer. Het 
eerste aspect leidt tot een justitieel onderzoek, het 
tweede tot hulpverlening. Hiermee wordt resp. het 
algemeen belang en het belang van het slachtoffer 
gediend. Er moet tussen deze twee een duidelijke 
afbakening gemaakt worden, ook at is het om prak-
tische redenen vaak wenselijk dat het onderzoek voor 
beide doeleinden door een persoon plaats vindt. T.a.v. 
onderzoek ten behoeve van het justitidle proces dient 
de vrouw uitdrukkelijk toestemming te verlenen, in 
het bewustzijn van de consequenties (getuigen). Zij 
is hiertoe niet verplicht. De behandelend arts is ge-
houden aan zijn zwijgplicht, tenzij de vrouw hem 
hiervan ontheft. 

3 
Enschede, Ch.). Euthanasie en overhjdensverklaring. 
Nederlands juristenblad, 60e jrg., nr. 25, 22 juli 1985, 
blz. 797-802. 

Uitgangspunt in dit artikel is dat medische euthanasie, 
volgens de Hoge Raad, rechtmatig kan zijn. Allereerst 
wordt ingegaan op de geldende voorschriften betref-
fende de overlijdensverklaring en wordt geconstateerd 
dat behandelende artsen in euthanasiegevallen over-
lijdensverklaringen afgeven. Vervolgens bespreekt de 
auteur het standpunt van de Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(KNMG), met name het ontstaan, de betekenis, het 
uitgangspunt, wat men verstaat onder euthanasie, de 
voorwaarden voor toelaatbaarheid en de overlijdens-
verklaring. Hierna worden enkele beschouwingen gege-
ven over euthanasie in het algemeen (medische eutha-
nasie en thanasie, thanasie en overlijdensverklaring, de 
dagelijkse praktijk, de natuurlijke en normatieve oor-
zakelijkheid en de wetsgeschiedenis) en over euthana-
sie in het bijzonder. De auteur trekt vervolgens con-
clusies uit het KNMG-standpunt en de meningen van 
politici en andere auteurs over dit onderwerp. Tot 
slot meent de auteur dat de arts die twijfelt of zijn 
(euthanasie)handeling door de medische ethiek wordt 
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gedekt geen overlijdensverklaring mag afgeven: 'die 
twijfel staat immers an zijn overtuiging van een na-
tuurlijke doodsoorzaak in de weg; mogelijk beging hij 
zelfs cent strafbaar felt'. 
Met literattuuopgave. 

4. 
Hershom, M. and A. Rosenbaum. Children of marital 
violence: a closer look at the unintended victims. 
American journal of orthopsychiatry, 55e jrg., nr. 2, 
april 1985, biz. 260-266. 

Onderzocht is het verband tussen huwelijksconflicten 
en gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen bij acht-
jarige zoons, zoals waargenomen door hun moeders. 
Dat alleen zoons ter sprake kwamen wordt door de 
auteurs beargumenteerd vanuit de vooronderstelling 
dat jongens meer dan meisjes nadelige gevolgen onder-
vinden van ouderliike conflicten. Drie verschillende 
groepen moeders vulden de vragenlijst over bun zoon 
in: I ) 15 moeders in huwelijkstherapie, alien slacht- 

. offer van openlijk fysiek geweld van bun echtgenoot; 
2)12 moeders in.huwelijkstherapie, alien met een 
problematisch huwelijk maar zonder gewelddadighe-
den ; 3) 18 naar voile tevredenheid getrouwde moeders. 
Er waren geen sociaal-economische verschillen tussen 
de moeders in de drie groepen, evenmin als verschillen 
in opvoedingsstijI zoals gemeten in vragenlijsten. De 
auteurs concluderen dat zoons van gelukkig getrouwde 
moeders minder gedragsproblemen vertonen dan zoons 
uit huwelijken van de eerste en tweede soort. De pro-
blemen van zoons uit groep 1 komen tot uiting in 
agressief gedrag, de problemen van zoons uit groep 2 
in onderdrukt agressief gedrag, zo menen de auteurs te 
mogen concluderen. Empirisch gefundeerde verkla-
ringen voor de gevonden resultaten worden niet 
gegeven. 
Met literatuuropgave. 

5 
Houben, 	Euthanasie en medische ethiek. 
Medisch contact, 40e jrg., nr. 28, juli 1985, blz. 833- 
834 (N). 

De auteur, onder meer actief binnen de Nederlandse 
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, geeft in dit 
artikel cent kritisch overzicht van de huidige medische, 
juridische en ethische standpunten t.a.v. euthanasie. 
De ethische aspecten blijken nog steeds onderbelicht 
te worden. Ala voonvaarden voor verantwoordc 
euthanasie stelt de auteur: De patient moet zUn 
verzoek weloverwogen, duurzaam en vrijwillig doen. 
De arts moet overtuigd zijn van de ernst en de (me-
dische) uitzichtloosheid van de ziekte en overleg 
*gen met een collega als onderdeel van een zorg-
vuldig medisch handelen. Een en ander wordt toege-
licht. 

6 
Loos, P. van der en R. Wittink. Twee ouders, twee 
huizen. 



219 

Intermediair, 21e jrg., nr. 19,10 mei 1985, blz. 9-11 
(N). 

Een toenemend aantal ouders besluit tot co-ouderschap 
na hun echtscheiding, waarbij de lcinderen afwisselend 
bij een van hen verblijven. De auteurs bespreken de 
bevindingen van hun onderzoek bij twintig gevallen 
waarin een dergelijke regeling werd getroffen en enige 
literatuur hierover. Zij gaan achtereenvolgens in op de 
verschillende soorten afspraken die tussen de ex-part-
ners worden gemaakt, de vraag of deze nieuwe situatie 
ook een nieuwe vorm van afhankelijkheid schept, de 
belangen van de kinderen, de materiele omstandighe-
den die een voorwaarde zijn voor de praktische uit-
werking en juridische ontwikkelingen op dit gebied in 
Nederland. De Hoge Raad maakte het onlangs moge-
lijk dat bij de echtscheiding beide ouders de zgn. 
ouderlijke macht kunnen behouden. De argwaan die 
echter in juridische kringen toch nog veelal heerst 
tegen dit soort nieuwe regelingen, is volgens de auteurs 
ongegrond. 
Met literatuuropgave. 

7 
Meuwissen, J.H.J.M. en M.D.A. Lambers. Hulpverle-
fling can slachtoffers van sexuele misdriiven. 
Medisch contact, 40e jrg., nr. 29, 19 juli 1985, blz. 
865-867 (N). 

In dit artikel geven de auteurs, beiden arts, een hand-
leiding voor de medische opvang van slachtoffers van 
sexuele misdrijven. Centraal staat het individuele be-
lang van het slachtoffer. Dit omvat met name preven-
tie van verder psychisch trauma en van zwangerschap 
en geslachtsziekten. Het slachtoffer zelf bepaalt in 
welke mate het onderzoek in medisch-forensische zin 
uitgebreid dient te worden (ten behoeve van aangifte 
c.q. opsporing). Het lijkt wenselijk regionaal een 
centrum aan te wijzen, waar deze specifieke hulp 
geboden kan worden. 

8 
Ron, A. Ervaringen met buurtacties tegen 
telt. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 16,3 augustus 
1985, blz. 363-367 (N). 

Nay. ervaringen in het buitenland en toegenomen be-
langstelling hier te lande voor meer betrokkenheid van 
de buurt bij bestrijding van criminaliteit, geeft de 
auteur, o.g.v. literatuuronderzoek, een overzicht van 
vormen van buurtwachten. Het gaat bij het opzetten 
van een buurtbewakingssysteem niet om daadwerkelijk 
patrouilleren door burgers, maar meer om het geven 
van voorlichting over crirninaliteit, het vergroten van 
de oplettendheid en samenwerking in een buurt en het 
maken van afspraken. De auteur noemt een aantal 
sociale factoren, die bepalend zijn voor deelname aan 
buurtwachtprogramma's en geeft aan hoe een buurt-
wacht opgezet kan worden. Een goede samenwerking 
en een minder grote afstand tussen politic en buurt is 
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belangrijk. Te voet patrouilleren en het werken met 
wijktearns zou hiertoe ten positieve bijdrage kunnen 
leveren. De politic, die thans vooral misdaadbestrijding 
en wetshandhaving au s ban primaire taken ziet, zou 
meet belangstelling moeten krijgen voor ordehandha-
ving en misdaadvoorkoming, hetgeen bij buurtbewoners 
ten eerste behoefte is. 
Met literatuuropgave. 

9 
Roos, T. de Advocaat, client en politiek. 
Advocatenblad, 65e jrg., nr. 15,19 juli 1985, blz. 
349-359 (81). 

De auteur wijst in dit artikel op de noodzaak om de 
politieke bepaaldheid van het recht te onderkennen en 
icritisch te bezien. De politick kan doorwerken in de 
verhouding van de advocaat tot zijn client, de rechter-
lijke macht en de publiciteit. De advocaat moet een 
politieke visie ontwikkelen, vanwaaruit hij het belang 
van de client in de eerste plants, maar ook het alge-
meen belang dient. Rechtshulpverlening is een zeer 
geschikt middel om machts- en aftiankelijkheidsrelaties 
bloot te leggen. M.n. de sociale advocatuur en ruimer 
genomen de sociale rechtshulpbeweging houden zich 
bezig met het juridiceren van zaken met politieke 
aspecten. Zij trachten de mondigheid van de client te 
vergroten, richten zich vooral op de kansarmen, zowel 
het individu als de groep en kunnen zo, zij het in be-
perkte mate, maatschappijveranderend bezig zijn. 
Kwesties, die zich hierbij voor kunnen doen, zijn het 
optreden van loyaliteitsconflicten naar client of 
rechter toe, criminalisering van de advocaat in de 
media en de vraag in hoeverre de Orde tegemoet kan 
komen aan de organisatorische en politieke behoeften 
van de sociale rechtshulpbeweging. 

10 
Sack, Wit, R. Mason and J.E. Higgins. The single-
parent family and abusive child punishment. 
American journal of orthopsychiatry, 55e jig., nr. 2, 
april 1985, blz. 252-259. 

Dit onderzoek uit 1978, een survey met retrospectieve 
interviews bij volwassenen in Oregon, vergelijkt de 
hoeveelheid meldingen van mishandeling tijdens de 
lcinderjaren van 150 mensen uit een een-oudergezin 
met die van 602 mensen uit een twee-oudergezin. Het 
betreft bier zelfgerapporteerde gebeurtenissen (pre-
valentiegegevens) in de jeugd in pints van aangernelde 
gebeurtenissen (incidentiegegevens) bij instellingen. 
De open interviewgegevens werden beoordeeld en 
gescoord door twee jeugdpsychiaters op de mate van 
ernst van de strafmaatregelen. Zoals de auteurs hadden 
verwacht heck het aantal mishandelingen van het kind 
in het een-oudergezin hoger dan het aantal mishande-
lingen in het twee-oudergezin (9 respectievelijk 5 
procent). Vooral in door scheiding ontstane een-
oudergezinnen werd veel mishandeling gemeld. Tegen 
de verwachtingen in bleek het voor het aantal mishan-
delingen niet uit te maken of de alleenstaande muter 
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de vader of de moeder was geweest. Opvallend, maar 
met verklaard, noemen de auteurs het gegeven dat 
vooral in situaties waarin men als kind beter met de 
vader dan met de moeder kon opschieten, weinig 
mishandeling plaatsvond. Mogelijke verklaringen voor 
de gevonden resultaten worden door de auteurs met 
empirisch gefundeerd. 
Met literatuuropgave. 

11 
Snijders-Borst, H. Het niet-erkende klassieke grond-
recht. 
Nederlands juristenblad,60e jrg., nr. 15, 13 april 1985, 
blz. 477-483. 

De leuze 'baas in eigen bulk' is volgens de auteur op te 
vatten als een verwoording van een klassiek grondrecht 
dat is te vergelijken met 'habeas corpus'. De auteur 
meent dat er zes oorzaken te bespeuren zijn waarom 
'baas in eigen bulk' nog niet als een klassiek grond-
recht is erkend. Deze zijn: 1) pas wanneer de weten-
schap zo ver gevorderd is dat geboorteregeling inder-
daad mogelijk is, heeft het zin voor een staat geboor-
teregeling te verbieden en voor een ingezetene tegen 
dit verbod in het geweer te komen; 2) de wetgever is 
een man en kan zich niet identificeren met een ingeze-
tene die zich op dit grondrecht zal wilien beroepen; 
3)de wetgever identificeert zich volledig met de vrucht 
waarvan een ingezetene ongewenst zwanger is; 4) de 
wetgever is in de ban van de angst voor en aflceer van 
de seksualiteit; 5) de wetgever wordt beInvloedt door 
de kerk of door de machtstrijd van de zuilen; en 6) de 
wetgever is een man en streeft het eigenbelang na van 
mannen als groep. In dit artikel wordt op deze oorza-
ken nader ingegaan. Vervolgens wordt de nieuwe 
abortuswet getoetst aan 'bus in eigen bulk'. Tot slot 
meent de auteur o.a. dat wetswijzigingen worden voor-
gestoofd door de zgn. deskundigen van de regering en 
regeringsfracties, waarna het parlement de daar `ge-
brouwen stoofpot' mag slikken. 

12 
Stolker, C.J.J.M. Groepsaansprakehjkheid van de-
monstranten voor de door hen aangerichte schade. 
Nederlands juristenblad, 60e jrg., nr. 13,30 maart 
1985, blz. 405-413. 

In dit artikel wordt de vraag besproken of het mogelijk 
is om groepen demonstranten aan te spreken voor de 
schade die tijdens een demonstratie werd aangericht. 
Een recente uitspraak hieromtrent van het Westduitse 
Bundesgericht wordt besproken en de mogelijkheden 
in Nederland volgens het oude en nieuwe BW worden 
bekeken. Toegespitst op demonstraties haalt de auteur 
vijf punten naar voren die problematisch kunnen zijn 
bij het toepassen van regelingen voor groepsaansprake-
lijkheid: het grondrecht van de vrije meningsuiting, 
zich plotseling voordoende incidenten, gewelddadige 
tegenakties van 'tegendemonstranten', geweld als 
reactie op provocerend overheidsoptreden en het ver-
eiste van eenheid van tijd en plaats. Tot slot gaat de 



auteur in op de gevolgen van een aansprakelijkheids-
staling voor de omvang van de schadevergoedings-
plicht. De rechter heeft drie mogelijkheden om de 
schadevergoedingsplicht niet al te hoog op te laten 
lopen, nl.: 1) toerekening naar redelnkheid, 2) mati; 
ging van de te vergoeden schade aan de hand van de 
draagkracht van de demonstrant of van de aard van de 
aansprakelijkheid en 3) de tijdelijke Regeling verhaals-
rechten. 

13 
Suicidaal gedrag van 1dnderen van 5 Sim 14 jaw; 
door CW.M. Kienhorst, W.H.G. Wolters, R.F. 
Diekstra et al. 
Kind en adolescent, be jrg., ii,. 1, februari 1985. 
blz. 4-12 (N). 

Om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van 
suicidaal gedrag bij kinderen hebben de auteurs gege-
yens hierover verzameld bij 433 instellingen voor so-
matische en/of geestelijke gezondheidszorg in Neder-
land, in de eerste helft van 1982. (Dit was een res-
ponspercentage van 54%) Er werden 41 niet-dodelij-
ke en 2 dodelijke pogingen gemeld. Dit leidt tot een 
schatting van ongeveer honderd niet-dodelijke pogingen 

per jaar, hetgeen overeenkomt met de gegevens van de 
222 	Stichting Medische Registratie. Enige verderegegevens: 

onder de leeftijd van 11 jaw komt praktisch geen 
suicide voor. Meisjes doen twee keer zoveel pogingen 
als jongens. De meest toegepaste methode is het inne-
men van medicijnen. Vaak zijn er problematische ge-
zinssituaties, in de helft van de gevallen was er tevoren 
eroge vorm van psychosociale hulp; 24% had reeds 
een eerdere poging gedaan, bij 28% had een gezinslid 
eerder een suicidepoging ondernomen. 

Met literatuuropgave. 

14 
Roos, J. Bestrijding autodiefstal: gebrek aan inzicht en 
samenwerking. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 10, mei 1985, 
blz. 224-227 (N). 

De auteur behandelt in dit artikel de problemen bij de 
bestrijding van autodiefstal. Autodiefstal vormt in 
toenemende mate een probleem, waarvan de omvang 
nauwelijks bekend is. De auteur schat de jaarbjkse 
schade op enkele honderden miljoenen guldens. Hij 
schetst hoe autodiefstallen Kunnen worden gepleegd 
en hoe gestolen auto's 'spoorloos' kunnen verdwijnen 
door de vervalsing van chassisnummers, etc. Opspo-
ringsonderzoeken zijn meestal zeer arbeidsintensief, 
bovendien beschikken politic en juggle over weinig 
informatie en inzicht in de materie. De auteur bepleit 
een aantal, grotendeels administratieve, maatregelen 
die autodiefstal kunnen terugdringen en de opsporing 
vereenvoudigen. Deze maatregelen behelzen onder 
andere het verbeteren en aanpassen van bestaande 
voorschriften, niet slechts bij de politic. maar ook bij 
de Rijksdienst voor het wegverkeer, de belastingdienst 
en het verzekeringswezen. 



15 
Vandatisme, verveling of verzet? Themanummer. 
Jeugd en Samenleving, 15e jrg., nr. 6, juni 1985, blz. 
353•458 (N). 

In dit themanummer acht verschillende benaderingen 
van het verschijnsel vandalisme. In het redactioneel 
wordt ervoor gewaarschuwd het probleem teveel te 
overtrekken; het moet niet het beleids- en pedagogisch 
denken gaan overheersen. 
J. Junger-Tas typeert vandalisme als een vorm van 
kleine criminaliteit zonder direct profijt. Ondanks de 
toename over de laatste 10 jaar wijst ze erop dat 
vandalisme niet iets van deze tijd is; ook de tolerantie 
ten opzichte van geweld is afgenomen. Vandalistische 
daden worden door vrijwel alle typen jongeren gepleegd, 
slechts een deel daarvan volhardt in dit gedrag. Dit zijn 
dan vooral jongens, die in groepen opereren en met 
name op school slecht functioneren. De auteur be-
spreekt 4 benaderingen van vandalisme. De subculturele 
benadering acht zij te beperkt; de sociale structuur en 
de concrete leefsituatie (de tweede benadering) lijken 
bepalender. Vanuit de derde benadering, sociale con-
trole, wijst ze vooral op het belang van integratie op 
school. Tenslotte heeft de gelegenheid tot vandalisme 
haars inziens veel te maken met controle door politie, 

223 burgers en vooral beroepsmatig betrokkenen (winke-
liers, conducteurs e.d.). Voor het beleid ter bestrijding 
van vandalisme maakt de auteur onderscheid tussen de 
meer incidentele vandalen en de meer volhardende. 
Voor de eerste groep is meer sociale controle gewenst 
en afdoende. Voor de tweede groep speelt met name 
de school een belangrijke rol. 
J. van Dijk gaat in op enige statistische aspecten van 
vandalisme. Hij berekent de totale schade veroorzaakt 
vanwege het delict `vernieling' op ruim een half miljard 
gulden, nog afgezien van indirecte effecten zoals ge-
voelens van onveiligheid, ergernis en een verschralend 
leefmilieu. Hij constateert dat de aangiftebereidheid 
gering is (burgers 20%, middenstanders 10%). Onder 
andere hierdoor is de pakkans klein. Omdat een groot 
deel van de vandalismezaken geseponeerd wordt is de 
kans op straf nog kleiner (1 op de 500). Hij pleit onder 
verwijzing naar het interimrapport van de commissie 
Kleine Crirninaliteit voor het belang van meer toezicht-
houdende functionarissen, minder seponeringen en het 
vaker toepassen van alternatieve straffen. 
M. van Lieshout doet verslag van gesprekken met 
enkele vandalisme-deskundigen. Hij praatte met hen 
over achtergronden van en motieven voor vandalistisch 
gedrag, anti-vandalismebeleid, het belang van duidelij-
ke grenzen, individuele verantwoordelijkheid en alter-
natieve straffen. 
B. de Jong gaat specifiek in op het gemeentelijk beleid 
ten aanzien van vandalisme; dit staat volgens hem nog 
in de kinderschoenen. De auteur behandelt door de ge-
meenten verricht inventarisatieonderzoek en inventari-
seert genomen maatregelen. Onderscheid wordt ge- 
maakt tussen maatregelen ten aanzien van het object 
(bijv. het verstevigen of goed onderhouden) en de 
dader van vandalisme. De laatste vallen uiteen in pre- 
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ventieve en repressieve maatregelen. Preventieve zijn 
Ca, gericht op het opheffen van achterstandssituaties 
en verbetering van recreatiemogelijkheden; repressieve 
hebben betrekking op verhoging van de pakkans en 
confrontatie met gepleegde vernielingen (en het bij-
dragen aan het hersteI ervan). De auteur meent dat 
vandalisme als spel, ter verhoging van het prestige en 
uit verveling het meest voorkomen. Het beleid zou 
daarop gericht moeten zijn. 
.41. van Lies/taut rapporteert in ten volgend artikel 
over 'het Rotterdams offensief tegen vandalisme': een 

anti-vandalencentrum, onderwijsprogramma's, een 
coordinatiegroep en het Buro Halt. Van het eerste en 
het laatste initiatief geeft de auteur een impressie 
tegen de achtergrond van de geschiedenis en de huidige 
stand van zaken van de vandalismebestrijding in Rot-

terdam. 
R. Hauber maakt op basis van eigen onderzoek ten on-
derscheid tussen hoog- en laagvandalen. Bij de laatsten 
is sprake van speelgedrag en het aftasten van grenzen; 
de eerste groep heeft ernstiger pro blemen. In het be-
kid moet sprake zijn van een twee-sporen-strategie. 
Hoogvandalen zouden individueel aangepakt moeten 
worden via sancties, hulpverlening en randgroepen-
werk (ook het Halt-project zoo hiermee rekening 
dienen te houden). In de preventieve steer denkt de 
auteur aan confrontatie met de resultaten van vanda-
lisme en het geven van cursussen verbale conflictop-
lossing. Tenslotte wijst hij op het belang van rechtsbe-
scherming bij de toepassing van alternatieve sancties. 
W. Veugelers wijst erop dal de overheid het onderwijs 
een belangrijke rd l toebedenkt bij vandalismebestrij-
ding. De geinitieerde projecten hebben volgens de 
auteur echter vaak een averechts effect. In de achter-
Liggende visie van deze projecten wordt vandatisme 
volgens hem te weinig begrepen als een cultured l ver-

schijnsel waaraan identiteit en plezier worden ontleent. 
Hij spreekt van 'de macht van de bezitslozen', die geen 
alternatief hiervoor hebben. Hij pleit ervoor dat het 
onderwijs meer in het algemeen haar vormende waarde 
serieus neemt, in plaats van gelsoleerde anti-vandalis-
meprojecten te organiseren naast een steeds 'harder' 
wordende lesintioud. 
W. ter Haar geeft tenslotte ten case-story over voetbal-
vandalisme bij de clubs RBC en RKC. Supporters, de 
begeleider, de veiligheidsfunctionaris en de politie ko-
men alien aan het woord. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

16 
Corbett, R.P. and E.A.L. Fersch. Home as a prison: 
the use of house arrest. 
Federal probation, 49e jrg.. nr. 1, maart 1985, blz. 13- 
17 (USA). 

Overbevolking van gevangenissen is gedurende de laat-
ste paar jaren een groot probleem geweest voor de 
strafrechtstoepassing in de Verenigde Staten. Het op-
lossen van dit probleem door middel van penitentiaire 
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nieuwbouw Levert zeer grote - onder andere financiele 
- moeilijkheden op. Daarom moet worden gezocht 
naar alternatieven voor insluiting. Bekende alternatie-
ven zijn de boete, reclasseringstoezicht (probation) en 
de voorwaardelijke straf. Daarnaast worden onder an-
dere restitutie en dienstverlening toegepast. De auteurs 
bepleiten huisarrest als een nieuw alternatief. Voordeel 
ervan is onder meer dat de samenleving niet wordt 
blootgesteld aan het gevaar dat de delinquent kan op-
leveren, zoals bij andere alternatieven wel het geval is. 
Een ander voordeel is de sterke kostenbesparing die 
huisarrest oplevert. Toezicht op de naleving van de 
voorwaarden kan geschieden door reclasseringsfunc-
tionarissen die op onvoorspelbare tijdstippen de aan-
wezigheid van betrokkenen controleren. Huisarrest 
wordt als alternatieve sanctie geschikt geacht voor 
niet-gewelddadige middelzware misdrijfplegers. 
Met literatuuropgave. 

17 
A diversionary approach for the 1980's; by A. Binder, 
M. Schumacher, G. Kurz et al. 
Federal probation, 49e jrg., nr. 1, maart 1985, blz. 4- 
12 (USA) 

In de jaren zeventig heeft de diversie-beweging met be-
trekking tot jeugdige delinquenten in de Verenigde 
Staten een grote vlucht genomen. In het laatste gedeel-
te van de jaren zeventig en het begin van de jaren 
tachtig is deze beweging door drie ontwikkelingen 
beinvloed: een bewuster gebruik van belastinggelden, 
een toegenomen belangstelling voor slachtoffers van 
misdrijven en een verharding van de attitude van de 
samenleving ten opzichte van delinquenten. Deze fac-
toren zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van 
een diversie-programma in een provincie van Califor-
nie. De organisatie en doelen van dit programma wor-
den beschreven. De primaire doelen zijn: (1) het te-
rugdringen van het aantal jeugdige delinquenten dat 
aan het strafrechtelijk systeem wordt onderworpen; 
(2) een uit bovengenoemde doelsteWng voortvloeiende 
kostenbesparing zonder dat een recidive-toename hier-
van het gevolg is. Secundaire doelen zijn een toegeno-
men aandacht voor restitutie aan het slachtoffer en 
een adequate sanctionering van jeugdige delinquenten. 
In een quasi-experimenteel onderzoek waarbij een ver-
gelijking werd getrokken tussen delinquenten die in 
het nieuwe programma hadden geparticipeerd en 
delinquenten die het jaar tevoren aan het oorspronke-
lijke programma hadden deelgenomen, werd aange-
toond dat de verschillende doelen zijn gerealiseerd. 
Met literatuuropgave. 

18 
Heuvel, G. van den. Rechtspsychologie, een beknopte 
terreinverkenning. 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, nr. 4, 1985, blz. 
350-357 (N). 

In 1969 werd het landelijk juridisch studentencongres 
gehouden over het thema rechtssociologie. Binnen de 



toen opkomende sociaal-wetenschappelijke belang-
steIling voor het recht was de psychologie toen op-
merkelijk afwezig. Nu, zestien jaar later, is er sprake 
van een grate stroom van publikaties over de rechts-
psychologie. De auteur pat in op de achtergronden 
van dere ontwikkelingen, op de verschillen en over-
eenkomsten tussen recht en psychologie en op de mo-
gelijkheden van de rechtspsychologie. Enerzijds ban-
teert het recht ten geheel eigen psychologie, (vergelijk 
bijv. de specifiek juridische betekenissen van schuld, 
opzet, toerekeningsvatbaarheid met de specifiek psy-
chologische). Oak zou men kunnen stellen dat recht 
prescriptief is, de meeste psychologie descriptief. 
Anderzijds roept het recht regelmatig de psychologie 
te hulp en bemoeit het recht zich met de psychologie 
in de praktijk. De auteur bespreekt de forensische 
psychologie, de criminologic en de psychologische 
studie van het gedrag van alit betrokkenen bij een 
juridisch proces. Ook pat hij in op de rechtspsycholo-
gie die aard en betekenis van recht zelf problemati-
seert. Tot slot wordt ingegaan op de toenemende nue-
gratie van de rechtssociologie en de rechtsantropologie. 
Met literatuuropgave. 

19 
Janssen, H. Diversion im Jugendstrafrecht au s kriminal-

226 	politische Alternative? 
Kriminalistik, 39e jrg.. nr. 4, april 1985, biz. 208-212 
(BRD). 

In dit artikel wordt de Duitse diversie-praktijk kritisch 
geartalyseerd. Eerst wordt aandacht besteed aan moge-
Inice motieven die men voor de instelling van diversie-
programme's kan aanvoeren, nl. bezuinigingsmotieven 
(ontlasting van het strafrechterlijk apparaat) en erimi-
nologische motieven (tegengaan van secundaire de- 
viantie ten gevolge van stigmatiseringsprocessen). 
Zeven verschillende diversie-projecten warden besehre-
ven. De auteur haalt Amerikaans onderzoek aan wan-
uit blijkt dat er in de praktijk echter ten kwalitatieve 
als oak kwantitatieve verbreding en intensivering van 
het staatstoezicht over jeugdige criminelen it consta-
teren is na de invoering van de diversie-programma's 
(net-widening effect). Daarnaast maakt hij aannemelijk 
dat de stigmatisering van pupillen van de diversie-
programme's niet minder zal zijn dan die van de tradi-
tioneel strafrechtelijk vervolgde jongeren. Hij pleit 
voor ten zeer terughoudende ingreep bij jeugdcrimine-
len, zo mogelijk zelfs non-interventie, zodat strafrech-
terlijke vervolging tot de uitzonderingen gaat behoren. 
De diversie-instellingen ziet hij liever functioneren als 
materiele hulpverlener aan de jeugdigen en alt bemid-
delaar tussen de dader en de slachtoffers. 

20 
• Janus, M.G. Selective incapacitation: Have we tried it? 

Does it work? 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 2, 1985, blz. 
117-129 (USA). 

Selectieve uitschakeling ('incapacitation') van perso- 
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nen die door hun frequent crimineel gedrag een bedrei-
ging vormen voor de samenleving, wordt wel gezien als 
een mogelijke reactie op het dilemma van enerzijds een 
toenemende gevangenisbevolking en anderzijds afne- 
mende financidle middelen voor de strafrechtstoepas-
sing. Uit recent onderzoek is gebleken dat dergelijke 
carriere-criminelen met behulp van indicatielijsten 
kunnen worden geldentificeerd. In het onderhavige 
onderzoek is een zo'n schaal: de Salient Factor Score 
(SFS) op zijn bruikbaarheid onderzocht. De onder-
zoekgroep bestond uit 2385 federate gedetineerden 
die gedurende de eerste helft van 1978 in vrijheid 
waren gesteld na een detentie van meer dan een jaar. 
Afgemeten aan het voorkomen en de frequentie van 
recidive, alsmede de recidivesnelheid bleek de SFS een 
bruikbaar instrument om de mate van carriere-crimina-
liteit te bepalen. De auteur stelt overigens vast dat 
selectieve uitschakeling m.b.v. indicatielijsten at gerui-
me tijd usance is in het besluitvormingsproces met be-
trekking tot de voorwaardelijke invrijheidsteWng van 
federale gedetineerden. In een appendix bij het artikel 
is de schaal op grond waarvan de SFS wordt bepaald, 
opgenomen. 
Met literatauropgave. 

21 
Leuw, E. De behandeling van verkrachtingszaken voor 
de recht bank. 
Tijdschrift voor criminologie, 27e jrg., mei/juni 1985, 
blz. 129-151 (N). 

In dit eerste van twee artikelen gaat de auteur in op de 
invloed die veranderingen in de sexuele moraal in de 
samenleving gedurende de laatste 20 jaar hebben op 
het functioneren van het strafrecht m.b.t. verkrachting 
(ook aanranding). De auteur schetst de historische en 
theoretische context van deze relatie tussen maat-
schappelijke ontwikkelingen en het strafrecht. Aan de 
orde komen ontwikkelingen in de justitidle reactie op 
sex uele geweldsdelicten en de invloed hierop van ach-
tereenvolgens de sexuele revolutie en het feminisme. 
De auteur behandelt drie thema's van de feministische 
kritiek: de herdefiniering van verlcrachting als gewelds-
delict, de selectie van daders en slachtoffers en de be-
handeling van slachtoffers binnen het systeem. Vervol-
gens gaat de auteur in op de rot van de rechtbank als 
zedentheater als het gaat om zaken waarbij maatschap-
pelijke en strafrechtelijke consensus niet bij voorbaat 
gegeven is, zoals dit bij sexuele geweldsdelicten het 
geval is. In dit verband behandelt de auteur tenslotte 
de (re-)constructie van het morele karakter van delict 
en delinquent tijdens de rechtszitting. 
Met literatuuropgave. 

McNally, R.B. The juvenile justice system: a legacy of 
failure? 
Federal probation, 48e jrg., nr. 4, december 1984. blz. 
29-33 (USA). 

Volgens de auteur is er een ontwikkeling gaande, waar- 



bij het bijna ten eeuw geleden oritstane aparte jeugd-
rechtsysteem langzaam bezig is te verdwijnen. Vijf 
theme's worden in verband hiennee besproken: I. De 
speciale jeugdrechtspraak dreigt zijn eigen identiteit te 
verliezen en vorrnt steeds meet ten afspiegeling van het 
volwassenenrecht. 2. Na 1980 is ten sterkere crimina-
tisane van het gedrag van jongeren ontstaan, waarbij 
meet nadruk gelegd wordt op bewaring dan op behan-
deling, tenvip tegelijkertijd een tendens tot decrimina-
lisatie uit het terugvenvijzen van jeugdige status-
offenders naar de verantwoordelijkheid van het gezin 
en de gemeenschap, waartoe zij behoren. 3. Volgens de 
publieke opinie is de jeugdcriminaliteit de laatste jaren 
sterk toegenomen. Dit is niet in overeenstemming met 
statistische uitkomsten, man heeft wel invloed op het 
beleid en heeft ten neiging tot strenger te willen straf-
fen tot gevolg. 4. Zo is crook meer belangstelling voor 
selectieve vrijheidsbeneming, waarbij men ruimte in 
gevangenissen wil reserveren voor de in (cite kleine 
groep voorspelbaar ernstig criminelen. 5. De auteur is 
van mening, dat een apart jeugdrechtsysteem noodza-
kelijk bligt en dat getracht moet worden de negatieve 
ontwikkelingen een halt toe te roepen. 
Met literatuuropgave. 

23 
228 	Mulder, It. Witteboordencriminaliteit. 

Tijdschrift voor de politic, 47e jig., nr. 6, juni 1985, 
blz. 271-275 (N). 

De auteur stelt dat de wittenboordencriminaliteit bui-
ten het theoretische gezichtsveld is geraakt van de Ne-
derlandse criminologie, en brengt dit in verband met 
de veranderingen die het recht de laatste decennia 
heeft ondergaan. Het aanwijzen van een nieuwe onbe-
kende groep wetsovertreders is niet langer de provo-
cerende bezigheid, die het voor Sutherland was. Han-
delingen, die ten tijde van de introductie van de term 
"white collar crime" nauwelijks bekend en bestraft 
werden, zijn tegenwoordig gecriminaliseerd. Daarmee 
is de bestrijding es -van niet minder problematisch: het 
strafrechterlijk apparaat is nauwelijks opgewassen 
tegen de nieuwe stroom delicten. De auteur vraagt 
rich af of de zo ontstane gewoonte van strafrechter-
hike afhandeling van dit soort delecten wel de juiste 
is. Het kostbare en tijdrovende ritueel van het straf-
proces is in zijn opinie minder effectief dan het snelle-
re, goedkopere civielrechterlijke alternatief. Witten we 
het strafrecht niet geheel laten ondersneeuwen door de 
arbeidsintensieve aandacht voor witteboordencrimina-
liteit, dan dient voor dit soort delicten, net als voor 
andere delicten al wordt geprobeerd, een alternatieve 
afhandeling gevonden te worden in pints van ten 
strafrechterlijke. Gepleit wordt voor een decriminali-
sering van de witteboordencriminaliteit. 

24 
Ranish, D.R. and D. Shichor, The victim's role in the 
penal proces: recent developments in California. 
Federal probation, 49e jrg., nr. 1. maart 1985, blz. 50- 
57 (USA). 



In 1982 is in Californie de zgn. Victim's Bill of Rights 
van lcracht geworden, d.i. een stelsel van voorzieningen 
en aanpassingen van het geldende strafrecht dat er on-
der meet in voorziet dat (1) slachtoffers van misdrijven 
kunnen participeren in het straftoemetingsproces ten 
opzichte van de dader, en (2) dat zij een rol kunnen 
spelen bij de besluitvorming over voorwaardelijke in-
vrijheidstelling van de dader. De auteurs bezien deze 
ontwikkeling allereerst vanuit een theoretisch, victi-
mologisch perspectief. Vervolgens constateren zij dat 
de praktische betekenis van de twee bovengenoemde 
aanpassingen van het Californische strafrecht gering is 
geweest: er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om de straftoemeting of de besluitvor-
ming ten aanzien van de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling te beinvloeden. Desondanks is de invoering van 
deze beinvloedingsmogelijkheden door slachtoffers 
van misdrijven voor de auteurs aanleiding om enkele 
criminologische, constitutionele en politieke kwesties 
aan de orde te stellen. Zij concluderen dat de bespro-
ken aanpassing van het strafrecht een politieke actie is 
geweest teneinde het beleid in een specifieke, conser-
vatieve richting om te buigen. 
Met literatuuropgave. 

25 
229 	Westerveen, G. Dienstverlening en mensenrechten. 

Proces, 64e jrg., nr. 6, juni 1985, biz. 194-200 (N). 

Twee modaliteiten van dienstverlening welke zijn voor-
gesteld door de Voorbereidingsgroep Experimenten .  
Dienstverlening, worden bezien op hun verenigbaar-
heid met het verbod op dwangarbeid en met andere 
mensenrechten. Wat dat laatste betreft wordt in het 
bijzonder ingegaan op de verenigbaarheid met de 
artikelen 5 en 6 van de Europese Conventie ter Be-
scherming van de Rechten van de Mens en de Funda-
mentele Vrijheden (ECRM). Deze artikelen hebben be-
trekking op resp. het recht op vrijheid van de persoon 
en het recht op een eerlijk proces. De schrijver meent 
dat dienstverlening niet strijdig is met het verbod op 
dwangarbeid, mits de sanctie door de rechter is opge-
legd ofwel op vrijwillige basis met het Openbaar Mi-
nisterie is overeengekomen. Wordt dienstverlening bij 
eindvonnis door de rechter opgelegd, dan is er evenmin 
sprake van strijdigheid met de artikelen 5 en 6 ECRM. 
lndien dienstverlening bij wijze van transactie wordt 
toegepast, dan is de conclusie in dit opzicht minder 
duidelijk. Veel zal dan afliangen van de feitelijke om-
standigheden . in  een concreet geval. 

26 
Williams III, F.P. Deterrence and social control: re-
thinking the relationship. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 2, 1985, blz. 
141-151 (USA). 

Afschrikking werd tot voor kort veelal in strikt straf-
rechtelijke zin geoperationaliseerd; d.w.z. in termen 
van de waarschijnlijkheid en de snelheid van arrestatie 
en van de zwaarte van de straf. Het zijn Meier en 



Johnson geweest die in 1977 het begrip afschrikking 
plaatsten in een ruimere sociale-controletheorie. In 
hun studie toonden zij aan dat niet-straftechtelijke, 
sociale factoren van meet betekenis zijn dan afschrik-
kingsfactoren in enge zin bij de verklaring van het al 
dim niet gebruiken van marihuana. De auteur heeft dit 
onderzoek gerepliceerd. Daartoe is aan ten steekproef 
van 2000 houders van een rijbewijs in Texas een vra-
genhjst toegestuurd; 1342 van hen beantwoordden de 
vragenlijst. De uitkomsten van de studie van Meier en 
Johnson werden - na een enigszins aangepaste analyse 
- bevestigd: strafrechtelijke afschtikking is veel minder 
dan andere vormen van sociale controle van invloed op 
druggebruik. Dit pleit er volgens de auteur (opnieuw) 
voor om afschrikkingsonderzoek in een ruimere soda-
le-controletheorie in te passen. In een aansluitend 
commentaar (blz. 153 en 154) stellen Meier en John-
son onder andere dal Williams niets nieuws heeft 
toegevoegd aan hun eerdere conclusies. 
Met literatuuropgave. 

Crirninologie 

27 
Baron, J.N. and P.C. Reiss. Same time next year: 

230 	aggregate analyses of the mass media and violent 
behavior. 
American sociological review, 50e jig., nr. 3, juni 
1985. blz. 347-363. 

De auteurs gaan in op de vraag op welke wijze in de 
onderzoekliteratuur tot de slotsom worth gekomen 
dat geweld in de media gewelddadig gedrag kan op. 
wekken. Zij behandelen conceptuele en statistische 
problemen m.b.t. het toepassen van regressietechnie-
ken op tijdreeksen en de vraag of het wel mogelijk is 
om thermals over individueel gedrag te baseren op 
geaggregeerde criminaliteitscijfers. Hoewel zij de hypo-
these volgens welke mediageweld het gewelddadig 
gedrag in de samenleving kan beinvioeden niet weer-
leggen, geven zij hiervoor een alternatieve verklaring 
waarin zij met name ingaan op de statistische verte-
kening (heteroskedasticiteit) van de gebruikte gege-
yens. 
Met literatuuropgave. 

28 	•  
Boydell, C.L. Rural justice: a system analysis of 
property offences. 
Canadian journal of criminology, 27e jrg., nr. 3, 
juli 1985, blz. 289-297. 

Onderwerp van studie in dit artikel is de wijze van 
rechtshandhaving in een kleine pleats in de provincie 
Ontario, Canada. De auteur doet dit vanuit een sy-
steem-theoretisch perspectief. Bij een dergelijk uit-
gangspunt wordt het justitieel systeem geacht te be-
staan uit een aantal subsystemen die door wederzijdse 
beinvloeding of machtsuitoefening de eigen doelstel-
lingen trachten te realiseren. De auteur analyseert met 
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name deze interdependenties tussen de politic, dc of-
ficier van justitie en de rechter, zoals die hun uitdruk-
king vinden in de wijze van afhandeling van vermo-
gensmisdrijven. De auteur vond dat 93 procent van de 
gevallen waarbij de politie tot arrestatie was overge-
gaan tot vervolging leidde en zonder uitzondering in 
een veroordeling resulteerde. De auteur verklaart op 
systeemtheoretische wijze de interactieiin dit beslis-
singsproces. 
Met literatuuropgave. 

29 
Brillon, Y. La confiance des Canadiens dans k justice 
penale. 
Canadian journal of criminology, 27e jrg., nr. 3, juli 
1985, blz. 271-287. 

Uit een grootschalig vragenlijst-onderzoek (1978- 
1981) bij 817 Canadezen blijkt een meerderheid zich 
bezorgd te maken over misdaad en misdaadbestrijding, 
maar ook twijfels te hebben over de rechtvaardigheid 
van het strafrechterlijk systeem. Er zou te mild wor-
den gestraft en met een goede advocaat zou men zijn 
straf kunnen ontlopen. Meer dan de helft van de on-
dervraagden beschouwt het strafrechterlijke systeem 
als ondoorzichtig en veronderstelt dat de rijken wor-
den bevoordeeld ten opzichte van de amen. Uit ver-
dere analyses blijkt dat hoe lager het eigen inkomen is 
en hoe minder de genoten opleiding, hoe meer wan-
trouwen men koestert ten aanzien van het strafrech-
terlijk systeem. Verder blijkt dat hoe meer men zelf 
(als verdachte of als slachtoffer) met het systeem in 
aanraking is gekomen, hoe meer men de rechtvaardig-
heid en de integriteit van de betreffende instanties in • 
twijfeltrekt. 

30 
Bruinsma, GJ.N. en P.J. Klok. Schoolsatisfactie en 
crimineel gedrag bij jongeren: een contextuele analyse. 
Tijdschrift voor criminologie, 27e jrg., mei/juni 1985, 
blz. 152-165 (N). 

De auteurs onderzoeken het verband tussen school-
satisfactie en crimineel gedrag op twee niveaus van 
analyse: eerst op individueel niveau en vervolgens brei-
den zij de analyse uit door er de sociale context 
(schoolklas, vrienden) bij te betrekken. Zij ontlenen de 
gegevens voor deze analyse aan een onderzoek naar 
deviante socialisatie bij 244 jongeren (Bruinsma en 
Zwanenburg, 1980). De auteurs beschouwen de 
criminogene invloed van de school vanuit drie theore-
tische gezichtspunten: het strain-perspectief, het con-
troleperspectief en het culturele-deviantieperspectief. 
Op het individuele analyseniveau onderzoeken zij het 
effect van de volgende variabelen: relatieve (t.o.v. klas-
genoten) prestatie, motivatie en satisfactie. Op het 
contextuele niveau komen daar drie contextvariabelen 
bij: het spijbelen van vrienden, de sfeer in de klas en 
de dominante waarden in de klas. De auteurs onder-
zoeken of onder invloed van deze context-variabelen 
de relatie tussen schoolsatisfactie en crimineel gedrag 



verandert. Het blijkt dat het op het individuele niveau 
aanwezige negatieve verband tussen schoolsatisfactie 
en crimineel gedrag verdwijnt in situaties waarin jonge-
ren blootstaan aan eenduidige criminogene invloeden. 
In crirninaliteitsbelemmerende situaties blijkt dit ver-
band echter sterker te worden. in ambivalente situaties 
blijkt het al of niet frequent spijbelen van vrienden een 
belangrijke factor te zijn; veelvuldig spijbelen doet het 
verband verdwijnen. De auteurs concluderen dat het 
noodzakelijk is te komen tot expliciete theorievorming 
over de invloed van contextvariabelen op het optreden 
van crimineel gedrag. 

• Met literatuuropgave. 

31 
Characteristicsof criminals: the privileged offender; by 
W. Buikhuisen. E.H.M. Bontekoe, C rd. Plas.Koren-
holt et al. 
International journal of law and psychiatry. 7e jrg., 
nr. 3/4,1984, blz. 301-313. 

Onderwerp van dit onderzoek zijn een aantal persoons-
kenmerken die van invloed kunnen zijn op crimineel 
gedrag. De steekproef bestaat uit 82 mannelijke en 
vrouwelijke vrijwilligers, modale leeftijd 20-21 jar, 
met opzet getrokken uit een populatie van studenten 

232 (Universiteit Leiden): De gangbare sociale-deprivatie-
theorieen (kansarme omgeving, ed.) kunnen crimineel 
gedrag van "geprivilegieerden" als studenten uiteraard 
moeilijk verklaren.CrimineelgedragbInkt er niet slechts 
in kansanne milieus voor te komen. Door de sociale-
deprivatiefactor uit te schakelen (constant te houden) 
zijn de auteurs in staat te onderzoeken welke andere 
factoren crimineel gedrag zouden kunnen verklaren. 
De afbankelijke variabelen in dit onderzoek zijn vijf 
soorten van (door studenten zelf gerapporteerd) ge-
drag: diefstal, fraude met belastingaangifte ed., ge-
weld, vandidisme en verkeersovertredingen. De onaf-
hankelijke variabelen: deviant gedrag in jeugd, ouder-
lijk huis-kenmerken, persoonlijkheidstrekken als locus 
of control, impulsiviteit, vijandigheid, egocentrisme, 
psycho-fysiologische factoren als de hersteltijd van de 
huidweerstand na een aversieve stimulus en tenslotte 
medische gegevens als de frequentie van huisartsbe-
zoek, medicijngebruik, etc. De auteurs maken in hun 
analyse van de gegevens gebruik van discriminant-
analyse en factoranalyse. Op basis van de discrimi-
nantanalyse blijkt dat overtreders en niet-overtreders 
zich van elkaar onderscheiden op een aantal factoren, 
die ook bij "lower class" overtreders werden gevon-
den: weinig angst, hoge impulsiviteit, vijandigheid, 
exteme locus of control. Deze criminogene factoren 
zijn dus niet gebonden aan klasse. Uit de factorana-
lyse blijkt het belang van de differentiele aanpak die 
de auteurs bepleiten; gooit men alle overtredingen op 
een hoop, dan verdwijnen de verschillen tussen over-
treders en niet-overtreders grotendeels. Volgens de 
auteurs verklaart dit de vaak tegenstrodige resultaten 
in de literatuur m.b.t. variabelen als extraversie, angst, 
irnpulsiviteit, etc. Tenslotte bespreken de auteurs de 
betekenis van sociaie-deprivatietheorieen. Het mane° 
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van deze theorieen is volgens hen dat deze voorbijgaan 
aan de interactie tussen het individu en zijn omgeving. 
De hoeveelheid variantie die deze theorieen kunnen 
verklaren is daarom gedoemd gering te zijn. Teneinde 
de betekenis van deze theorieen te vergroten, be-
pleiten de auteurs de plaatsing ervan in een psycho-
sociaal perspectief. 
Met literatuuropgave. 

32 
Cantor, D. and K.C. Land. Unemployment and crime 
rates in the post-world war II United States: a theore-
tical and empirical analysis. 
American sociological review, 50e jrg., nr. 3. juni 
1985, blz. 317-332. 

De auteurs gaan er van uit dat een volledige verklaring 
van het verband tussen werkloosheid en criminaliteit 
zowel aandacht moet geven aan enerzijds de vraag 
waarom individuen gemotiveerd worden tot criminali-
teit en anderzijds aan de invloed van de aanwezigheid 
van beschikbare objecten (slachtoffers en hun bezit-
tingen) op crimineel gedrag en de rol van controleme-
chanismen. In hun onderzoek combineren zij deze mo-
tivationele theorieen en gelegenheidstheorieen, tot een 
theoretisch model. Naar hun mening kunnen namelijk 
de inconsistente resultaten uit de onderzoekliteratuur 
verklaard worden door het eenzijdig benadrukken van 
ofwel motivationele factoren ofwel gelegenheidsfacto-
ren. Bij de constructie van hun model merken de au-
teurs op dat er van deze motivationele en criminali-
teitsbevorderende factoren temporele effecten kunnen 
uitgaan die op een complexe manier met elkaar inter-
fereren. Zij stelden tijdreeksen op van cijfers m.b.t. de 
geregistreerde criminaliteit in de USA voor de periode 
1946-1982. De gegevens betroffen vermogensmisdrij-
ven en misdrijven tegen personen. Het bleek dat het 
door hen onderzochte verband positief, negatief of nul 
kon zijn, afhankelijk van het soort misdrijf en afhanke-
lijk of gekeken wordt naar motivationele of crimino-
gene factoren. 
Met literatuuropgave. 

33 
Feldman -Summers, S. and J. Norris. Differences 
between rape victims who report and those who do 
not report to a public agency. 
Journal of applied social psychology, 14e jrg., nr. 6, 
november/december 1984, blz. 562-573 (USA). 

De auteurs hebben getiacht criteria te bepalen ter voor-
spelling van het al dan niet aangeven van verkrachting 
bij de politic of een hulpverlenende organisatie. 175 
vrouwelijke slachtoffers van verkrachting vulden een 
vragenlijst in die thema's bevatte als 1) verwachte re-
sultaat van het aangeven van een verkrachting; 2) druk 
van de omgeving om verkrachting al dan niet te rap-
porteren; 3) individuele kenmerken van het slacht-
offer; en 4) de omstandigheden van de verkrachting. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in Seattle (USA) en 
slachtoffers werden geworven d.m.v. affiches in 
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wachtkarnets en dergelijke. KOrtweg bleek dat de 
verwachte resultaten van het aangeven, en de omstan-
digheden van de verkrachting etTectieve voorspellers 
waren. Het vergroten van het percentage vrouwen dat 
aangifte doet, lijkt vooral te kunnen geschieden door 
Cr daadwerkelijk voor te zorgen dat het aangeven de 
vrouwen voordeel biedt. 
Met literatuuropgave. 

34 
GaLater, C.C. and LA. Scaturo. The U.S. criminal 
justice system: unemployment and the severity of 
punishment. 
Journal of research in crime and delinguency, 22e jrg., 
nr. 2, mei 1985, blz. 163-189 (USA). 

De auteurs beogen d.m.v. empirisch onderzoek het ge-
zichtspunt van neo-marxistische crirninologen te bestu-
deren, nt. dat de ernst van straftoemeting een weergave 
is van ideologieen die op hun bent weer bepaald wor-
den door economische eisen die het kapitalistisch 
systeem stelt. Zij haken in op empirisch onderzoek van 
Jankovic (1979) en van Wallace (1980) die de hypo-
these bevestigen dat in tijden van een overschot op de 
arbeidsmarkt meet en langere gevangenisstraffen war-
den opgelegd. De auteurs ontwikkelen een zgn. pad-
model waarin de relaties tussen faktoren m.b.t. de 
arbeidsmarkt enerzijds en die m.b.t. de straftoemeting 
anderzijds worden vervat. Dit analysemodel wordt 
vervolgens toegepast op gegevens uit vijftig Ameri-
kaanse staten over de periode 1976-1981. De meeste 
onderdelen van de padanalyse leveren geen steun aan 
de neo-marxistische hypothese of wijzen juist op het 
tegendeel. De auteurs gun uitvoerig in op de vraag of 
statistische eigenschappen van de analyse deze nega-
tieve resultaten kunnen verklaren en concluderen dat 
dit overwegend niet het geval is. Het felt dat hun 
resultaten strijdig zijn met die van Jankovic en Wallace 
kan volgens de auteurs worden geweten aan metho-
dische tekortkomingen in de onderzoeken van deze 
schrijvers. Een uitzondering op de negatieve resulta-
ten, vormden die m.b.t. de zuidelijke staten gedurende 
de meest recente jaren. Voor deze interregionale ver-
schillen zou volgens de auteurs wet een verklaring kun-
nen worden gevonden die consistent is met het neo-
marxistische paradigma. 
Met literatuuropgave. 

35 
Greenberg, D.E. Age. crane and social explanation. 
Hitachi, T. and M. Gottfredson. Age and crime, logic 
and scholarship: comment on Greenberg. 
American journal of sociology, 9e jrg., nr. 1. juli 1985, 
blz. 1-27. 

Greenberg reageert op een artikel van Hirschi en Gott. 
fredson (1983) waarin dezen zes thesen verdedigen over 
de relatie tussen leeftijd en criminaliteit. Kij probeert 
op de eerste plaats de stetting van deze auteurs te weer-
leggen dat longitudinal onderzoek geen voordeel op-
!evert boven dwarsdoorsnede-onderzoek voor het be- 
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studeren van de oorzaken van crimineel gedrag en dat 
gezien de kosten de voorkeur moet worden gegeven 
aan het laatstgenoemde type onderzoek. Greenberg 
probeert met cijfermateriaal aan te tonen dat dwars-
doorsnede-analyse bijzonder problematisch kan zijn, 
en dat het kiezen voor de ene of de andere soort on-
derzoek grote consequenties heeft als het om oorzake-
lijke verbanden pat. Op de tweede plaats pat hij in 
op de stelling dat geen enkel begrippenapparaat dat 
thans ter beschikking staat de leeftijdscurve m.b.t. 
criminaliteit kan verklaren omdat deze hetzelfde is, 
ongeacht het type delict, voor verschillende samenle-
vingen en voor verschillende groepen binnen de Ame-
rikaanse samenleving. Greenberg brengt daar tegen in 
dat de leeftijdverdelingen voor verschillende delicten 
wet degelijk uiteenlopen, noemt onderzoeken waaruit 
zou blijken dat factoren als ras, sexe en urbanisatie-
graad van invloed zijn op de leeftijdscurven m.b.t. 
criminaliteit en haalt cijfers aan waaruit zou blijken 
dat deze in de loop der tijd veranderd zijn en voor 
verschillende landen uiteenlopen. Op de derde plaats 
pareert Greenberg de aanval op de door hem gepo-
neerde 'strain/control' these. Op grond van door hem 
aangehaalde onderzoekresultaten acht hij het gerecht-
vaardigd aan te nemen dat atom bekende sociologische 
noties voor een aanzienlijk deel de leeftijdscurven 
m.b.t. criminaliteit kunnen verklaren. 
Hirschi en Gottfredson achten de aanvallen van Green-
berg op hun artikel in hoofdzaak bepaald door de 
controverse tussen een marxistische en een positivis-
tische criminologie. Zij vinden ze onterecht, niet we-
tenschappelijk en misleidend omdat Greenberg niet-
kloppende cijfers zou aanhalen. 
Met literatuuropgaven. 

36 
Hagan, J. and P. Parker. White-collar crime and punish-
ment: the class and structure and legal sanctioning of 
securities violations. 
American sociological review, 50e jrg., nr. 3, juni 
1958, blz. 302-316. 

De auteurs beschouwen het begrip klasse-positie als 
nauw verbonden met witte-boorden criminaliteit en 
bestraffing. Deze positie wordt in dit verband meer 
bepaald in termen van relaties dan door de traditionele 
gradatie van laag naar hoog. Dit betekent dat de 
(straf) vervolging niet begrepen kan worden los van de 
gedragsmogelijkheden die klasse- en stnicturele 
machtsposities plegers van georganiieerde mi:scfaad 
bieden. De vier door de auteursonderzochte k lasseposi-
ties waren die van werkgevers (eigenaars van onderne-
mingen), managers, de petty-bourgeoisie (eigenaars 
zonder ondergeschikten) en werknemers. In het onder-
zoek werd gekeken naar overtredingen van strafrech-
telijke en niet-strafrechtelijke bepalingen ter regule-
ring van de effectenhandel in Ontario, Canada. De 
auteurs interviewden functionarissen van vervol- 
g ingsinstanties waardoor 203 gevallen konden woiden 
onderzocht. Deze regelovertredingen hebben de afge-
lo pen zeventien jaar plaatsgevonden.l:Sat de structureie 



machtspositie van invloed is op straf Meek uit de on-
derzoeksbevinding dat werkgevers vaker dan de ande-
re drie categorieen tilt handen konden blijven van de 
strafrechter, en hoogstens een civietrechtelijke of 
administratieve sanctie (met minder stigmatisering) 
opliepen. 
Met literatuuropgave. 

37 
Bassin, S.M. Eyewitness identification: victims versus 
bystanders. 
Journal of applied social psychology, 14e jrg., nr. 6, 
november/december 1984, blz. 519-529 (USA). 

De auteur beschrijft een experiment om de betrouw-
baarheid van het ooggetuigeverslag van slachtoffers en 
toeschouwers te vergelijken. Hiervoor werd aan dertig 
studenten gevraagd mee te doen aan een onderzoek 
naar risicogedrag. Vervolgens werden zij twee aan twee 
In een situatie gebracht waarin zij om geld kaartspeel-
den; van een van hen werd vervolgens het geld "gesto-
len". Na afloop van het experiment gaven de ander-
zoeksubjecten 1) een beschrijving van het uiterlijk van 
de dader, 2) een kort verslag van het gebeurde, en 3) 
probeerden uit een aantal Iota's de dader te kiezen. 
Toeschouwers gaven een lets nauwkeuriger beschr8- 

236 	ving dan slachtoffers (statistisch niet-significant). 
Mannelijke slachtoffers konden zich lets meer berth-
neren dan toeschouwers (statistisch niet-significant). 
Vrouwelijke slachtoffers herinnerden rich minder 
beschrijvende details dan bun toekijkende partners 
(statistisch significant). Geen van de slachtoffers en 
acht van de toeschouwers identificeerden de dader 
met behulp van de foto's. De auteur bespreekt de 
mogelijke verklaringen van deze bevindingen. 
Met literatuuropgave. 

38 
Levi, M. and S. Jones. Public and police percep dons of 
crime seriousness in England and Wales. 
British journal of criminology, 25e jig., nr. 3, juli 
1985, Hz. 234-250. 

Nadat enkele algemene opmerkingen worden ge-
maakt omtrent gebruik en misbruik van onderzoek van 
de gepercipieerde ernst van misdrijven, beschteen de 
autetus de resultaten van een eigen onderzoek. In 
twee politiedistricten in Engeland en Wales werden 960 
burgers en 368 politie-beambten geinterviewd, waar-
bij de (relatieve) ernst moest worden aangegeven van 
een groot aantal delicten. Er bleek een grote mate van 
overeenstemming te bestaan over de ernst van gewelds-
misdrBven tussen de verschillende categorieen onder-
vraagde burgers. Vermogensmisdrijven warden vooral 
door de armen Ms ernstiger beschouwd. Met betrek-
king tot zg. slachtofferloze misdroven bleken relatief 
de grootste verschillen te bestaan in gepercipieerde 
emst. Vergelijking van de emstpercepties van burgers 
en politie.beambten leverde behalve opvallende over-
eenkomsten ook belangrijke verschillen op, m.n. met 
betreklcing tot allerlei soorten fraude. De auteurs be- 



schouwen deze en dergelijke bevindingen van belang 
omdat zij de prioriteitstelling door het politie-appa-
raat ten aanzien van de ernst van verschillende misdrij-
ven ter discussie stellen. 
Met literatuuropgave. 

39 
Romero, J.R. and L.M. Meyer Williams. Recidivism 
among convicted sex offenders: a 10-year followup 
study. 
Federal probation, 49e jrg., nr. 1, maart 1985, blz. 
58-69 (USA). 

Van 231 wegens een zedendelict veroordeekien is de 
recidive over een termijn van tien jaar onderzocht. De 
onderzoekgroep omvatte mannelijke veroordeelden 
wegens aanranding, pedofilie en exhibitionisme, die 
tussen 1966 en 1969 in Philadelphia onder reclasse-
ringstoezicht (probation) waren geplaatst. Van ieder 
van hen is nagegaan of opnieuw een aanhouding had 
plaatsgevonden wegens een zedendelict of een ander 
delict. De analyse wees uit dat 26 van de oorspronke-
lijke 231 mannen naderhand opnieuw waren aange-
houden wegens een zedendelict. Zeven van hen werden 
pas na vier jaar voor het eerst opnieuw gearresteerd, 
hetgeen er volgens de auteurs voor pleit om bij recidive- 

237 onderzoek bij zedendelinquenten een recidivetermijn 
aan te houden van op zijn minst vijf jaar. Verder bleek 
uit de analyse dat er afhankelijk van het type zeden-
delict waarvoor men was veroordeeld, grote verschillen 
bestaan in het verloop van de criminele carriere. Ten-
slotte bleek een lange voorgeschiedenis van zedendelic-
ten een belangrijke factor te zijn bij het bepalen van de 
recidivekans. 

40 
Segal, Z.V. and L. Stern= A measure of rapists' 
attitudes towards women. 
International journal of law and psychiatry, 7e jig., 
nr. 3/4,1984, blz. 437-440. 

In dit artikel onderzoeken de auteurs de gangbare op. 
vatting dat verkrachters conservatieve en stereotype 
ideetn hebben over vrouwen en haar rol in de samen-
leving. Zij vergelijken in dit onderzoek drie groepen. 
De eerste groep bestaat uit 40 verkrachters, 20 gedeti-
neerden van Kingston Penitentiary en 20 tot minder 
dan een jaar veroordeelde verkrachters, behandeld in 
Penetanguishene Mental Health Centre. Leeftijden 
varitren van 18-35 jaar; de onderzochten hebben 
ten minste een gemiddcld IQ. De eerste controle-
groep bestaat uit 40 wegens niet-sexuele misdrijven 
veroordeelden, 20 uit Kingston en 20 uit Penetan-
guishene, vergelijkbaar met de cerste groep qua leeftijd 
en IQ. De tweede controlcgroep bestaat uit 2x20 
inwoners uit elk van de twee gemeenten. De attitude 
t.a.v. vrouwen werd gemeten m.b.v. een vragenlijst. 
De resultaten: tusscn de due grocpen bestaan geen 
significante verschillen. Sterker: de attitudes zijn niet 
cens conscrvatief te noemcn. De auteurs maken hierbij 
de kanttekening dat deze resultaten het gevolg kunnen 
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zijn van de -doorzichtigheir van de gebruiktc at titude-
sehaal. 
Met litcratuuropgave. 

41 
Sigelman,C.K.,CJ. Berry and K.A. Wiles. Violence in 
college students dating relationships. 
Journal of applied social psychology, 14e jig., nr. 6, 
november/december 1984, blz. 530-548 (USA). 

De auteurs deden een onderzoek naar het voorkomen 
van geweld binnen heterosexuele relaties bij studenten 
van de Eastern Kentucky University. Zij bestudeerden 
vragenlijsten, ingevuld door 504 studenten waarvan 
ruim 10% zwart (respons 94%). Den omvatten demo-
grafische gegevens, vragen over de attitude t.a.v. 
vrouwen, een sociale wenselijkheidsschaal en drie 
series vragen over ervaring met geweld (actief en 
passief) binnen relaties en de aard van die relaties. 
De resultaten werden statistisch bewerkt. Het blijkt 
dat fysiek geweld voorkomt binnen bijna de helft van 
aue relaties. Vrouwen gebruiken meer geweld dan 
mannen. Sexueel geweld wordt meer door mannen ge-
bruikt. De auteurs trachtten verder indicatoren te vin-
den om het gebruik van geweld te kunnen voorspellen. 
Den bleken niet erg sterk. Het lijkt dat mermen die 
geweld gebruiken jong zijn, een laag inkomen hebben, 
een traditionele rolopvatting, als kind mishandeld aim. 
een relatie met een vrouw hebben en afkomstig zijn 
van het platteland. Vrouwen die geweld gebruiken 
scoorden laag op de sociale wenselijkheidsschaal, zijn 
als kind mishandeld en komen uit de stad. Bij slacht-
offers van geweld was de meest constante predictor 
het samenleven met iemand van de andere sexe. 
Met literatuuropgave. 

42 
Zwanenburg, M.A. Len realistische afbakeningstheorie 
poor de criminologie. 
Tijdschrift voor criminologie, 27e jrg.., mei/juni 1985, 
blz. 113-128 (N). 

In dit attikel houdt de auteur een pleidooi voor een 
andere, volgens hem meer succes belovende benade-
ring en afbakening van de criminologic en haar object 
van onderzoek. De auteur betoogt dat de vigerende 
legalistische definiering van het onderzoeksobject 
onnodig beperkend en methodologisch onjuist is; het 
willen verklaren van strafbaar gedrag impliceert niet 
per se het onderzoeken van strafbaar gedrag. Vervol-
gens geeft hil nog een aantal wetenschapssociologische 
argumenten voor een non-legalistische afbakenings-
theorie, die, semen met methodische argumenten, re-
sulteren in een drietal aanbevelingen. Deze aanbeve-
lingen vormen een strategic om de criminologie (weer) 
levensvatbaar en wetenschappelijk bevredigend te ma-
ken. Zwaartepunten in deze strategic zijn het bena-
drukken van bruikbaarheidscriteria, concentratie op 
belangrijke problemen, gebruik maken van succesvolle 
theorieen en benaderingen en het verschuiven van de 
nadruk op macroverklaringen near individuele ver- 
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klaringen. In een beschouwing over criminologische 
theorievorming geeft de auteur een aantal argumenten 
voor zijn strategic. 

Gevangeniswezen 

43 
Anderson, P.R. and C.G. Pettigrew. Indices of stress 
associated with prison overcrowding. 
Corrective and social psychiatry, 31e jrg., nr. 1, 
januari 1985, blz. 27-32 (USA). 

In dit art ikel geven de auteurs een overzicht van het 
onderzoek op het gebied van overbevolking in ge-
vangenissen, gerelateerd aan stress en met stress ver-
band houdend gedrag. Zij gaan kort in op de betekenis 
van stress en bespreken enkele studies waarin het ver-
band tussen bevolkingsdichtheid in steden en misdaad-
cijfers e.d. onderzocht werd. De resultaten van deze 
studies zijn niet eenduidig. De auteurs opperen een 
model, waarin de relatie tussen bevolkingsdichtheid en 
stress veordt gcmedieerd door contextuele factorcn. 
Een dergelijk model zou de verschillende resultaten 
wellicht ten dele kunnen verklaren. Ook de resultaten 
van onderzoek naar het effect van overbevolking op 
gevangenen zijn niet eenduidig. Dit onderzoek wordt 
volgens de auteurs nogal eens gekenmerkt door inade-
quate onderzoeksmethoden en rammelende operatio-
nalisaties. Zij stellen dat, teneinde autoriteiten en be-
leidsmakers in staat te stellen hun beleid op weten-
schappelijk onderzoek te baseren, meer en beter on-
derzoek hard nodig is. 
Met literatuuropgave. 

44 
Marquart, LW. and LB. Roebuck. Prison guards and 
'snitches'. 
British journal of criminology, 25e jrg., nr. 3, juli 
1985, blz. 217-233. 

Beschreven wordt hoe in een gevangenis met 3200 ge-
detineerden in Texas het personeel gebruik maakt van 
gedetineerden als informanten. De gegevens zijn ont-
leend aan een veldonderzoek dat van medio 1981 tot 
medio 1983 is gehouden en waarbij ein van de auteurs 
als bewaarder heeft gefunctioneerd. Gehanteerde me-
thoden waren o.a. participerende observatie, interviews 
en bestudering van rapporten en documenten. In de 
onderzochte gevangenis had doorgaans een bewaarder 
de supervisie over in totaal 400 gedetineerden. Om in 
deze situatie toezicht te kunnen houden en de orde te 
kunnen handhaven werd gebria gemaakt van domine-
rende gedetineerden die als informant of als surrogaat-
bewaarder fungeerden. In het artikel wordt nader inge-
gaan op de recrutering van dergelijke verklikkers, het 
soort informatie dat zij verstrekken, de beloning die zij 
ontvangen en het gebruik dat van de verlcregen infor-
matie wordt gemaakt om de orde te handhaven. 
Tegengesteld aan de resultaten van eerder onderzoek, 
bleken de verklikkers in deze gevangenis geen zwakke-
lingen of uitgestotenen. Integendeel, de informanten 



behoorden tot de meest agressieve en doorgewinterde 
gedetineerden. 
Met literatuuropgave. 

45 
Soutar, G.N. and TA. Williams. Prison officers work 
attitudes: the influence of background and work 
experience. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
18e jrg.. 'It. 1, maart 1985, blz. 17-24. 

De auteurs hebben een attitude-onderzoek verricht 
onder executief gevangenispersoneel in 14 gevangenis-
sen in Westaustralie. Demme werd aan 402 perso-
neelsleden ten questionnaire voorgelegd; de respons 
bedroeg 71%. In de questionnaire waren zeven attitude-
schalen opgenomen. die tot drie dimensies konden 
worden herleid: (1) beveiligings- vs. behandelingsge-
richtheid ; (2) disciplinegerichtheid ;en (3) gedetineer-
dengerichtheid. Met behulp van deze dimensies kon-
den eveneens drie categorieen inrichtingsfunctiona r  
rissen worden onderscheiden, waarvan et twee - 
kwantitatief gezien - de belangrijkste waren. Deze 
werden door de auteurs aangeduid als irachtionele 
en Iliet-traditioneles personeelsleden. Het bleek dat 
dere categorieen voornamelijk verschilden in termen 

240 	van voorgaande en huidige inrichtingservaring en niet 
in termen van persoonsgebonden kenmerken. De 
auteurs concluderen dan ook dat de aan het werk ge-
bonden attitudes van het gevangenispersoneel niet 
zaieer worden beinvloed door de sociale en persoon-
hike achtergrond van het personeel, man dat deze 
attitudes het product zijn van de inrichtingsomgeving 
waarin men werkt. 
Met literatuuropgave. 

46 
The role of litigation in changing prison conditions. 
Themanummer. 
Prison journal, 65e jrg., nr. 1, lente/zomer 1985; 
biz. 	en blz. 3-118 (USA). 

Dit themanummer is gewijd aan de rechten van gedeti-
neerden en an de invloed die procederen heeft gehad 
op veranderingen die zich in de omstandigheden bin-
nen penitentiaire inrichtingen in de Verenigde Staten 
hebben voorgedaan. In het voorwoord waarschuwt 
W.G. Nagel (ten expert met een veertigjarige ervaring 
op het gebied van het Amerikaanse gevangeniswezen) 
voor de weer groeiende tendens bij de rechterlijke 
macht tot een blind vertrouwen in de deskundigheid 
en de beslissingen van de gevangenisautoriteiten. Hij 
venvijst naar de 'Founding Fathers'. Met een vooruit-
ziende bilk schreven zq voor de wat geisoleerd levende 
rechters een 'Bill of Rights'. 
De volgende artikelen zijn in het themanummer opge-
nom en: 
Bronstein, A.J. Prisoners and their endangered rights, 
Conrad, J.P. The view from the witness chair. 
Selke, W.L. Judicial management of prisons? Res-
ponses to prison litigation. 
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May, G.L. and W.A. Taggert.The impact of litigation 
on changing New Mexico prison conditions. 
Hopper, C.B. The impact of litigation on Mississippi's 
prison system. 
Rudovsky, D. Litigating prison conditions in Phila-
delphia. 
Nathan. V.M. Correctional health care: the per-
spective of a special master. 
Thomas, J. et al. Rethinking prisoner litigation: some 
preliminary distinctions between habeas corpus and 
civil rights. 
Sneed, D. and H. Stonecipher. More freedom for the 
prison press: an emerging first amendment issue. 

47 
Vito, G.F. and D.G. Wilson. Forgotten people: elderly 
inmates. 
Federal probation, 49e jrg., nr. 1, maart 1985, blz. 18- 
24 (USA). 

Het aantal bejaarde gedetineerden (50 jaar en ouder) 
in penitentiaire inrichtingen in de Verenigde Staten is 
de afgelopen jaren toegenomen. De auteurs bespreken 
een aantal speciale behoeften en problemen van deze 
categoric gedetineerden, zoals de aanpassing aan de 
detentie, de kwetsbaarheid om slachtoffer te worden 
van door jongere en sterkere gedetineerden gepleegde 
delicten, de problemen die de fysieke inrichtingsom-
standigheden opleveren, het gebrek aan geschikte 
activiteitenprogramma's en de heterogeniteit van de 
categoric bejaarde gedetineerden. De auteurs geven 
verder aan dat als gevolg van demografische trends en 
van andere factoren het aandeel van de bejaarde gede-
tineerden in de totale gevangenisbevolking in de ko-
mende jaren nog zal toenemen. Een aantal beleids-
voorstellen wordt gedaan om aan de gesignaleerde 
problematiek tegemoet te komen, zoals speciale activi-
teitenprogramma's voor bejaarde gedetineerden en af-
zonderlijke, aangepaste behuizing. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

48 
Hatt, K. Probation and community corrections in a 
neo- correctional era. 
Canadian journal of criminology, 27e jig., nr. 3, juli 
1985, blz. 299-316. 

In dit artikel wordt de ontwikkeling van de reclasse-
ringsactiviteiten in Canada besproken. Aanvankelijk 
werd reclassering vooral beschouwd als een indivi-
dude behandeling, waarbij de reclasseringswerker meer 
of minder nadruk kon leggen op controle enerzijds en 
rehabilitatie anderzijds. Deze twee aspecten komen 
vaak met elkaar in conflict. In de jaren zeventig ont-
stond kritiek op het functioneren van de reclassering, 
hetgeen geleid heeft tot reclassering als 'community 
correction'. De nadruk ligt niet zozeer op de therapie 
voor het individu. als wel op de correctie van onge- 
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wenst gedrag t.b.v. de gemeenschap als consument van 
bescherming door het justitiele apparaat. De reclasse-
ringswerker is niet zozeer therapeut air we! manager. 
De controle wordt gedecentraliseerd nam het niveau 
van de gemeenschap; de venvezenlijking van de doe]. 
stellingen wordt central beInvloed door een duidelij-
ke prioriteitenstelling en budgettering. Bovenstaande 
verschuiving heeft in Canada zowel in de conventione-
le (instelling en veldwerk duidelijk gescheiden) als de 
regionale instellingen (geintegreerd) pleats gevonden. 
De auteur stipt de problemen an die hierbij kunnen 
optreden. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

49 
Legemaate, J. lie interne rechtspositie ran .  de ter be-
schikking gestelde. 
Rechtshulp, nr. 6/7, juni/juli 1985, blz. 26-43 (N). 

De Commissie-Haars houdt zich bezig met de voorbe-
raiding van een wettelijke regeling van de interne 
rechtspositie van de ter beschikking gestelde en heeft 
hierover in maart 1985 een interimrapport uitge-
bracht. De auteur vergelijkt het rapport met het wets-
ontwerp Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 
Ziekenhuizen (BOPZ), waarin de gedwongen opname 
in een psychiatrisch ziekenhuis geregeld wordt en gaat 
na in hoeverre beveiligingsargumenten de rechtspositie 
van de ter beschikking gestelde nadelig beinvloeden. 
De problematiek, die hierbij aan de orde komt betreft 
Os. de toepassing van dwangbehandeling; het gebruik 
van dwangmiddelen; het nemen van vrijheidsbeperken-
de maatregelen binnen de inrichting ; het hanteren van 
inzagerecht en recht op privacy en ten goedc klachten-
procedure. De auteur constateert, dat er betrekkelijk 
vote verschillen zijn tussen de voorstellen van de 
Commissie-Haars en de regels uit de BOPZ, hoewel Cr 
veel overeenkomsten tussen beide categorieen patien-
ten bestun. Hij veronderstelt, dat bij de overwegingen 
van de commissie de over het algemeen meestal posi-
tievere beoordeling van de psychiatrische patient en 
daarmee de politieke haalbaarheid van de voorstellen 
ten rol gespeeld hebben. 

Kinderbescherming 

50 
Hesten-nan, J. en 1. van Lieshout. De pedagogische 
waarde van her Mien. 
Welzijnsweekblad, 10e jrg., ru. 33/34,16 augustus 
1985, blz. 10-14 (N). 

Het artikel is ten nabeschouwing over de voettocht 
van vier lcinderbeschermingsjongens met hun begelei-
ders naar het Spaanse Santiago de Compostella. Deze 
tocht is na het plegen van enlcele strafbare feiten in 
Franlcrijk afgebroken en heeft air mislukking de publi- 
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citeit gehaald. In de opinie van Schellevis, als student 
orthopedagogiek tweemaal participerend observator 
bij soortgelijke tochten, is het voortijdig afbreken van 
deze tocht een nog grotere mislukking dan de gepleeg-
de diefstallen zelf. Door de tocht te stoppen ontlopen 
de betrokkenen, de jongens zowel als hun begeleiders, 
hun verantwoordelijkheid. Men zou daarentegen juist 
als groep de confrontatie met problemen moeten aan-
gaan, om er gezamenlijk uit te komen. Dat stelende 
jongens eventueel door de politic worden opgepakt 
past binnen zo'n benadering. Van der Ven, kinder-
rechter en voorzitter van de organiserende stichting 
Opstap, is van mening dat de tocht op geen enkele 
wijze verantwoord kon worden voortgezet gezien de 
neerwaartse spiraal binnen de groep. Angst voor esca-
lerende agressie is het motief geweest om de tocht af 
te breken. Van der Ven wijst er op dat dergelijke 
experimenten niet tot iedere prijs moeten worden 
voortgezet, maar geeft op grond van deze ervaring de 
moed niet op. 

Po litie 

51 
Geweldgebruik politie: onderwerp van bezinning. Taak 
voor breed samengestelde commissie. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 2, 19 januari 
1985, blz. 30-33 (N). 

Toen de Commissie ibezinning op de geweldstoepas-
sing door de politic' werd gelnstalleerd stonden drie 
sprekers tijdens een korte bijeenkomst stil bij de ge-
weldsproblematiek. Minister Korthals Altes bena- 
drukte dat als de politic eenmaal geweld moet gebrui-
ken, het zoveel mogelijk moet worden beperkt zonder 
dat het tekort schiet. Het beginsel van de propor-
tionaliteit moet de mate van geweldgebruik zowel naar 
boven als naar onderen begrenzen. Minister Rietkerk 
ging in op de wijzigingen van de geweldsbepalingen uit 
de Bijstandsinstructie gemeentepolitie en de Instructie 
Korps Rijkspolitie. Het geweldgebru& door de politic 
is tijdgebonden en aan verandering onderhevig. Ten-
slotte stelde dr. A. Heijder, de commissievoorzitter, 
dat het gebruik van geweld door de overheid niet 
zonder sociale risico's is. Omdat velen at vanaf de klas-
sieke oudheid hebben nagedacht over het overheids-
geweld zonder hierover tot overeenstemming te komen, 
mogen de verwachtingen over het resultaat van de 
cornmissie niet overspannen worden. 

52 
Graaf, RJ.M. de. Impressies van de Cranfield-Confe-
rentie. 
Tijdschrift voor de politic, 47e jrg., its. 6, juni 1985, 
blz. 289-293 (N). 

Het artikel geeft een beeld van de overlegmodcllen tus-
sen de politic en de burgers in verschillende landen. 
Ook at zijn de oorzaken van criminaliteit en ordever-
storingen veelal dezelfde in verschillende landen, de 
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aanpak om in samenwerking met de burgerij aan deze 
verschijnselen een halt toe to roepen verschilt wezen-
lijk. In Engeland en Wales is de samenwerking, onder 
druk van de politick, crop gericht de legitimiteit van 
politie-optreden te vergroten, vooral in districten 
waarin de relatie tussen politic en burgerij ernstig ver-
stoord is. De aanpak in de V.S. daarentegen is meet 
inhoudeltk: op initiatief van de burgerij wordt veel 
aan misdaadpreventie gedaan (voorlichting, buun-
wachten), waarbij de politic ban beperkingen aan-
geeft en de burgers wijst op bun eigen verantwoorde-
lijkheid. In Denemarken en Frankrijk vindt het overleg 
veelal projectmatig pleats, waarbij advisering over 
probleembeheersing binnen risicogroepen centraal 
staat. In Nederland en Duitsland is het uitgangspunt 
voor nieuwe kleinschalige politiezorg (wijkteams) de 
idee, dat de politic, door de voortgaande professiona-
lisering, van de behoeften van de bevolking vervreemd 
is geraakt. Benadrukt wordt dat overlegvormen am de 
steun van de bevolking te mobiliseren slechts effect 
kunnen hebben, wanneer de politic haar eigen bijdrage 
in de strijd tegen criminaliteit °vertu igend kan onder-
bouwen. 

53 
Haaren, W.P.M. van, R. vat. Kraats en M.N. Severein. 
De bijzondere opsporingsdiensten en de reguliere 
pane. 
Algemeen politieblad, jrg. 134, nr. 10, mei . 1985, 
219-223 (N). 

In dit artikel gun de auteurs in op de positie van de 
bijzondere opsporingsdiensten (Scheepvaartinspectie, 
Keuringsdienst van Waxen, Arbeidsinspectie, etc.) ten 
opzichte van de reguliere politic. Zij behandelen kort 
de bestaansgrond van doze diensten en schetsen de 
huidige stand van zaken: 28 bijzondere opsporings-
diensten met moor ambtenuen dan waarover de regu-
Here politic beschikt. Vervolgens gaan zij in op kritiek 
en vraagtekens die bij dit gegeven warden geplaatst 
door de reguliere politic. De essentie daarvan is dat het 
toezicht en de controle op de vele bijzondere wetten • 
zeer versnipperd en weinig overzichtelijk is. De auteurs 
betogen dat, zowel uit het oogpunt van de kwaliteit 
van de opsporing als op grand van organisatorische 
overwegingen, het de voorkeur verdient te komen tot 
een betere afstemming in de taakuitvoering tussen 
reguliere politic en bijzondere opsporingsdiensten, 
liever dan deze diensten binnen de reguliere politic te 
integreren. 

54 
Heijboer, WI. Forensische hypnose, verdiept verhoor: 
spoorzoeken in de geheime rotten van her geheugen. 
Tijdschrift voor de politic, 47e jrg., nr. 718, juli/ 
augustus 1985, blz. 325-342 (N). 

De auteur behandelt in zijn uitgebreide artikel diverse 
psychologische mechanismen op het gebied van waar-
nemen en de verwerking en opslag van de waarneming. 
Ditvoerig wordt ingegaan op de mogelijkheden en be- 
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perkingen van het geheugen. Gebleken is ondermeer 
dat de registratie van waarnemingen maar van heel 
korte duur is, de nieuwe informatie staat als het ware 
te dringen om onze zintuigen te beroeren. De informa-
tie wordt niet compleet opgeslagen maar waarschijnlijk 
slechts in de vorm van fragmenten van de interpretatie 
van de inform atie. Aangrijpende, enerverende gebeur-
tenissen bemoeilijken accurate waarneming en herin-
nering. Het verleden wordt niet gereproduceerd, maar 
eerder gereconstrueerd. Hypnose kan - met kennis van 
het voorgaande - zijn nut hebben bij opsporingsonder-
zoek. Degene die in hypnose gebracht moet worden, 
moet daartoe echter wel gemotiveerd zijn, wit dit 
lukken. Gezien het feit dat hypnose te definieren valt 
als maximale concentratie bij optimale ontspanning en 
de ervaring dat het normgevoel in hypnose vaak veel 
sterker aanwezig is, lijkt de vrees dat een getuige die 
in hypnose verhoord wordt, jets zal verklaren waar-
door hij ongewild zichzelf zal beschuldigen, ongegrond. 
Ook hetgeen in hypnose herinnerd wordt, kan verte-
kend of verdraaid zijn. 
Met literatuuropgave. 

55 
Heusden, F.G. van, en E.H. Remmelts. Slachtofferhulp 
'ons een zorg ... of onze zorg'. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 8,13 april 1985, 
blz. 171-173 (N). 

In dit artikel wordt door de auteurs eerst een overzicht 
gegeven van het project slachtofferhulp dat op 1 maart 
1982 van start ging in het district Alkmaar van de 
Rijkspolitie. Vervolgens doen zij verslag van de in ok-
tober 1984 gehouden themadag slachtofferhulp welke 
voor het district Alkmaar werd gehouden. Het doel 
van deze dag was de verbetering van de kwaliteit van 
de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven en 
een attitudeverandering van de politie-ambtenaar. Aan 
de hand van een driedelige vraagstelling - 1) is slacht-
offerhulp een basis-politietaak en waar ligt de grens; 
2) wat kun je als individueel politieambtenaar doen; en 
3) hoe reageert je omgeving en hoe groot is de waarde-
ring als je je meet dienstbaar opstelt voor deze politie-
taak - werden de deelnemers in werkgroepen met de 
belangrijkste aandachtspunten voor slachtofferhulp ge-
confronteerd. De auteurs geven een korte samenvat-
ting van de belangrijkste discussieresultaten. In ver-
band met het afsluiten van de proefstatus van het 
project per 1 juli 1985 wordt tot slot aangegeven op 
welke wijze de hulp aan slachtoffers in het district 
Alkmaar kan worden voortgezet. 

56 
Kooten, J.N. van. De geweldsinstructie in relatie tot 
ons rechtsbestel. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 16,3 augustus 
1985, blz. 371-377 (N). 

De auteur behandelt in dit artikel de juridische aspec-
ten van geweldgebruik door de politic. Bij de handha-
ving van de rechtsorde is het gebruilc van geweld een 
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krachtig en uiterst dwangmiddel, dat ingrijpende ge-
volgen kan hebben. De toepassing ervan is aan voor-
schriften gebonden. Uitgangspunt daarbij is het 
grondrecht van de onaantastbaarheid van het lichaam 
(art. II,  Grondwet, 1983). Nadere regeling in een wet 
in formele zM moet nog gerealiseerd worden. Mans 
wordt de basis van geweldaanwending gevonden in de 
taakomschlving van de politie (Politiewet 1957) en 
een aantal geweldsinstructies, waarbij geschreven en 
ongeschreven rechtsregelsgelden. Het toepassen van 
geweld kan strafrechtelijke gevolgen hebben voor de 
politiefunctionaris. Hij moet zich eventueel voor de 
rechter verantwoorden en kan zich daarbij beroepen 
op strafuitsluitingsgronden, zoals overmacht, nood-
weer, ambtelijk bevel, afwezigheid van aLle schuld 
(avas). Bij handelen in strijd met de geweldsinstructie 
zijn strafrechtelijke, tuchtrechtelijke en civielrechte-
lijke maatregelen mogelijk. 

57 
Kroeze, H.G.M. Naar een code poor de wilkagent. 
Binnen of buiten bet boelele'. 
Algemeen politieblad. 134e jrg., nr. 9,27 april 1985, 
blz. 195-201 (N). 

flit artikel is een korte weergave van een scriptie van 
de auteur in het kader van zijn HBO-studie Maatichap-
pelijk Werk. Naar aanleiding van ervaringen als wijk-
agent gaat hij met behulp van voorbeelden in op enke-
le ethische aspecten van dit beroep. Het doe hiervan 
is om via een beroeps-ethische benadering van het rot-
conflict, dat wordt opgeroepen door het tegelijkertijd 
functioneren als ordehandhaver en als hulpverlener, 
te kom en tot een verantwoorde beroepscode voor de 
wijkagent. Bij het samenstellen van de code heeft de 
code voor de maatschappelijk werker als u itgangs-
punt gediend. De code die de au teut heeft samenge-
steld valt in vijf groepen uiteen, te weten: 1) algemene 
verplichtingen; 2) de verhouding tot de wijkbewoner; 
3) de zwijgplicht; 4) de verhouding tot het korps wear-
an de wijkagent verbonden is; en 5) de verhouding tot 
collegae. Tot slot meent de auteur dat Cr een opleiding 
dient te komen voor wijkagenten. De cursus die thans 
aan wijkagenten wordt gegeven, geeft onvoldoende 
inhoud aan het kennisaspect. Naar zijn mening dient 
er ook een discussie op gang te komen onder wijk-
agenten om tot een definitieve beroepscode te komen, 
waarbij de door hem ontworpen code als uitgangspunt 
kan dienen. 

58 
Legebeke, G. Oom agent dealt. 
Intermediair, 21e jrg., or. 31,2 augustus 1985, blz. 
1-9 (N). 

flit artikel laat voor- en tegenstanders van de under-
cover-agent aan het woord, de agent die als pseudo-
koper infiltreert in de drugshandel om heroinelijnen 
op te rollen. De discussie hierover lijkt een achter-
hoedegevecht: deze offensieve recherche-activiteit 
wordt politick at geaccepteerd, blijkens de sidling- 
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name van de Minister van Justitie, gesteund door de 
Tweede Kamer, uitspraken van de H.R. en de Re-
cherche Advies Comm issie, al bevat het rapport van 
deze cie. een groot aantal richtlijnen en voorwaarden 
voor de inzet van deze pseudokopers. Pleitbezorger 
van de infiltratiemethode is de Amsterdamse commis-
saris Sietsma, die het als een legitieme, ietwat bui-
tenissige opsporingsactiviteit beschouwt, die ook voor 
andere delicttypen van nut kan blijken. De bestaande 
Arnsterdamse praktijk wordt verder toegelicht aan de 
hand van de memoires van voormalig commissaris 
Toorenaar. Spraalcmakende tegenstander ervan is de 
Rotterdamse commissaris Blaauw, die vreest dat de 
politie zich op hellend vlak begeeft gezien de onwen-
selijke neveneffecten van de methode. Aileen in uit-
zonderingsgevallen acht hij korte-termijn-infiltratie 
toelaatbaar. De criminoloog Fijnaut van het W.O.D.C. 
behoort ook tot de critici van deze, in zijn opinie, 
schirnmige werkwijze, die op een aantal punten de 
openlijke rechtsbedeling bedreigt omdat bijv. de anoni-
miteit van de infiltrant gewaarborgd moet zijn. Hij 
pleit voor een behoorlijke wetenschappelijke analyse 
van de mogelijkheden en (neven-)effecten. 

59 
Pancake, D. The new professionals: co-operation 
between police departments and private security. 
International criminal police review, 39e jrg., nr. 382, 
november 1984, blz. 238-241. 

De auteur beschrijft de samenwerking tussen een 
private beveiligingsonderneming en de politic van een 
stad in Texas. De samenwerking richtte zich allereerst 
op het elimineren van de aan particuliere beveiliging 
inherente problemen zoals dat van vals alarm waar-
door voorheen veel tijd en mankracht werd verspild. 
Behalve op dit terrein was de onderneming ook succes-
vol in het opzetten van een surveillancedienst ter con-
trole van bepaalde stadswijken. Ook andere bedrijfs-
actitiveiten resulteerden in taakverlichting van de po-
litic. De samenwerking beoogt ook de verdere ontwik-
keling van trainings- en voorlichtingsactiviteiten van 
personeel en publiek. 

60 	' 
Rondom de Nijmeegse gemeentepolitie; door P. Bie-
mansk, I. Coppens, R. Eisinga et al. 
Tijdschrift voor de politic, 47e jrg., nr. 6, juni 1985, 
blz. 295-301 (N). 

Het gerapporteerde onderzoek betreft een telefonische 
enquete bij een representatieve steekproef van 368 in-
woners van de gemeente Nijmegen naar ervaringen en 
opvattingen met betrekking tot de politic. Er is o.a. 
gebruik gemaakt van W.O.D.C.-items over slachtoffer-
schap en gevoelens van onveiligheid. Over het alge-
meen voelt men zich veilig binnen de eigen woonwijk. 
Onveiliger voelt men zich bij een bezoek aan het cen-
trum, waar men vooral agressieve delicten vreest. De 
meerderheid van de respondenten is ooit slachtoffer 
geweest van een delict, waarbij het voornamelijk dief- 
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stal of vernielingen betrof. De aangiftebereidheid in 
Nijmegen blijkt root (zestig procent), vooral waar het 
om inbraak gaat. Bij fraude, agressieve en zedendelic-
ten is dit percentage veel lager. Men geeft un belang 
te hechten aan een wijkgerichte projectmatige aanpak 
van misdaadpreventie (voorlichting), mast heeft geen 
behoefte aan een burgerwacht. Men vindt dat de 
politic vooral aandacht moet besteden aan de bestrij-
ding van agressieve delicten. Het blijkt dat responden-
ten met een politieke voorkeur rechts van het midden, 
hogere prioriteit geven aan orde- en wetshandhaving 
dan respondenten die links van het midden stemmen. 
Verder wordt door driekwart van de respondenten 
aangegeven dat de politic te weinig zichtbaar en te 
weinig aanspreekbaar is. 

61 
Slothouwer, A. Vuurwapens in Nederland, een verge. 
lijking met de Verenigde Staten. 
Tijdschrift voor de politic, 47e jrg.. nr. 7/8, julBaugus-
tus 1985, 343-347 (N). 

Op 1 februari 1985 werd in de Tweede Kamer, acht 
jaar na het eerste ontwerp, het nader gewijzigde ont-
werp "Wet wapens en munitie" aangeboden. De wet 
integreert de bestaande wetten op het gebied van 
wapens en munitie overeenkomstig afspraken die in 
Beneluxverband zijn gemaakt en verruimt de moge-
lijkheden tot toezicht en opsporing. Naar aanleiding 
hiervan zet de auteur een aantal cijfers over het bezit 
en gebruik van wapens op een rij. Ter vergelijking zijn 
gegevens opgenomen over de situatie in Amerilca. Uit 
gegevens uit 1977 blijkt dat 4,5% van de bevolking 
een wapenvergunning bezit met gemiddeld twee 
wapens, ofwel 9 wapens per 1000 inwoners. Bij het 
legale vuurwapenbezit vormen vuistvuurwapens binnen 
de groep 'echte' vuurwapens met 28% de grootste 
categoric, gevolgd door kogel- en hagelgeweren. M.b.t. 
het until in beslaggenomen wapens verdubbelt na 
1973 het aantal vuistvuurwapens, terwij1 het aantal 
in beslag genomen kogelgeweren nauwelijks toeneemt. 
Vergelijking met Amerika leert dat bezit en gebruik 
van wapens bier aanzienlijk lager ligt. De auteur pleit 
ervoor cm aan het restrictieve vuurwapenbeleid vast 
te houden, man tevens meer aandacht te besteden 
aan slag- en steekwapens. 

62 
Visinescu -Voskamp, E.C. Over grenzen van de politiele 
inform atievoorziening. 
Tijdschrift veer de politic, 47e jrg., nn 5, mei I985, 
biz. 217-223 (N). 

Dit artikel is een samenvatting van het gelijknamige 
rapport dat in opdracht van de directie Politic van het 
Ministerie van Binnenlandse zaken is geschreven. De 
studie is crop gericht op Lange termijn zicht te yen-
krijgen op de mogelijke gevolgen van het automatise-
ren van de politiele informatievoorziening voor het 
extern functioneren van de politic. Vragen die hierbij 
aan de orde komen zijn: hoe zal de politic en moge- 



lijkerwijs in de toekomst uit komen te zien, indien de 
technologische mogelijkheden op het gebied van auto-
matische informatievoorziening ten voile worden 
toegepast en benut; welke mogelijke gevolgen heeft 
dat voor het externe functioneren van de politie; en 
zijn de thans genomen maatregelen en getroffen voor-
zieningen ook in de nabije toekomst nog wet toerei-
kend, welke lacunes zijn er en welke instrumenten of 
voorzieningen ontbreken. De studie is een probleem-
stellende verkenning tegen de achtergrond van de be-
scherm ing van de persoonlijke levenssfeer in verband 
met politieregisters en de maatschappelijke aanvaard-
baarheid van politie-automatisering. Het rapport bevat 
aanzetten tot het formuleren van een politieel infor-
matiebeleid en aantekeningen bij het ontwerp van een 
Wet op de politieregisters. 

63 
Wexler, J.G. and V. Quinn. Considerations in the 
training and development of women sergeants. 
Journal of police science and administration, 13e jrg., 
nr. 2, juni 1985, blz. 98-105. 

Het onderzoek van beide auteurs vond plaats bij het 
politiekorps van San Francisco en had tot doel de 
aspiraties van politievrouwen naar leidinggevende 

249 	posities en haar wensen t.a.v. opleiding en vorming 
vast te stellen. De auteurs geven eerst een overzicht 
van onderzoekresultaten op dit gebied. Aan 940 
mannen en vrouwen van bovengenoemde politie-orga-
nisatie werd een vragenlijst verzonden; het response-
percentage bedroeg 14,5 (voornamelijk kandidaten 
voor het komende bevorderingsexamen). Met schaal-
technieken kon worden vastgesteld dat er grote over-
eenkomsten waren tussen de opleidingswensen v.w.b. 
hogere functies van mannen enerzijds en vrouwen 
anderzijds. Tevens bleek dat er tussen deze beide 
groepen significante verschillen waren in zelf-perceptie 
en verwachtingen. Zo hadden bijv. voor 14 van de 23 
door de auteurs genoemde taken de mannen een ho-
gere inschatting van hun competentieniveau dan hun 
vrouwelijke collega's. Tot slot geven de auteurs aan 
hoe hun onderzoekresultaten evenzeer ten goede kun-
nen komen aan de positie van politievrouwen en hun 
promotiekansen als aan de politie-organisatie zelf. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

64 
Gerchow, J. Alkohol- und Drogenkriminalitift unter 
dem Aspekt neuerer Entwicklungen. 
Blutalkohol, 22e jrg., nr. 2, maart 1985, blz. 152-159 
(BRD). 

In het kader van nieuwe ontwikkelingen in de Bonds-
republiek op het gebied van alicohol- en drugscriminali-
teit bespreekt de auteur een tweetal onderwerpen. Op 
de eerste pints gaat hij in op de moeilijkheid van de 
bewijslevering wanneer er sprake is van het onder in- 



250 

vloed zijn van medicijnen of drugs. Het aantonen van 
.de ongeschiktheid tot deelname aan het wegverkeer bij 
alkoholgebruik is door de toegenomen kennis van de 
werking van alcohol geen problemen meet Bij medi-
cijnen- en drugsgebruik is het bewijs echter moeilijker 
te leveren.Ook lijkt Cr een barriere te bestaan am op • 
grate schaal bloed- of urine-onderzoek te laten ver-
richten, ook al zou dit op grond van het gedrag van 
verdachten geindiceerd zijn. De auteur acht d it temeer 
merkwaardig dear er in de Bondsrepubliek ongeveer 
300.000-500100 medicijnverslaafden zijn. Op de 
tweede pints bespreekt de auteur het probleem van 
het hanteren van grenswaarden bij het vaststellen van 
de rijbekwaamheid en toefekeningsvatbaarheid. Bij 
geconstateerd medicijnen- of druggebruik is het han-
term van een toegestane grenswaardeniet mogelijk. 
In de praktijk moet per geval op grond van u itvals-
verschijnselen e.d. het bewijs worden geleverd. M.b.t. 
alkohol en de rijbekwaamheid geeft de auteur de 
voorkeur aan de bloedproef boven de ademtest. Hij 
waarschuwt wel tegen het oordelen over de rijbe-
kwaamheid en toerekeningsvatbaarheid op grand van 
het maximaal toegestane bloedalkoholgehalte en pleit 
voor een gedifferentieerde form ule. Ook dienen vol-
gens hem omstandigheden ten tijde van de daad en 
kenmerken van de dader en zijn situatie in beschouwing 
te worden genomen. 
Met literatuuropgave. 

65 
Middendorff, W. Trunkenheitsdelikte in auslandischer 
Sicht. 
Blutalkohol. 22e jrg., nr. 2, maart 1985, biz. 160-174 
(BRD). 

Aan de hand van een bespreking van het bock van 
ILL. Ross (1980) 'Deterring the drinking driver' en 
bevindingen uit enige andere onderzoeken worden 
eerst de samenhangen besproken tussen wetgeving, 
strafvordering en straftoemeting m.b.t. alkoholde-
licten in de VS., Noorwegen en Zweden. Engeland. 
Frankrijk, Canada en Finland. Vervolgens word t aan 
elk van deze drie gebieden afzonderlijk aandacht be-
steed. De auteur constateert dat wetenschappelijk 
onderzoek op het terrein van de alkoholcrirninali-
teit achter blijft bij dat op andere wetenschapsge-
bieden en beschouwt daarom het bock van Ross als 
zeer waardevol en ook voor Europese landen van groot 
belang. 
Met literatuuropgave. 
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Mistreat lade intormstiemsatschappij 
Op het symposium zullen de volgende thema's an de 
orde komen: 
— Infonnatisering van de maatschappij; de kwetsbaar- 

heid van de electronische informatievenverking nma 
en in de toekomst (prof.) .M. Oorschot, buiten- 
gewoon hoogleraar Inforrnatica, Vrije Universiteit); 

— Canadian legislative proposals for the protection 
of the Integrity of computersystems (D.K. Piragoff, 
Ministerie van Justitie, Ottawa, Canada); 

— Computerabuse in penal law: a comparative 
analysis (Dr. U. Sieber, Criminologisch Instituut, 
Universiteit Freiburg, MD); 

— Harmonisatie van nationale wetgevingen in verband 
met computermisbruik (prof. B. de Schutter, 
hoogleraar Vrije Universiteit Brussel). 

Een algemene inleiding zal worden verzorgd door 
prof. G.P.V. Vandenberghe, buitengewoon hoogleraar 
Informatica en Recht, Vrije Universiteit. Voorzitter 
van het symposium is prof. rnr. N. Keijzer, hoogleraar 
Strafrecht, Vrije Universiteit. 
Datum: 22 april 1986 
Pleats: Auditorium Vrije Universiteit, Amsterdam. 
Inschrijving: door stoning van f.50,- op girorekening 
5044632 t.n.v. VU-rechten, Postbus 7161, 1007 MC 
Amsterdam. Inschrijving is ook mogelijk door 
schriftelijke aanmelding bij mr. H.WX. Kaspersen op 
ditzelfde adres. 
Inlichtingen: mr.H.W.K.Kaspersen, tel: 020-5484662. 
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